
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław – Tworków w kilometrażach:

2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+899-4+890, 5+627-5+777 i 6+997-7+827.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RACIBORSKI

1.2.) Oddział zamawiającego: Powiat Raciborski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255111

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Stefana Okrzei 4

1.4.2.) Miejscowość: Racibórz

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 4597385

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatraciborski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatraciborski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Administracja samorządowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00239900/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-21 08:24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00230102/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00239900/01 z dnia 2021-10-21

2021-10-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Przed zmianą: 
Zadanie polega na remoncie odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław - Tworków
na długości 2 653 mb. 

Zakres zadania obejmuje głównie:
- remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni DP 3529 S na odcinkach o łącznej długości
2 653,00 mb,
- umocnienie i utwardzenie istniejących poboczy,
- udrożnienia istniejących przepustów,
- wymianę uszkodzonych studzienek ściekowych,
- niezbędną regulację wlotów wpustów ulicznych,
- odmulenie rowów, odtworzenie ich profilu podłużnego i poprzecznego.
- odtworzenie oznakowania poziomego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w poniższej dokumentacji, który
stanowi załącznik nr 2 do SWZ:

- uproszczonej dokumentacji projektowej, 
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiarach robót.

Po zmianie: 
Zadanie polega na remoncie odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław - Tworków
na długości 2522 mb.

Zakres zadania obejmuje głównie:
- remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni DP 3529 S na odcinkach o łącznej długości
2522 mb,
- umocnienie i utwardzenie istniejących poboczy,
- udrożnienia istniejących przepustów,
- odmulenie rowów, odtworzenie ich profilu podłużnego i poprzecznego.
- odtworzenie oznakowania poziomego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w poniższej dokumentacji, który
stanowi załącznik nr 2 do SWZ:

- uproszczonej dokumentacji projektowej, 
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiarach robót.
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