
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 16945-2012 z dnia 2012-01-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łask

1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Łask, w

podziale na części I i II. 2. Część I - Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych

Łasku....

Termin składania ofert: 2012-02-02

Numer ogłoszenia: 26978 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16945 - 2012 data 18.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, fax. 043 6768388.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg

gminnych na terenie gminy Łask, w podziale na części I i II. 2. Część I - Remont nawierzchni bitumicznych

dróg gminnych w granicach administracyjnych Łasku. 2.1. Zakres robót: 2.1.1. Remont cząstkowy mieszanką

mineralno-asfaltową z obcięciem krawędzi (śr. grubość ubytku 4 cm) w przewidywanej ilości 1000 m2,

obejmuje: - obcięcie krawędzi uszkodzenia na głębokość, która umożliwi wyrównanie jego dna i nadanie

uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach, - oczyszczenie uszkodzonej

nawierzchni, - zagruntowanie dna i brzegów ubytku, - wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową na

gorąco, - zagęszczenie mieszanki walcem drogowym, - zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej, - uprzątnięcie i

wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu. 2.1.2. Remont cząstkowy mieszanką mineralno-

asfaltową bez obcięcia krawędzi (śr. grubość ubytku 4 cm) w przewidywanej ilości 1000 m2, obejmuje: -

oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, - zagruntowanie dna i brzegów ubytku, - wypełnienie ubytku

mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco, - zagęszczenie mieszanki walcem drogowym, - zaspoinowanie

łączeń łaty asfaltowej, - uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu. 3. Część II -

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich gminy Łask. 3.1. Zakres robót obejmuje: 3.1.1.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi w przewidywanej ilości 300

m2 obejmuje: - oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu na pryzmę, - ogrzanie bitumu i

skropienie naprawianego miejsca, - wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-bitumiczną, - zagęszczenie

ułożonej mieszanki mineralno-bitumicznej, - zaspoinowanie łączeń naprawianych ubytków bitumem, -

uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu. 3.1.2. Remont cząstkowy nawierzchni
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powierzchniowo utrwalonych w przewidywanej ilości 200 m2 obejmuje: - oczyszczenie uszkodzonego miejsca

z usunięciem rumoszu na pryzmę, - skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego

miejsca, - rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia, -

skropienie bitumem rozścielonego kruszywa, - rozsypanie drobnego kruszywa, - ubicie bądź uwałowanie

poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu. 4. Zamawiający

zastrzega sobie możliwość zgłaszania ubytków do naprawy w całym okresie obowiązywania umowy. 5. Drogi

do wykonania remontu zostaną określone w protokole przekazania placu budowy. 6. Wykonawca

zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy nawierzchni w taki sposób, by ograniczyć utrudnienia w ruchu

do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie koszty z

tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 7. Wykonawca

zobowiązany jest do oznakowania miejsca robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.

2181 z późn. zm.).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

dróg gminnych na terenie gminy Łask, w podziale na części I i II. 2. Część I - Remont nawierzchni

bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych Łasku. 2.1. Zakres robót: 2.1.1. Remont

cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową z obcięciem krawędzi (śr. grubość ubytku 4 cm) w przewidywanej

ilości 1000 m2, obejmuje: - obcięcie krawędzi uszkodzenia na głębokość, która umożliwi wyrównanie jego dna

i nadanie uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach, - oczyszczenie

uszkodzonej nawierzchni, - zagruntowanie dna i brzegów ubytku, - wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-

asfaltową na gorąco, - zagęszczenie mieszanki walcem drogowym, - zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej, -

uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu. 2.1.2. Remont cząstkowy mieszanką

mineralno-asfaltową bez obcięcia krawędzi (śr. grubość ubytku 4 cm) w przewidywanej ilości 1000 m2,

obejmuje: - oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, - zagruntowanie dna i brzegów ubytku, - wypełnienie

ubytku mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco, - zagęszczenie mieszanki walcem drogowym, -

zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej, - uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu.

3. Część II - Remont nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich gminy Łask. 3.1. Zakres robót

obejmuje: 3.1.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi (śr.

głębokość ubytku 4 cm) w przewidywanej ilości 300 m2 obejmuje: - oczyszczenie uszkodzonego miejsca z

usunięciem rumoszu na pryzmę, - ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, - wypełnienie ubytku

mieszanką mineralno-bitumiczną, - zagęszczenie ułożonej mieszanki mineralno-bitumicznej, - zaspoinowanie

łączeń naprawianych ubytków bitumem, - uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie

terenu. 3.1.2. Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych (śr. głębokość ubytku 3 cm) w

przewidywanej ilości 200 m2 obejmuje: - oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu na

pryzmę, - skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca, - rozścielenie

kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia, - skropienie bitumem

rozścielonego kruszywa, - rozsypanie drobnego kruszywa, - ubicie bądź uwałowanie poszczególnych warstw
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kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

zgłaszania ubytków do naprawy w całym okresie obowiązywania umowy. 5. Drogi do wykonania remontu

zostaną określone w protokole przekazania placu budowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont

cząstkowy nawierzchni w taki sposób, by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by

nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie koszty z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych

uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 7. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania

miejsca robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

02.02.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask. W przypadku

osobistego doręczenia oferty: parter - sala 100 Biuro Obsługi Interesanta.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 03.02.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask. W

przypadku osobistego doręczenia oferty: parter - sala 100 Biuro Obsługi Interesanta.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik.

W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 2

NAZWA: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich gminy Łask. 1) Krótki opis ze wskazaniem

wielkości lub zakresu zamówienia: Część II - Remont nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich gminy

Łask. Zakres robót obejmuje: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-

asfaltowymi w przewidywanej ilości 300 m2 obejmuje: - oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem

rumoszu na pryzmę, - ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, - wypełnienie ubytku mieszanką

mineralno-bitumiczną, - zagęszczenie ułożonej mieszanki mineralno-bitumicznej, - zaspoinowanie łączeń

naprawianych ubytków bitumem, - uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu. 2.

Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych w przewidywanej ilości 200 m2 obejmuje: -

oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu na pryzmę, - skropienie bitumem oczyszczonego

dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca, - rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w

zależności od głębokości uszkodzenia, - skropienie bitumem rozścielonego kruszywa, - rozsypanie drobnego

kruszywa, - ubicie bądź uwałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w

uszkodzonym miejscu..

W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ

Nr: 2 NAZWA: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich gminy Łask. 1) Krótki opis ze

wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II - Remont nawierzchni dróg gminnych na terenach

wiejskich gminy Łask. Zakres robót obejmuje: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami

mineralno-asfaltowymi (śr. głębokość ubytku 4 cm) w przewidywanej ilości 300 m2 obejmuje: - oczyszczenie

uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu na pryzmę, - ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego

miejsca, - wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-bitumiczną, - zagęszczenie ułożonej mieszanki mineralno-
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bitumicznej, - zaspoinowanie łączeń naprawianych ubytków bitumem, - uprzątnięcie i wywiezienie gruzu

asfaltowego, uporządkowanie terenu. 2. Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych (śr.

głębokość ubytku 3 cm) w przewidywanej ilości 200 m2 obejmuje: - oczyszczenie uszkodzonego miejsca z

usunięciem rumoszu na pryzmę, - skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego

miejsca, - rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia, -

skropienie bitumem rozścielonego kruszywa, - rozsypanie drobnego kruszywa, - ubicie bądź uwałowanie

poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu..
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