
Gmina Rybno 

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno  

 

Rybno, dnia 2017-05-10 

RGK.271.4.2017 

 

                                                                Wszyscy wykonawcy  zainteresowani przetargiem  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej 

nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno” 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn.zm.) dokonał zmiany treści 

SIWZ dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

        

1.  W pkt 3  ppkt 3.1.1)  SIWZ Zamawiający wykreślił słowa: „warstwa wiążąca gr. 4 cm” 

W związku z dokonaną zmianą zapis w pkt 3  ppkt 3.1.1)  SIWZ otrzymuje brzmienie:  

„3.1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa 

drogi  gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno”  

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 

380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno” odcinek od km 0+596,00 do 

km 2+600,00 o długości  2004 mb: 

            - roboty związane z rozebraniem istniejących i wykonaniem nowych przepustów 

            - regulacja zaworów wodociągowych 

            - wyrównanie istniejącej podbudowy - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w 

ilości 125 kg/m² 

            - wykonanie nawierzchni asfaltowej  - warstwa ścieralna gr. 4 cm 

            - wykonanie poboczy z klińca gr. 10 cm 

            - wykonanie zjazdów z kruszyw łamanych gr. 10 cm 

            - wykonanie oznakowania pionowego”  

 

2. W załączniku Nr 2 do SIWZ (wzór umowy), w § 1 ust. 1 pkt 1) Zamawiający wykreślił 

słowa: „warstwa wiążąca gr. 4 cm” 

W związku z dokonaną zmianą zapis w załączniku Nr 2 do SIWZ (wzór umowy), w § 1 ust. 1 

pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

 

„1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 

380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno” odcinek od km 0+596,00 do 

km 2+600,00 o długości  2004 mb: 

            - roboty związane z rozebraniem istniejących i wykonaniem nowych przepustów 

            - regulacja zaworów wodociągowych 



            - wyrównanie istniejącej podbudowy - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w 

ilości 125 kg/m² 

            - wykonanie nawierzchni asfaltowej  - warstwa ścieralna gr. 4 cm 

            - wykonanie poboczy z klińca gr. 10 cm 

            - wykonanie zjazdów z kruszyw łamanych gr. 10 cm 

            - wykonanie oznakowania pionowego”  

3. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano poprawy przedmiaru robót.  

    Zamawiający zmienia załącznik do SIWZ i dodaje nowy przedmiar robót. 

  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4a, w związku z art.12a ustawy Prawo zamówień 

publicznych dokonał stosownej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz nie przedłuża 

terminu składania ofert. 
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