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OPIS

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Inwestycji i Rozwoju

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(pieczęć wydziału zamawiającego)

1. NAZWA

(I MIEJSCE REALIZACJI)

ZAMÓWIENIA:

Przebudowa części

wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie
byłej jednostki wojskowej - wykonanie nawierzchni jezdni, etap II, część I.
2. KOD ZAMÓWIENIA1) : GŁÓWNY PRZEDMIOT -

45233140 - 2

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1):
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zamówienie obejmuje przebudowę części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy
Piątkowskiej w Zgierzu na terenie byłej jednostki wojskowej, etap II, część I w zakresie:
- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, zgodnie z przedstawionymi poniżej zakresem
rzeczowym zamówienia oraz załączonymi dokumentacjami projektowymi (załącznik nr 1 a,
b, d ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik 2 a ),

aktualnie

obowiązującymi przepisami. Zamawiający posiada zgłoszenie robót dla całego zakresu
przedmiotu zamówienia. Zakres inwestycji obejmuje część I - załącznik 3a mapa.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów:
- wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni,
- wykonanie robót ziemnych oraz korytowania w niezbędnym zakresie,
- ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych,
- wykonanie konstrukcji podbudowy, nawierzchni jezdni, chodników.
Konstrukcja drogi wewnętrznej:
- warstwa betonu asfaltowego AC11S 5 cm ( w związku z niskim natężeniem ruchu oraz
względami ekonomicznymi na tym etapie za zgodą projektanta zrezygnowano w stosunku do
załączonej dokumentacji projektowej z wykonania drugiej warstwy z betonu asfaltowego
o gr. 4 cm)
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,0/31,5 20 cm
Konstrukcja zjazdów indywidualnych:
- kostka betonowa 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,0/31,5 20 cm
Kontrola jakości robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania na bieżąco postępu i poprawności
wykonywania robót.
Odbiór robót:
Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości odbioru ostatecznego
Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Podstawowym dokumentem jest protokół
odbioru końcowego robót.
4. OPIS WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między
innymi: koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej
studzienek kanalizacji sanitarnej, telefonicznych, gazowych oraz skrzynek i zasuw
wodociągowych.
2. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne
deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty.
4. Elementy betonowe z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, należy
złożyć na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez
Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz
z kosztem palet ponosi Wykonawca.
5. Destrukt

pozyskany

z

frezowania

nawierzchni

zostanie

przetransportowany

i rozłożony przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie
miasta Zgierza. W ramach powyższych czynności Wykonawca uwzględni Koszty
transportu, profilowania i mechanicznego zagęszczania destruktu.
6. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami,
związany z ograniczeniami w ruchu na czas robót wraz z wykonaniem oznakowania
na koszt własny.
7. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić
w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
8. O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy
skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem.

UWAGA2):
Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące
wskazane niżej czynności: roboty drogowe.
1)
2)

zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.

SPORZĄDZIŁ:
Podinspektor

Zgierz.

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:

