
31.07.2020

Ogłoszenie nr 540141691-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.

Brusy: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 565323-N-2020

Data: 22/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brusy, Krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na Zaborach 1, 89-632 

Brusy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks 523 969 303. 

Adres strony internetowej (url): brusy.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

ILI) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Brusy-Jaglie - Żabno 

obejmująca roboty budowlane dotyczące zadania pn.: 1) „Budowa drogi transportu rolnego 
a * _

Brusy-Jaglie - Żabno” 2) „Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie” 2. Zakres 

robót obejmuje: 1) zad. pn. „Budowa drogi transportu rolnego Brusy-Jaglie - Żabno” □ budowę 

drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku dł. 460 mb (km 0+037 km 0+497) o szerokości 3,5 m 

na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz z utwardzeniem poboczy z kruszywa 

łamanego oraz wjazdów i indywidualnych, 2) zad. pn. „Budowa drogi w kierunku Żabna - 

sołectwo Brusy-Jaglie” □ budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 35 mb (km 0+037 

km 0+497) o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz z 

utwardzeniem poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów i indywidualnych. Uwaga: 1) Przed 

przystąpieniem do robót budowlanych należy odnaleźć granice prawne pasa drogowego. 2) W 
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trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp co sąsiednich 

nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich 

nieruchomości. 3) Materiał drogowy z ewentualnego korytowania należy przewieźć i wbudować 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km od terenu budowy. 3. 

Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ, w Projektach 

budowlano - wykonawczych - Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz w Przedmiarze robót (stanowiącym 

materiał pomocniczy przy przygotowywaniu oferty) - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi Brusy-Jaglie -

Żabno obejmująca roboty budowlane dotyczące zadania pn.: 1) „Budowa drogi transportu 

rolnego Brusy-Jaglie - Żabno” 2) „Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie” 2. 

Zakres robót obejmuje: 1) zad. pn. „Budowa drogi transportu rolnego Brusy-Jaglie - Żabno” □

budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku dł. 460 mb (km 0+037 km 0+497) o 

szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz z utwardzeniem 

poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów indywidualnych, 2) zad. pn. „Budowa drogi w 
• __

kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie” □ budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 

35 mb (km 0+497 km 0+532) o szerokości 3,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 

mm wraz z utwardzeniem poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów indywidualnych. Uwaga: 

1) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy odnaleźć granice prawne pasa drogowego. 

2) W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp do 

sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich 

nieruchomości. 3) Materiał drogowy z ewentualnego korytowania należy przewieźć i wbudować 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km od terenu budowy. 4) Odcinek 

drogi od km 0+000,00 do km 0+037 jest już wykonany. 3. Szczegółowy opis, wielkość i zakres 

przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ, w Projektach budowlano - wykonawczych - Załącznik 

Nr 6 do SIWZ oraz w Przedmiarze robót (stanowiącym materiał pomocniczy przy 

przygotowywaniu oferty) - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-06, godzina: 12:00
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W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-07, godzina: 12:00

Z up. Burmistrza
mgr inż\am>Mochol 

SpetfaUsta ds. 
zamówień publicznych


