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Ogłoszenie nr 500035Cm-N-2017 z dnia 27-09-2017 r. 

Mińsk Mazowiecki: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 591184-N-2017 

Data: 20/09/2017 

SEKaA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Mińsk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158274700000, u!, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 582 851, e-mail gmina@minskmazowiecki.pl, faks 257 582 489. 

Adres strony internetowej (urt): 

SEKOA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

11.1} Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-05, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-06, godzina: 10:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Hut 

w Karolinie - 1 etap". Lokalizacja inwestycji: pas drogi wewnętrznej, ul. Huberta, dz. ew. nr 871 oraz dziatki przyległe w miejscowości 

Karolina, gmina Mińsk Mazowiecki. Planuje się wykonanie odwodnienia krytego oraz nawierzchni bitumianej w następującym kilometrażi 

kilometraż projektu kanalizacji deszczowej: 0-^021 - 0-H150, b) kilometraż projektu nawierzchni drogowej: 0-1-165 - 0-H260, Szaegółowy 

zakres prac został przedstawiony w dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga aby wierzchnią warstwę istniejącej nawierzchni 

ulepszonej kruszywem i destruktem asfaltowym o grubości około 15-20 cm odzyskać osobno od warstw głębszych i przetransportować n 

drogi gruntowe należące do Zamawiającego na odległość do 7 km od miejsca budowy. Niezbędne jest również odtworzenie istniejącej 

nawierzchni asfaltowej nad odcinkiem sieci kanalizacyjnej podlegającej przebudowie. Standard odtworzenia jest taki sam jak na odcinka 

projektowaną, nową nawierzchnią. Uwaga: Zamawiający dopuszcza aby zamiast kruszywa łamanego w podbudowie zastosować tą samą 

frakcję czystego kruszywa betonowego bez domieszek innych materiałów. Dopuszcza się również zmniejszenie grubości warstw wiążącej 

ścieralnej o 1 cm w stosunku do zapisów projektu. 2. Odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie wszelkich niezbędnych kosztów pom 
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Wykonawca. 3, W związku, tym iż cena oferty ma charakter ryczałtowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umc 

uproszczony kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy musi obejmować cały przedmiot zamówienia 

zgodnie z SIWZ. Kosztorys ofertowy będzie podstawą do negocjacji warunków wykonania ewentualnych robót zamiennych i uzupełniając 

oraz do celów rozliczeniowych. 4. Integralną częścią opisu Przedmiotu zamówienia stanowią niżej wymienione załączniki: a) Załącznik nr 

Projekty i STWIORB b) Załącznik nr 8 - Część graficzna 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Przebudo 

ul. Huberta w Karolinie - I etap". Lokalizacja inwestycji: pas drogi wewnętrznej, ul. Huberta, dz. ew. nr 871 oraz dziatki przyległe w 

miejscowości Karolina, gmina Mińsk Mazowiecki. Planuje się wykonanie odwodnienia krytego oraz nawierzchni bitumicznej w następująci 

kilometrażu: a) kilometraż projektu kanalizacji deszczowej: 0+021 - 0+150, b) kilometraż projektu nawierzchni drogowej: 0+165 - 0+2l 

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga aby wierzchnią warstwę istniejącej 

nawierzchni ulepszonej kruszywem i destruktem asfaltowym o grubości około 15-20 cm odzyskać osobno od warstw głębszych i 

przetransportować na drogi gruntowe należące do Zamawiającego na odległość do 7 km od miejsca budowy. Niezbędne jest również 

odtworzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej nad odcinkiem sieci kanalizacyjnej podlegającej przebudowie. Standard odtworzenia jest t 

sam jak na odcinka z projektowaną, nową nawierzchnią. Uwaga: Zamawiający dopuszcza aby zamiast kruszywa łamanego w podbudowii 

zastosować tą samą frakcję czystego kruszywa betonowego bez domieszek innych materiałów. 2. Odpowiedzialność za prawidłowe 

oszacowanie wszelkich niezbędnych kosztów ponosi Wykonawca. 3. W związku, tym iż cena oferty ma charakter ryczałtowy Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy uproszczony kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kosztory 

ofertowy musi obejmować cały przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ. Kosztorys ofertowy będzie podstawą do negocjacji warunków 

wykonania ewentualnych roljót zamiennych i uzupełniających oraz do celów rozliczeniowych. 4. Integralną częścią opisu Przedmiotu 

zamówienia stanowią niżej wymienione załączniki: a) Załąanik nr 7 - Projekty i STWIORB b) Załącznik nr 8 - Część graficzna 
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