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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Niwiska, Krajowy numer identyfikacyjny 69058167200000, ul. Niwiska  430, 36147   Niwiska, 

woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 2279002 w. 33, e-mail inwestycje@gmina.niwiska.pl, faks 

172 279 341.  

Adres strony internetowej (url): www.niwiska.biuletyn.net  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne:  

www.niwiska.biuletyn.net 

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: Przebudowa następujących dróg gminnych: 1. 

Zadanie Nr 1 - Przebudowa odcinka drogi Hucina- ul. Grabowa na działce o numerze ewidencji 

gruntów 701 w miejscowości Hucina na długości 630 mb. Zakres robót obejmuje : 1) Wykonanie 

robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 630 mb, 2) 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabili¬zowanego mechanicznie grub. 

średnio 12 cm po utwardzeniu na jezdni: 630, 00 x 3, 6 = 2 268, 00 m2. 3) Mechaniczne skropienie 

warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową. 4) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

grub.5 cm standard I na pow. 630, 00 x 3, 50 m + 40 m2 rozjazd= 3660, 00 m2 . 2. Zadanie Nr 2 - 

Przebudowa odcinka drogi Nr 104 160 R Przyłęk- Hucina na działkach o numerach ewidencji gruntów 

948/2, 950/11, 950/12, 950/22 w miejscowości Przyłęk na długości 900 mb Zakres robót obejmuje : 

1) Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym – 900 mb, 2) Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową. 3) 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub.5 cm standard I na pow. 900, 00 x 3, 60 m 

+ 20 m2 rozjazd= 3260, 00 m2 . 3. Zadanie Nr 3 - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104 158 R 

Siedlanka – Nowa Wieś w km 0+000 do km 0+800 na działkach o numerach ewidencji gruntów 275/1, 

275/5, 281/2 w miejscowości Siedlanka Zakres robót obejmuje : 1) Wykonanie robót pomiarowych 

przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 800 mb, 2) Podbudowa z 



tłucznia kamiennego 0 – 31,5 mm sortowanego w km 0+770 – 0+800 x pasem 4,0 m = 120 m2 

warstwa górna z tłucznia - grub. po zagęszcz.10 cm 3) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z 

betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy 5 cm dla ruchu KR -2 m2- 800 x 3,80 + 30 m2 

(rozjazdy) = 3070 m2 4) Wykonanie przebudowy 4 szt. przepustów betonowych Ø 400 mm o łącznej 

długości 24,00 m z rur PEHD SN-8  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa następujących dróg 

gminnych: 1. Zadanie Nr 1 - Przebudowa odcinka drogi Hucina- ul. Grabowa na działce o numerze 

ewidencji gruntów 701 w miejscowości Hucina na długości 630 mb. Zakres robót obejmuje : 1) 

Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 

630 mb, 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabili¬zowanego mechanicznie 

grub. średnio 12 cm po utwardzeniu na jezdni: 630, 00 x 3, 6 = 2 268, 00 m2. 3) Mechaniczne 

skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową. 4) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego grub.5 cm standard I na pow. 630, 00 x 3, 50 m + 40 m2 rozjazd= 2245, 00 m2 . 2. 

Zadanie Nr 2 - Przebudowa odcinka drogi Nr 104 160 R Przyłęk- Hucina na działkach o numerach 

ewidencji gruntów 948/2, 950/11, 950/12, 950/22 w miejscowości Przyłęk na długości 900 mb Zakres 

robót obejmuje : 1) Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 

terenie równinnym – 900 mb, 2) Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową. 

3) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub.5 cm standard I na pow. 900, 00 x 3, 60 

m + 20 m2 rozjazd= 3260, 00 m2 . 3. Zadanie Nr 3 - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104 158 R 

Siedlanka – Nowa Wieś w km 0+000 do km 0+800 na działkach o numerach ewidencji gruntów 275/1, 

275/5, 281/2 w miejscowości Siedlanka Zakres robót obejmuje : 1) Wykonanie robót pomiarowych 

przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – 800 mb, 2) Podbudowa z 

tłucznia kamiennego 0 – 31,5 mm sortowanego w km 0+770 – 0+800 x pasem 4,0 m = 120 m2 

warstwa górna z tłucznia - grub. po zagęszcz.10 cm 3) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z 

betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy 5 cm dla ruchu KR -2 m2- 800 x 3,80 + 30 m2 

(rozjazdy) = 3070 m2 4) Wykonanie przebudowy 4 szt. przepustów betonowych Ø 400 mm o łącznej 

długości 24,00 m z rur PEHD SN-8  

 


