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                                                                         Wykonawcy, którzy pobrali 

Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

obrębie Dębina, dz. o nr ewid. 1030, 995/1, 1107/1, 1107/2.” 

 Gmina Białobrzegi jako Zamawiający, zgodnie z art. 137. Ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) wprowadza zmianę do SWZ na: „Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dębina, dz. o nr ewid. 1030, 995/1, 1107/1, 1107/2”                 

w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia. 

Rozdział III pkt.2  Specyfikacji warunków zamówienia: 

Było:  

Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia : 

        Przedmiot zamówienia obejmuje „Modernizację   drogi   dojazdowej  do gruntów    rolnych   w    

        obrębie   Dębina,  działki  o     numerze  ewid.  1030, 995/1, 1107/1, 1107/2” 

        w tym : 

        - roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi – 0,833 km, 

        - wykonanie koryta pod nawierzchnie gł. 35 cm – 2499,00 m2, 

        - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 2499,00 m2, 

        - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm– 2499,00 m2, 

        - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego gr. 12 cm– 2499,00 m2, 

        - wykonanie nawierzchni  z tłucznia gr.12 cm– 2499,00 m2, 

Jest (po zmianach):  

Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia : 

        Przedmiot zamówienia obejmuje „Modernizację   drogi   dojazdowej  do gruntów    rolnych   w    

        obrębie   Dębina,  działki  o     numerze  ewid.  1030, 995/1, 1107/1, 1107/2” 

        w tym : 

        - roboty pomiarowe, wytyczenie trasy drogi – 0,833 km, 

        - wykonanie koryta pod nawierzchnie gł. 35 cm – 2415,70 m2, 

        - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 2415,70 m2, 

        - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm– 2415,70 m2, 

        - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego gr. 12 cm– 2415,70 m2, 

        - wykonanie nawierzchni  z tłucznia gr.12 cm– 2415,70 m2, 

                                                                          

                                                                                Wójt Gminy Białobrzegi 

                                                                                                    (-) 

 

                                                                                mgr inż. Franciszek Masłoń 
                                                                                     (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 



Otrzymują: 

1. Strona internetowa Urzędu Gminy : http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/ 

2. Strona internetowa: http://www.miniportal.uzp.gov.pl/ 
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