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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Wolbórz, Krajowy numer identyfikacyjny 59064785900000, ul. Pl. Jagiełły  28, 97-

320  Wolbórz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 164 251, e-mail poczta@wolborz.eu, 

faks 446 164 241.  

Adres strony internetowej (url): http://www.wolborz.4bip.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej 

w m. Żywocin  

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Żywocin  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: 1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:,,Budowa drogi 

gminnej w m. Żywocin”. 2. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w m. 

Żywocin. Ogólna długość drogi wynosi : 1412,56m, szer. jezdni 5,00m , spadek dwustronny 

2%. Teren inwestycji jest płaski. Przebieg trasy drogi w planie sytuacyjnym po istniejącym 

śladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem płynności. Niweleta projektowanej jezdni drogi dla 

zakładanego ruchu KR1 w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej po jej 

poszerzeniu i poprzez jej wyrównanie do projektowanego spadku poprzecznego i 

wzmocnieniu odpowiadającemu KR1. Zjazdy gospodarcze do posesji i na działki rolnicze 

podlegają przebudowie do istn. pasa drogowego. Szerokość jezdni zjazdu 5,00m , oś zjazdu 

pod kątem 90 st. do osi drogi. Podstawowe parametry projektowanej drogi gminnej : W 

zakresie robót budowlanych objętych projektem przebudowy przewidziano wykonanie 

nawierzchni jezdni dróg z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 - przekrój drogowy, - szerokość 

jezdni 5,00m (na prostej), - szerokość poboczy 0,50m umocnione destruktem dostarczonym 

przez wykonawcę - odwodnienie powierzchniowe wg stanu istniejącego (nie zmienia się 

warunków wodnych na gruncie), - prędkość projektowa 40km/h / teren zabudowany/, - 

nawierzchnia bitumiczna, - klasa drogi – lokalna gminna, - szerokość w proj. liniach 

rozgraniczających wg stanu istniejącego = szer. istn. pasa drogowego. Konstrukcja 

nawierzchni jezdni, zjazdów została zawarta w załączonym projekcie budowlanym. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji na czas 

prowadzenia robót budowlanych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony 

został w : projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

będącymi załącznikiem do niniejszej SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: 

,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin”. 2. Przedmiotem inwestycji jest 



przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin. Ogólna długość drogi wynosi : 

1412,56m, szer. jezdni 5,00m , spadek dwustronny 2%. Teren inwestycji jest płaski. Przebieg 

trasy drogi w planie sytuacyjnym po istniejącym śladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem 

płynności. Niweleta projektowanej jezdni drogi dla zakładanego ruchu KR1 w nawiązaniu do 

istniejącej nawierzchni bitumicznej po jej poszerzeniu i poprzez jej wyrównanie do 

projektowanego spadku poprzecznego i wzmocnieniu odpowiadającemu KR1. Zjazdy 

gospodarcze do posesji i na działki rolnicze podlegają przebudowie do istn. pasa drogowego. 

Szerokość jezdni zjazdu 5,00m , oś zjazdu pod kątem 90 st. do osi drogi. Podstawowe 

parametry projektowanej drogi gminnej : W zakresie robót budowlanych objętych projektem 

przebudowy przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni dróg z betonu asfaltowego dla 

ruchu KR 1 - przekrój drogowy, - szerokość jezdni 5,00m (na prostej), - szerokość poboczy 

0,50m umocnione destruktem dostarczonym przez wykonawcę - odwodnienie 

powierzchniowe wg stanu istniejącego (nie zmienia się warunków wodnych na gruncie), - 

prędkość projektowa 40km/h / teren zabudowany/, - nawierzchnia bitumiczna, - klasa drogi – 

lokalna gminna, - szerokość w proj. liniach rozgraniczających wg stanu istniejącego = szer. 

istn. pasa drogowego. Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdów została zawarta w 

załączonym projekcie budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i 

wprowadzenia czasowej organizacji na czas prowadzenia robót budowlanych. 3. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia określony został w : projekcie budowlanym, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót będącymi załącznikiem do niniejszej SIWZ.  

 


