
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SR.272.rb.27.2022.RG Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik,

droga 2339G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: gen. Władysława Sikorskiego 23

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nowydworgdanski.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00275916/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-26 07:46

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00275410/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
SR.272.rb.27.2022.RG Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik,
droga 2339G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo.

Po zmianie: 
SR.272.rb.27.2022.RG Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik,
droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo.

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 (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
Część nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2339G Broniewo;
1) lokalizacja:
inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Stegna, jednostka ewidencyjna: 221004_2 Stegna,
obręb ewidencyjny: 0001 Bronowo, działki 186, 210;
2) wytyczne do prac budowlanych:
szczegółowy zakres prac odjętych przedmiotem nadzoru inwestorskiego wskazany jest w projekcie technicznym
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opracowanym przez firmę: TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST);
3) parametry projektowanej drogi:
 długość drogi: około 990 m,
 szerokość nawierzchni jezdni: 5,5 m,
 nawierzchnia pobocza od strony północnej o szerokości 0.75 m, 
 nawierzchnia pobocza od strony południowej o szerokości 1,25 m,
 peron przystankowe o szerokości 1,5 m,
 odmulenie istniejących rowów.
4) zakres robót/rozwiązania konstrukcyjne:
• konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA11S, gr. 4 cm,
- warstwa wyrównawcza AC16W, gr. 9 cm,
- siatka z włókna szklanego wstępnie nasączona asfaltem o wytrzymałości 100/200 kN/m;
• konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach poszerzenia:
- warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA11S, gr. 4 cm,
- warstwa wyrównawcza AC16W, gr. 9 cm,
- siatka z włókna szklanego wstępnie nasączona asfaltem o wytrzymałości 100/200 kN/m,
- mieszanka niezwiązana C90/3, gr. 20 cm,
- mieszanka związana C3/4, gr. 20 cm;
• konstrukcja nawierzchni chodników:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, gr. 20 cm;
• konstrukcja nawierzchni zjazdów:
- warstwa ścieralna z kruszywa łamanego C90/3, gr. 15 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30, gr. 30 cm;
5) UWAGA – Zamawiający uzyskał zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, w związku z powyższym
przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy kanału technologicznego.

Po zmianie: 
Część nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G Broniewo;
1) lokalizacja:
inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Stegna, jednostka ewidencyjna: 221004_2 Stegna,
obręb ewidencyjny: 0001 Bronowo, działki 186, 210;
2) wytyczne do prac budowlanych:
szczegółowy zakres prac odjętych przedmiotem nadzoru inwestorskiego wskazany jest w projekcie technicznym
opracowanym przez firmę: TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST);
3) parametry projektowanej drogi:
 długość drogi: około 990 m,
 szerokość nawierzchni jezdni: 5,5 m,
 nawierzchnia pobocza od strony północnej o szerokości 0.75 m, 
 nawierzchnia pobocza od strony południowej o szerokości 1,25 m,
 peron przystankowe o szerokości 1,5 m,
 odmulenie istniejących rowów.
4) zakres robót/rozwiązania konstrukcyjne:
• konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA11S, gr. 4 cm,
- warstwa wyrównawcza AC16W, gr. 9 cm,
- siatka z włókna szklanego wstępnie nasączona asfaltem o wytrzymałości 100/200 kN/m;
• konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach poszerzenia:
- warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA11S, gr. 4 cm,
- warstwa wyrównawcza AC16W, gr. 9 cm,
- siatka z włókna szklanego wstępnie nasączona asfaltem o wytrzymałości 100/200 kN/m,
- mieszanka niezwiązana C90/3, gr. 20 cm,
- mieszanka związana C3/4, gr. 20 cm;
• konstrukcja nawierzchni chodników:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, gr. 20 cm;
• konstrukcja nawierzchni zjazdów:
- warstwa ścieralna z kruszywa łamanego C90/3, gr. 15 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30, gr. 30 cm;
5) UWAGA – Zamawiający uzyskał zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, w związku z powyższym
przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy kanału technologicznego.
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SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dokonał korekty numeru drogi w części nr 1 w Broniewie
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