
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 326118-2014 z dnia 2014-10-02 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Płońsk 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi 

powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo. Opis wykonywanych robót (zakres i sposób 

wykonania) : Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej Nr 3054W... 

 

Numer ogłoszenia: 327624 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 326118 - 2014 data 02.10.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1. 

 W ogłoszeniu jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo. 

 W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski - 

Kołoząb. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3. 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających 

na przebudowie drogi powiatowej nr 3054W Krysk - Poczernin - Pilitowo. Opis wykonywanych 

robót (zakres i sposób wykonania) : Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej Nr 3054W znajduje 

się w Gminie Płońsk w miejscowości Poczernin. Projektowana droga powiatowa wg klasyfikacji 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogą klasy L. 

Długość przebudowywanej drogi to 585,00 m. Początek odcinka stanowi km 4+340 a koniec 

odcinka stanowi km 4+925. Na projektowanej do przebudowy drodze planuje się: - wykonanie 

jezdni o szerokości 5,00 m z nawierzchnią dla ruchu KR1,KR2 o następującej konstrukcji: a) 

nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN 13108-1 gr. 4 cm - warstwa ścieralna b) 

nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN 13108-1 gr. 4 cm - warstwa wiążąca c) 

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm 1. 

koronę drogi o szerokości 7,00 m, 2. obustronne umocnienie poboczy pospółką o szerokości 

1,00 i gr. 6 cm + 8 cm, 3. wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego o 
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szerokości 3,50 m i grubości 20 cm oraz wykonanie przepustów pod zjazdami z rur 

prefabrykowanych PVC o średnicy 40 cm, długości 6,00 m wraz ze ściankami czołowymi z 

betonowych elementów prefabrykowanych. Nie zmieniono lokalizacji zjazdów, 4. wykonanie 

odwodnienia: spływ wód opadowych z korpusu drogi oraz terenu przyległego odbywać się będzie 

poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni i poboczy, istniejące 

przepusty pod drogą, przepusty pod zjazdami i istniejące rowy, 5. karczowanie krzaków, 6. 

ustawienie oznakowania pionowego - znaki drogowe typu A, 7. ustawienie bariery 

energochłonnej typu SP-06/2,.... 

 W ogłoszeniu powinno być: Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej Nr 3049W znajduje się w 

Gminie Joniec w miejscowości Joniec. Projektowana droga powiatowa wg klasyfikacji określonej 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogą klasy L. Długość 

przebudowywanej drogi to 631,00 m. Na projektowanej do przebudowy drodze planuje się: - 

wycinkę drzew, - demontaż oraz ponowny montaż barier energochłonnych SP-06/4, - wykonanie 

jezdni o szerokości 6,50 m i pochyleniu 2% z wydzielonym pasem dla rowerów szer. 1,5 m, - 

wykonanie poboczy żwirowych o szerokości 2 x 0,75 m i pochyleniu 6 %, - koronę drogi o 

szerokości 8,00 m, - wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni żwirowej, - wykonanie 

lokalnych poszerzeń, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm (na szerokości 

poszerzeń) - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm, - umocnienie 

poboczy i zjazdów pospółką warstwą gr. 8 cm, - wykonanie odwodnienia: spływ wód opadowych 

z korpusu drogi oraz terenu przyległego odbywać się będzie poprzez zastosowanie spadków 

poprzecznych i podłużnych jezdni i poboczy. Woda z jezdni i poboczy spłynie do projektowanych 

rowów. - nawierzchnię dla ruchu KR1 o następującej konstrukcji: - nawierzchnia z betonu 

asfaltowego wg. PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/11 mm i gr. 4 cm - warstwa dolna, - 

nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/8 mm i gr. 4 cm - 

warstwa ścieralna, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji 

projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących 

Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu 

zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną 

odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.4. 

 W ogłoszeniu jest: 45.11.13.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 

45.23.24.52-5.. 

 


