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Ogłoszenie nr 540044159-N-2019 z dnia 07-03-2019 r.  

Opatowiec: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 522383-N-2019  

Data: 07/03/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Opatowiec, Krajowy numer identyfikacyjny 29101052400000, ul. Rynek  3, 28-520  

Opatowiec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 35 18 052, e-mail 

informatyk@opatowiec.pl, faks 41 35 18 034.  

Adres strony internetowej (url): www.opatowiec.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: nazwa przetargu  

Punkt: .  

W ogłoszeniu jest: Remont drogi gminnej nr 357015 T od km 0+800 do km 1+620, 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobiela dz. nr 75/3 od km 0+000 do km 0+650, 

Remont drogi gminnej nr 357027 T w miejscowości Kocina dz. nr 388/2 od km 0+535 do km 

1+012, Remont drogi gminnej nr 357072 T Mistrzowice - Królewice od km 0+401 do km 

0+707 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r.”  

W ogłoszeniu powinno być: Remont drogi gminnej nr 357015 T od km 0+800 do km 1+620, 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobiela dz. nr 75/3 od km 0+000 do km 0+650, 

Remont drogi gminnej nr 357027 T w miejscowości Kocina dz. nr 388/2 od km 0+535 do km 

1+012, Remont drogi gminnej nr 357072 T Mistrzowice - Królewice od km 0+401 do km 

0+707 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2019 r.”  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 1  

W ogłoszeniu jest: : Remont drogi gminnej nr 357015 T od km 0+800 do km 1+620, 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobiela dz. nr 75/3 od km 0+000 do km 0+650, 

Remont drogi gminnej nr 357027 T w miejscowości Kocina dz. nr 388/2 od km 0+535 do km 

1+012, Remont drogi gminnej nr 357072 T Mistrzowice - Królewice od km 0+401 do km 

0+707 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 r.”  

W ogłoszeniu powinno być: : Remont drogi gminnej nr 357015 T od km 0+800 do km 

1+620, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobiela dz. nr 75/3 od km 0+000 do km 

0+650, Remont drogi gminnej nr 357027 T w miejscowości Kocina dz. nr 388/2 od km 0+535 

do km 1+012, Remont drogi gminnej nr 357072 T Mistrzowice - Królewice od km 0+401 do 

km 0+707 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2019 r.”  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: : 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 357015 T 

od km 0+800 do km 1+620, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobiela dz. nr 75/3 
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od km 0+000 do km 0+650, Remont drogi gminnej nr 357027 T w miejscowości Kocina dz. 

nr 388/2 od km 0+535 do km 1+012, Remont drogi gminnej nr 357072 T Mistrzowice - 

Królewice od km 0+401 do km 0+707 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 

2018 r.” 3.1 Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na cztery zadania: Zadanie nr 1 – 

„Remont drogi gminnej nr 357015 T od km 0+800 do km 1+620” Zakres realizowanej 

inwestycji obejmuje: I. Roboty przygotowawcze: 1) Roboty pomiarowe przy robotach 

ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,820 km II. Roboty ziemne 2) Mechaniczne 

oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych ( 820x3m) 3) Mechaniczna ścinka 

poboczy śr. gr 20 cm, szerokość 0,5m z wywozem urobku do 3 km.(2x820x0,5) III. 

Podbudowa 1) Podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63 mm warstwa dolna grubości 25 

cm po zagęszczeniu: ciąg główny 3,0*668=2004 m2 2) Podbudowa z kruszywa łamanego 

31.5 – 63 mm warstwa dolna grubości 20 cm po zagęszczeniu ciąg główny 4,0*152=608 m2 

3) Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 warstwa górna grubości 15 cm po zagęszczeniu: 

ciąg główny 3,0* 668=2004 m2 4) Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 warstwa górna 

grubości 10 cm po zagęszczeniu ciąg główny 4,0* 152=608 m2 IV. Nawierzchnia 1) 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 

ruch KR 1 ciąg główny; 820*3,0=2460m2 V. Roboty wykończeniowe pobocza 1) 

Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr 5 cm, szer.0,5m; : 2*152*0,5 2) 

Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,25m; 2*668*0,25 Zadanie nr 2 – „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Kobiela dz. nr 75/3 od km 0+000 do km 0+650” Zakres 

realizowanej inwestycji obejmuje: I. Roboty przygotowawcze: 1) Roboty pomiarowe przy 

robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,650 km II. Roboty ziemne 2) 

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych przy użyciu równiarki ( 

650x3.5m) 3) Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr 30 cm, szerokość 0,75m,700x0,75 oraz 

skarpy średniej gr. 80 cm 600*0,75, z wywozem urobku do 3 km. III. Podbudowa 1) 

Podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63 mm warstwa dolna grubości 25 cm po 

zagęszczeniu ciąg główny szerokość jezdni 4,5*650 =2925 m2 = skrzyżowanie : 50 m2 2) 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 warstwa górna grubości 15 cm po zagęszczeniu ciąg 

główny szerokość jezdni 4,5* 650=2925 m2 + skrzyżowania : 50 m2 IV. Nawierzchnia 

1).Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 

5cm, ruch KR 1 ciąg główny; 650*3,5= 2275 m2+ skrzyżowania : 50 m2 V. Roboty 

wykończeniowe pobocza 1).Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr 5 

cm, szer.0,5m; 2*650*0.5 2). Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,25: 2*650*0,25 Zadanie nr 

3 – Remont drogi gminnej nr 357027 T w miejscowości Kocina dz. nr 388/2 od km 0+535 do 

km 1+012, Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: I Roboty przygotowawcze 1) Roboty 

pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,477 km II. Roboty 

ziemne 1)Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych przy użyciu 

równiarki ( 477x3.0m) 2) Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr 30 cm, szerokość 0,5m wraz 

wywozem urobku do 3 km. ( 2x477x 05) III. Podbudowa 1) Podbudowa z kruszywa 

łamanego 31,5-63mm warstwa dolna o grubości 25cm po zagęszczeniu; ciąg główny 4,0x477 

= 1908 m2 + skrzyżowania 30 m2 2) Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa 

górna o grubości 10cm po zagęszczeniu; ciąg główny szerokość jezdni 4,0x477 = 

1908m2+skrzyżowania 30m2 IV. Nawierzchnia 2) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, ruch KR 1, ciąg główny 

3,0*477=1461m2+skrzyżowania 30 m2 V. Roboty wykończeniowe - pobocza 1) Umocnienie 

poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr 5 cm, szer.0,5m; 2x477x 0,5 Zadanie nr 4 – 

Remont drogi gminnej nr 357072 T Mistrzowice - Królewice od km 0+401 do km 0+707 

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: I Roboty przygotowawcze 1. Roboty pomiarowe 
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przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,306 km II. Roboty ziemne 

1)Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych przy użyciu równiarki 

(306x3.0m) 2) Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr 20 cm, szerokość 0,5m wraz wywozem 

urobku do 3 km. (2x306x 0,5) III. Podbudowa 1) Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-

63mm warstwa dolna o grubości 25cm po zagęszczeniu; ciąg główny 4,0x306 = 1224 m2 2) 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5-mm warstwa górna o grubości 10cm po 

zagęszczeniu; ciąg główny szerokość jezdni 4,0x306 = 1224 m2 IV. Nawierzchnia 3) 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, 

ruch KR 1, ciąg główny szerokość jezdni 3,0*306=918m2 V. Roboty wykończeniowe -

pobocza 6) Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr 5 cm, szer.0,5m; 

2x306x 0,5  

W ogłoszeniu powinno być: : 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 

357015 T od km 0+800 do km 1+620, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobiela 

dz. nr 75/3 od km 0+000 do km 0+650, Remont drogi gminnej nr 357027 T w miejscowości 

Kocina dz. nr 388/2 od km 0+535 do km 1+012, Remont drogi gminnej nr 357072 T 

Mistrzowice - Królewice od km 0+401 do km 0+707 w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych w 2019 r.” 3.1 Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na cztery zadania: 

Zadanie nr 1 – „Remont drogi gminnej nr 357015 T od km 0+800 do km 1+620” Zakres 

realizowanej inwestycji obejmuje: I. Roboty przygotowawcze: 1) Roboty pomiarowe przy 

robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,820 km II. Roboty ziemne 2) 

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych ( 820x3m) 3) 

Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr 20 cm, szerokość 0,5m z wywozem urobku do 3 

km.(2x820x0,5) III. Podbudowa 1) Podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63 mm warstwa 

dolna grubości 25 cm po zagęszczeniu: ciąg główny 3,0*668=2004 m2 2) Podbudowa z 

kruszywa łamanego 31.5 – 63 mm warstwa dolna grubości 20 cm po zagęszczeniu ciąg 

główny 4,0*152=608 m2 3) Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 warstwa górna grubości 

15 cm po zagęszczeniu: ciąg główny 3,0* 668=2004 m2 4) Podbudowa z kruszywa łamanego 

0-31,5 warstwa górna grubości 10 cm po zagęszczeniu ciąg główny 4,0* 152=608 m2 IV. 

Nawierzchnia 1) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 5 cm, ruch KR 1 ciąg główny; 820*3,0=2460m2 V. Roboty wykończeniowe 

pobocza 1) Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr 5 cm, szer.0,5m; : 

2*152*0,5 2) Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,25m; 2*668*0,25 Zadanie nr 2 – 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobiela dz. nr 75/3 od km 0+000 do km 0+650” 

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: I. Roboty przygotowawcze: 1) Roboty pomiarowe 

przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,650 km II. Roboty ziemne 2) 

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych przy użyciu równiarki ( 

650x3.5m) 3) Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr 30 cm, szerokość 0,75m,700x0,75 oraz 

skarpy średniej gr. 80 cm 600*0,75, z wywozem urobku do 3 km. III. Podbudowa 1) 

Podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63 mm warstwa dolna grubości 25 cm po 

zagęszczeniu ciąg główny szerokość jezdni 4,5*650 =2925 m2 = skrzyżowanie : 50 m2 2) 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 warstwa górna grubości 15 cm po zagęszczeniu ciąg 

główny szerokość jezdni 4,5* 650=2925 m2 + skrzyżowania : 50 m2 IV. Nawierzchnia 

1).Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 

5cm, ruch KR 1 ciąg główny; 650*3,5= 2275 m2+ skrzyżowania : 50 m2 V. Roboty 

wykończeniowe pobocza 1).Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr 5 

cm, szer.0,5m; 2*650*0.5 2). Plantowanie poboczy ziemią szer. 0,25: 2*650*0,25 Zadanie nr 

3 – Remont drogi gminnej nr 357027 T w miejscowości Kocina dz. nr 388/2 od km 0+535 do 

km 1+012, Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: I Roboty przygotowawcze 1) Roboty 
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pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,477 km II. Roboty 

ziemne 1)Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych przy użyciu 

równiarki ( 477x3.0m) 2) Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr 30 cm, szerokość 0,5m wraz 

wywozem urobku do 3 km. ( 2x477x 05) III. Podbudowa 1) Podbudowa z kruszywa 

łamanego 31,5-63mm warstwa dolna o grubości 25cm po zagęszczeniu; ciąg główny 4,0x477 

= 1908 m2 + skrzyżowania 30 m2 2) Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa 

górna o grubości 10cm po zagęszczeniu; ciąg główny szerokość jezdni 4,0x477 = 

1908m2+skrzyżowania 30m2 IV. Nawierzchnia 2) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, ruch KR 1, ciąg główny 

3,0*477=1461m2+skrzyżowania 30 m2 V. Roboty wykończeniowe - pobocza 1) Umocnienie 

poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr 5 cm, szer.0,5m; 2x477x 0,5 Zadanie nr 4 – 

Remont drogi gminnej nr 357072 T Mistrzowice - Królewice od km 0+401 do km 0+707 

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: I Roboty przygotowawcze 1. Roboty pomiarowe 

przy robotach ziemnych dla trasy w terenie równinnym 0,306 km II. Roboty ziemne 

1)Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych przy użyciu równiarki 

(306x3.0m) 2) Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr 20 cm, szerokość 0,5m wraz wywozem 

urobku do 3 km. (2x306x 0,5) III. Podbudowa 1) Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-

63mm warstwa dolna o grubości 25cm po zagęszczeniu; ciąg główny 4,0x306 = 1224 m2 2) 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5-mm warstwa górna o grubości 10cm po 

zagęszczeniu; ciąg główny szerokość jezdni 4,0x306 = 1224 m2 IV. Nawierzchnia 3) 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, 

ruch KR 1, ciąg główny szerokość jezdni 3,0*306=918m2 V. Roboty wykończeniowe -

pobocza 6) Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr 5 cm, szer.0,5m; 

2x306x 0,5  

 


