INFORMACJA
O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Narew, 19 czerwca 2019 r.
Znak sprawy: Or.271.21.2019
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości
Narew”.
Postępowanie ogłoszone zostało w BZP pod nr. 559593-N-2019 w dniu 11 czerwca 2019 r. oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy Narew http://www.portals.narew.gmina.pl/
Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
Zakres zmian jest następujący:
W SIWZ zmienia się treść zapisu pkt 1.1:
Było:
„Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Poniatowskiego (droga gminna nr 107182B) oraz
części ul. Topolowej (droga gminna nr 107175B) - razem 482 mb. Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia obejmuje: - oczyszczenie podłoża (pozostałości po masie bitumicznej), skroplenie emulsją powierzchniowo (przygotowanie podłoża pod ułożenie masy bitumicznej), ułożenie masy bitumicznej o grubości 5-6 cm na szerokości (poszczególne odcinki) 5,00m, 4,00m,
5,60m, 5,70m.
Wszystkie roboty objęte przedmiotowym postępowaniem należy wykonać zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124), Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, Katalogiem Typowych
Nawierzchni Podatnych oraz Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych – KPED
w zakresie obejmującym roboty drogowe.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do
SIWZ.””
Jest:
„Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Poniatowskiego (droga gminna nr 107182B) oraz
części ul. Topolowej (droga gminna nr 107175B) - razem 2300m2. Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia obejmuje: - oczyszczenie podłoża (pozostałości po masie bitumicznej), skroplenie emulsją powierzchniowo (przygotowanie podłoża pod ułożenie masy bitumicznej), ułożenie masy bitumicznej o grubości 5-6 cm na szerokości (poszczególne odcinki) 5,00m, 4,00m,
5,60m, 5,70m.
Wszystkie roboty objęte przedmiotowym postępowaniem należy wykonać zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124), Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, Katalogiem
Typowych Nawierzchni Podatnych oraz Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych –
KPED w zakresie obejmującym roboty drogowe.”
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzoną zmianą w SIWZ, terminy składania i otwarcia
ofert w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu
o zamówieniu pozostają niezmienione.
Termin składania ofert: dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 13:00.
Termin otwarcia ofert: dnia 26 czerwca 2019 r.. o godz. 13:15.

