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ZMIANA DO  SIWZ !!! 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr OR 272.PN 4.2011 

     p.n. „Przebudowa dróg gminnych: Nr 101065 O – ul. Dąbrówka i Nr 101020 O Rudniki – 

Jaworzno Polesie”  
     Numer ogłoszenia: 66952 - 2011; data zamieszczenia: 06.04.2011 
 

 

 Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

W przedmiarze robót – roboty drogowe należy utworzyć dodatkowe pozycje : 

Poz. Nr 22  przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: „ Regulacja wysokości studni i zaworów”, 

ilość 8 sztuk, analiza indywidualna lub odpowiedni KNNR. 

Poz. Nr 23 przedmiaru robot otrzymuje brzmienie: „Karczowanie pni drzew o średnicy 66-75 

cm wraz z załadunkiem i wywozem do 8 km”, ilość 30 sztuk, analiza indywidualna lub 

odpowiedni KNNR 

Poz. Nr 24 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: „Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne” 

ilość 10 m2 , analiza indywidualna lub odpowiedni KNNR 

Poz. Nr 25 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm, krotność 1,25 ( warstwa ścieralna grubość 5 

cm)”,  ilość 646 m2, analiza indywidualna  lub odpowiedni KNNR 
 

Dokonuje się zmiany w przedmiarze robót – roboty towarzyszące w poz. 15. 
Poz. 15 z dotychczasowego brzmienia : „Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu 
„HOBAS” o średnicy 600 mm” , ilość 65 m 
Poz. 15 otrzymuje brzmienie: „ Kanały z rur kanalizacyjnych betonowych, klasy C o 
średnicy 600 mm”, ilość  65 m 
 
Dokonuje się zmiany w przedmiarze robót – roboty drogowe w poz. 5, 6,7, 11 
Poz. 5 z dotychczasowego brzmienia : „ Górna warstwa podbudowy z kruszywa 
łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – droga, zjazdy, poszerzenie” w ilości 
6649,55 m2  
Poz. 5 otrzymuje brzmienie: „ Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – droga, zjazdy, poszerzenie, pobocza” w ilości 
9167,46 m2 
Poz. 6 z dotychczasowego brzmienia : „ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 
łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm j.w.” w ilości 6649,55 m2 
Poz. 6 otrzymuje brzmienie: : „ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm droga, zjazdy, poszerzenie” w ilości 7167,64 m2 
Poz. 7 z dotychczasowego brzmienia: „ Górna warstwa podbudowy z kruszywa 
łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm”, ilość 4081, 65 m2 
Poz. 7 otrzymuje brzmienie: „ Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm”, ilość 4329,00 m2 
Poz. 11 z dotychczasowego brzmienia:  „ Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy 
grubości ścinania 10 cm”, ilości 2002,5 m2  
Poz. 11 otrzymuje brzmienie: „ Nawierzchnia z kamienia tłuczonego, warstwa dolna na 
pobocza utwardzone o grubości 7 cm - kruszywo z rozbiórki „ w ilości 2002,5 m2 , 
analiza indywidualna lub odpowiedni KNNR.  
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