
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 70890-2012 z dnia 2012-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pilchowice 

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych asfaltem na zimno poprzez: a/ naprawę 

powierzchniowych porowatości, rakowin i drobnych złuszczeń pokrowca bitumicznego bez głębszych 

ubytków b/ naprawę... 

Termin składania ofert: 2012-03-21  

Numer ogłoszenia: 73838 - 2012; data zamieszczenia:  09.03.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  70890 - 2012 data 07.03.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 2356521, fax. 032 

2356938. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

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

W ogłoszeniu jest:  Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych asfaltem na 

zimno poprzez: a/ naprawę powierzchniowych porowatości, rakowin i drobnych złuszczeń 

pokrowca bitumicznego bez głębszych ubytków b/ naprawę uszkodzeń pokrowca bitumicznego: 

- płytkich do 2 cm - średnich powyżej 2 cm/do 10cm/ o nienaruszonej podbudowie - głębokich 

powyżej 10 cm o naruszonej warstwie podbudowy. W przypadku występowania siatki ubytków 

bądź wybojów na odcinku kilkudziesięciu m, na określonej bądź całej szerokości drogi - po 

zakwalifikowaniu odcinka do bieżącego remontu utrzymaniowego przez inspektora nadzoru - 

należy obciąć początek i koniec krawędzi danego odcinka / krawędzie boków gdy siatka 

ubytków nie występuje na całej szerokości/ a następnie po oczyszczeniu i osuszeniu odcinka 

wbudować beton asfaltowy zakwalifikowaną szerokością i długością, zgodnie z zasadami 

podanymi w przypadku łat do 5 m2 powierzchni. Do oczyszczenia dużych ubytków, wybojów 

zaleca się frezowanie. 3. Szczegółowy zakres prac został opisany w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji 4. 

Przeliczenia należy dokonać dla zabudowania 80 ton mieszanki asfaltowej. 5. Wykonawca 

udzieli gwarancji na prace objęte niniejszą umową na okres 12 miesięcy licząc od daty 



dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza zlecania lub 

powierzania przedmiotu umowy Podwykonawcom.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych 

asfaltem na gorąco poprzez: a/ naprawę powierzchniowych porowatości, rakowin i drobnych 

złuszczeń pokrowca bitumicznego bez głębszych ubytków b/ naprawę uszkodzeń pokrowca 

bitumicznego: - płytkich do 2 cm - średnich powyżej 2 cm/do 10cm/ o nienaruszonej podbudowie 

- głębokich powyżej 10 cm o naruszonej warstwie podbudowy. W przypadku występowania 

siatki ubytków bądź wybojów na odcinku kilkudziesięciu m, na określonej bądź całej szerokości 

drogi - po zakwalifikowaniu odcinka do bieżącego remontu utrzymaniowego przez inspektora 

nadzoru - należy obciąć początek i koniec krawędzi danego odcinka / krawędzie boków gdy 

siatka ubytków nie występuje na całej szerokości/ a następnie po oczyszczeniu i osuszeniu 

odcinka wbudować beton asfaltowy zakwalifikowaną szerokością i długością, zgodnie z 

zasadami podanymi w przypadku łat do 5 m2 powierzchni. Do oczyszczenia dużych ubytków, 

wybojów zaleca się frezowanie. 3. Szczegółowy zakres prac został opisany w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej 

specyfikacji 4. Przeliczenia należy dokonać dla zabudowania 180 ton mieszanki asfaltowej. 5. 

Wykonawca udzieli gwarancji na prace objęte niniejszą umową na okres 12 miesięcy licząc od 

daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza zlecania 

lub powierzania przedmiotu umowy Podwykonawcom.  

 

 

 


