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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kwidzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 17074776700000, ul. ul. Grudziądzka 30, 82500 Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 261-41-51, e-mail
przetargi@gminakwidzyn.pl, faks 552 792 306.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminakwidzyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na budowie
ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m w miejscowości Rozpędziny wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 532 – dokończenie Etapu Ic wraz z elementami odwodnienia (rowy przydrożne,
wpusty deszczowe) oraz korekta krawędzi jezdni. Ok 160m odcinek ścieżki z etapu Ic został już
zrealizowany. Kilometraż przewidziany do budowy wg pikietażu ciągu pieszo-rowerowego od
km 1+155,24 do km 1+691,99, wg kilometrażu drogi wojewódzkiej od km 2+566,64 do km
3+103,39. W zakres zadania wchodzi wykonanie mi.n.: • ciągu pieszo-rowerowego o długości
około 537 mb, o nawierzchni z kostki betonowej; • zjazdów z kostki betonowej; • systemu
odwodnienia terenu; • regulacji istniejących rowów; • umocnień rowów płytami betonowymi
ażurowymi i dna rowu elementami betonowymi; • umocnień skarpy gabionami; • przebudowy

istniejących przepustów; • remontu przepustu na dz. nr 109/2, 85 obr. Rozpędziny; • nowej
nawierzchni poszerzeń jezdni; • oznakowania poziomego i pionowego; • wycinki drzew oraz
dokonania nowych nasadzeń; • obsiania trawą powstałych skarp i projektowanych trawników.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i STWiORB Z
podstawowej dokumentacji projektowej należy wybrać dane dotyczące zakresu budowy ścieżki
pieszo-rowerowej tylko i wyłącznie dotyczące etapu 1c.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na
budowie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m w miejscowości Rozpędziny wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 532 – dokończenie Etapu Ic wraz z elementami odwodnienia (rowy przydrożne,
wpusty deszczowe) oraz korekta krawędzi jezdni. Ok 160m odcinek ścieżki z etapu Ic został już
zrealizowany. Kilometraż przewidziany do budowy wg pikietażu ciągu pieszo-rowerowego od
km 1+155,24 do km 1+668,20, wg kilometrażu drogi wojewódzkiej od km 2+566,64 do km
3+103,39. W zakres zadania wchodzi wykonanie mi.n.: • ciągu pieszo-rowerowego o długości
około 513 mb, o nawierzchni z kostki betonowej; • zjazdów z kostki betonowej; • systemu
odwodnienia terenu; • regulacji istniejących rowów; • umocnień rowów płytami betonowymi
ażurowymi i dna rowu elementami betonowymi; • umocnień skarpy gabionami; • przebudowy
istniejących przepustów; • remontu przepustu na dz. nr 109/2, 85 obr. Rozpędziny; • nowej
nawierzchni poszerzeń jezdni; • oznakowania poziomego i pionowego; • wycinki drzew oraz
dokonania nowych nasadzeń; • obsiania trawą powstałych skarp i projektowanych trawników.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i STWiORB Z
podstawowej dokumentacji projektowej należy wybrać dane dotyczące zakresu budowy ścieżki
pieszo-rowerowej tylko i wyłącznie dotyczące etapu 1c.

