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ZDP.1/ZP.3310.3.2015 
 

MODYFIKACJA  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: 

Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic 
powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do 
miejscowości Kolin – część etapu B, Zamawiający wprowadza zmiany:   
 
w formularzu: przedmiar robót (zał. nr 11 do SIWZ) oraz kosztorys ofertowy (zał. nr 12 do 
SIWZ) w następujący sposób: 
1.  W pozycji numer 27  
     Jest: 

Wykonanie wyrównania z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3 o grubości średnio 3,0 
cm. Wyrównanie na istniejącej konstrukcji jezdni 

     Kolumna obmiar – 392 ton 
     Winno być:  

Wykonanie wyrównania z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3 o grubości średnio 3,0 
cm. Wyrównanie na istniejącej konstrukcji jezdni 

     Kolumna obmiar – 2657 ton 
 
2.  W pozycji numer 33  

Jest: 
     Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym. Wykonanie związania 

międzywarstwowego warstwy ścieralnej z warstwą wiążącą, warstwy wiążącej  
z wyrównaniem, wyrównania z podbudową. 

     Kolumna obmiar – 32357 m2 

     Winno być:  
     Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym. Wykonanie związania 

międzywarstwowego warstwy ścieralnej z warstwą wiążącą, warstwy wiążącej z istniejącą 
jezdnią wraz z poszerzeniami, podbudowy zasadniczej na poszerzeniach 

     Kolumna obmiar – 34072 m2 

 
W związku z powyższym  Zamawiający wprowadza do SIWZ poprawione załączniki, tj.  
-  przedmiar robót – załącznik nr 11 do SIWZ, 
-  kosztorys ofertowy – załącznik nr 12 do SIWZ  
 
 
Modyfikacje zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 


