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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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maciej.kossakowski@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166. 

Adres strony internetowej (url): www.cedry-wielkie.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: Zadanie 4 e) System odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej, sieci

wodociągowej - Droga zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich

spadków podłużnych oraz poprzecznych. Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejących

rowów znajdujących się przy krawędzi przebudowywanej drogi. - W ramach przedmiotowej

inwestycji projektuje się przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic pasa

drogowego. Przedmiotowa inwestycja wiąże się z dokonaniem oczyszczenia wszystkich rowów

przydrożnych i regulację ich skarp. Należy dokonać reprofilacji dna rowów, aby umożliwić

spływ wód powierzchniowych zgodnie z pierwotnymi spadkami podłużnymi. Należy dokonać

oczyszczenia rowów z chwastów, śmieci, zakrzaczenia, które może uniemożliwiać swobodny

spływ wód powierzchniowych. Dodatkowo na całym odcinku inwestycji, należy dokonać



remontu wszystkich przepustów znajdujących się w granicach pasa drogowego, poprzez

wymianę uszkodzonych elementów. Należy dokonać remontu istniejących wylotów przepustów -

ścianek czołowych oraz wylotów umocnionych brukiem lub innymi elementami betonowymi.

Remont ścianek czołowych wykonać poprzez wymianę elementów na nowe o takich samych

parametrach jak pierwotne. 

W ogłoszeniu powinno być: Zadanie 4 e) System odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej

Droga zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków

podłużnych oraz poprzecznych. Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejących rowów

znajdujących się przy krawędzi przebudowywanej drogi. Przedmiotowa inwestycja wiąże się z

dokonaniem oczyszczenia wszystkich rowów przydrożnych i regulację ich skarp. Należy

dokonać reprofilacji dna rowów, aby umożliwić spływ wód powierzchniowych zgodnie z

pierwotnymi spadkami podłużnymi. Należy dokonać oczyszczenia rowów z chwastów, śmieci,

zakrzaczenia, które może uniemożliwiać swobodny spływ wód powierzchniowych. Dodatkowo

na całym odcinku inwestycji, należy dokonać remontu wszystkich przepustów znajdujących się

w granicach pasa drogowego, poprzez wymianę uszkodzonych elementów. Należy dokonać

remontu istniejących wylotów przepustów - ścianek czołowych oraz wylotów umocnionych

brukiem lub innymi elementami betonowymi. Remont ścianek czołowych wykonać poprzez

wymianę elementów na nowe o takich samych parametrach jak pierwotne. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Zadanie 1, 2, 3: Warunek ten zostanie

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i

prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na przebudowie lub

remoncie lub budowie lub rozbudowie układów drogowych o nawierzchni bitumicznej,

kładzionej na siatce stalowej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda. 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Zadanie 1, 2, 3: Warunek ten

zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,

wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie

lub remoncie lub budowie układów drogowych o nawierzchni bitumicznej kładzionej na siatce



przeznaczonej do zbrojenia warstw asfaltowych o wartości minimum 500 000 zł brutto każda. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-06-24, godzina: 14:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-06-26, godzina: 13:00 


