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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Remont odcinków dróg gminnych  
Cz1. Remont ulicy Staroopolskiej w m. Jełowa 

Cz2. Remont ulicy Młyńskiej w m. Jełowa 
 

I. Przedmiotem zamówienia jest „Remont odcinków dróg gminnych –  
Cz1. Remont ulicy Staroopolskiej w m. Jełowa,  
Cz2. Remont ulicy Młyńskiej w m. Jełowa 

 
1. W ramach zamówienia planuje się wykonanie nakładek z mieszanek mineralno-bitumicznych: 

Cz.1 - na odcinkach ulicy Staroopolskiej szer. 3,3 długości 800 mb. oraz  
Cz. 2 ulicy Młyńskiej szer. 4 długości 250 mb, grubość warstwy ścieralnej 4,0 cm. 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie prac polegających w szczególności na:  
a) ścinka  poboczy drogi obustronnie w ilości 640 m2 ul. Staroopolska i 200 m2 ul. Młyńska . 
b) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 2,0 t. 
c) Skropienie emulsją asfaltową bitumicznych nawierzchni drogowych w ilości 3640,0 m2. 
d) ułożeniu warstwy  ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych w ilości 3640,0 m2  . 

3. Prace związane z remontem odcinka drogi odbywać się będą przy zachowaniu ruchu kołowego i pieszego. 
4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, STWiOR i projekt umowy 
5. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca dokonał oględzin terenu budowy, którego dotyczy niniejsze 

postępowanie przetargowe, w celu oszacowania ceny oferty z należytą starannością. 
6. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt: 

 urządzi teren budowy i zaplecze budowy, a po zakończeniu prac przywróci teren do stanu pierwotnego, 
 oznakuje i zabezpieczy teren budowy, 

7. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym 
oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia. 

8. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, zapewni ich właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i 
normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP,. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod 
kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie.  

10. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i 
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. 
Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 

11. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: 
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

 
 

II. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy; 
 opracowanie planu BIOZ, który należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem robót i złożeniem 

zawiadomienia o przystąpieniu do robót; 
 koszt zabezpieczenia majątku trwałego Zamawiającego przed uszkodzeniem a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich 

wyposażenia, mebli i urządzeń stanowiących własność użytkownika budynku lub Zamawiającego spowodowane działaniem 
lub zaniechaniem Wykonawcy; 

  opracowanie inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynków, terenu budowy przed wykonaniem zadania; 
 sporządzenia dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających; 
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 wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem zamówienia, a nie 
zostały wyszczególnione; 

 po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 

III. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, 

patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego 

Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych 

odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza 

złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do 

wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), 

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, 

konstrukcja), 

e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

f) standardów emisyjnych, 

 

IV. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków 

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy 

europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą 

w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 

V. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy 

przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

VI. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji 

technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ.  

VII. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich dostarczeniem i 

zabudową przedłoży Zamawiającemu karty techniczne potwierdzające, że oferowany zamiennik spełnia wymagania podane 

w dokumentacji projektowej. 

VIII. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji Zamawiającemu 

potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym 

IX. Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą 

(w każdym zakresie wykonanych robót) w tym  wszystkie  dokumenty odbiorowe (oświadczenie kierownika budowy). 

X. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi przed zawarciem umowy kosztorys ofertowy na 

całość zadania 

XI. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 3 lat/lata licząc od daty odbioru 

końcowego robót 

XII. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w 

art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych 

XIII. Pracownicy – dotyczy cz. 1 i 2 
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1. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

Wykonawca, podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób 

na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. 

j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali 

wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, 

podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót tj,: Roboty drogowe, obsługa 

maszyn i sprzętu, wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy 

więc, miedzy innymi osób: kierujących budową (robotami), dostawców materiałów budowlanych. 

 

 

 


