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Ogłoszenie nr 540234310-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

Starachowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 617133-N-2019 

Data: 31/10/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 29101963700000,

ul. ul. Ostrowiecka  15, 27-200  Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (041) 273

19 72-73, e-mail zamowienia@zdp-starachowice.pl, faks (041) 273 19 74. 

Adres strony internetowej (url): www.zdp-starachowice.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 remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś

Adamów na odcinku o długości 1 125 mb. Zakres robót: - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe

i ziemne; - wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni nawierzchnia bitumiczna warstwa –

wiążąca i ścieralna; - wykonanie poboczy z kruszywa; - przebudowa zjazdów; - odwodnienie

(przepusty pod zjazdami, przepusty pod drogą, umocnienie skarp i dna rowu elementami

betonowymi) - wykonanie tablicy informacyjnej Zamawiający wymaga zatrudnienia przez

wykonawcę lub podwykonawcę, dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia – wykonywanie robót w zakresie wszystkich branż ujętych w przedmiarze robót. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 0615T
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przez wieś Adamów na odcinku o długości 1 125 mb. Zakres robót: - roboty przygotowawcze,

rozbiórkowe i ziemne; - wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni nawierzchnia bitumiczna

warstwa – wiążąca i ścieralna; - wykonanie poboczy z kruszywa; - przebudowa zjazdów; -

odwodnienie (przepusty pod zjazdami,umocnienie skarp i dna rowu elementami betonowymi) -

wykonanie tablicy informacyjnej Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub

podwykonawcę, dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art.

29 ust. 3a ustawy Pzp osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia –

wykonywanie robót w zakresie wszystkich branż ujętych w przedmiarze robót. 


