
 Brzeźnio, dn. 02.03.2011r. 

 

Modyfikacja SIWZ 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr R – 341/1/11 na zadanie pn.:  

„Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe  

utrwalenie nawierzchni” 
 

Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Brzeźnio informuje, że w treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje się następujących zmian: 

  

W  IV. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

W siwz jest: 

Remont dróg gminnych będzie polegał m.in. na: 

 

a) remont nawierzchni (spękania, ubytki) grysami i emulsją przy użyciu remontera 

b) podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją: 

- górna warstwa kruszywa – grysy bazaltowe 2-5mm 

- warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej K1-70 

- dolna warstwa kruszywa – grys 5-8mm 

- warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej K1-70 

UWAGA: 

Wykonawca powierzchniowe utrwalenie wykona emulsją asfaltową kationową 

modyfikowaną K1-70 

 

W siwz powinno być: 

Remont dróg gminnych będzie polegał m.in. na: 

 

a) remont nawierzchni (spękania, ubytki) grysami i emulsją przy użyciu remontera 

b) podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją: 

- górna warstwa kruszywa – grysy bazaltowe 2-5mm 

- warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej K1-70MP 

- dolna warstwa kruszywa – grys 5-8mm 

- warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej K1-70MP 

UWAGA: 

Wykonawca powierzchniowe utrwalenie wykona emulsją asfaltową kationową 

modyfikowaną K1-70MP 

 

 

W IX.3.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

W siwz jest: 

„Nie otwierać przed 07 marca 2011 roku godz. 10.10” (poniedziałek)  oraz adres 

Wykonawcy. 

W siwz powinno być: 

„Nie otwierać przed 09 marca 2011 roku godz. 10.10” (środa)  oraz adres Wykonawcy. 



 

W X. 2.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

W siwz jest: 

Termin składania ofert upływa w dniu 07 marca 2011 roku, o godz. 10.00 (czasu lokalnego). 

 

W siwz powinno być: 

Termin składania ofert upływa w dniu 09 marca 2011 roku, o godz. 10.00 (czasu lokalnego). 

 

 

W XIII. 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

W siwz jest: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu  

07 marca 2011 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

 

W siwz powinno być: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu  

09 marca 2011 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego). 

 

W projekcie umowy § 2 PRZEDMIOT UMOWY ust. 1  

 Jest: 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające na remoncie drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez 

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationową modyfikowaną 

K1-70. 

 

 

Powinno być:  

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające na remoncie drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez 

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationową modyfikowaną 

K1-70MP. 

 

 

 

 

/-/ mgr Dorota Kubiak 
Kierownik Zamawiającego 


