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Ogłoszenie nr 540095155-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.

Żnin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 561534-N-2019 

Data: 14/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 92366502000000, ul. Podgórzyn  62 A, 88-400 

Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 020 668, e-mail marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl, faks 523 020 668. 

Adres strony internetowej (url): zdpznin.nbip.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: "Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń - Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł.2,840 km". 

W ogłoszeniu powinno być: "Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń - Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł.2,840 km w

miejscowości Mięcierzyn". 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest:„Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł.

2,840 km” Na przedmiot zamówienia składa się : frezowanie istniejącej nawierzchni na włączeniach; mechaniczne oczyszczenie nawierzchni;

skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o średniej gr. 5,0

cm; wykonanie częściowego wzmocnienia krawędzi (obustronnie na szerokości 0,5 m i długości 1120 m) poprzez odcięcie krawędzi,

wykonanie robót ziemnych, ułożenie stabilizacji Rm 2,5 MPa o gr. 10 cm i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr.

20 cm.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys

ofertowy. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest:„Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz od km 2+345 do km

5+185, dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn” Na przedmiot zamówienia składa się : frezowanie istniejącej nawierzchni na włączeniach;

mechaniczne oczyszczenie nawierzchni; skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego AC11S o średniej gr. 5,0 cm; wykonanie częściowego wzmocnienia krawędzi (obustronnie na szerokości 0,5 m i długości 1120 m)

poprzez odcięcie krawędzi, wykonanie robót ziemnych, ułożenie stabilizacji Rm 2,5 MPa o gr. 10 cm i kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz kosztorys ofertowy. 
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