
Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest : „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w 

ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylance”  

 

Kod CPV –  

45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45233221-4 malowanie nawierzchni 

45233290-8 instalowanie znaków drogowych 

 

2. Termin realizacji zamówienia 

rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy 

zakończenie – do 30 dni od dnia podpisania umowy 

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 

- wykonanie odcinka o długości 35,5 m chodnika pomiędzy zjazdami  w zakresie ujętym w 

projekcie budowlano - wykonawczym pt. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

1704Z, ulica Szczecińska w miejscowości Kobylanka”  

- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o długości 7,0 m i odcinków chodnika o 

łącznej długości 12,0 m łączących projektowane wyniesione przejście dla pieszych z 

istniejącą ścieżką rowerową oraz projektowanych chodnikiem w zakresie ujętym w projekcie 

koncepcyjnym pt. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Kobylanka” – wariant 

1 oraz projekcie zmiany stałej organizacji ruchu. 

 

4. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje: 

 

− wykonanie pomiarów geodezyjnych  

− wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej    

− opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót,  

− wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót; w tym oznakowanie 

i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu,  

− wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji 

w zakresie adekwatnym do danego asortymentu robót 

− wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych 

specyfikacji technicznych 

− pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy 

− pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy oraz po 

wykonaniu robót z miejsca na plac 

− zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku 

prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku ziemi,    

 

 

Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał niżej wymienionych  

uszczegółowień rozwiązań ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym i koncepcji:  

 



− urobek pochodzący w wykonania robót ziemnych nie nadający się do wbudowania lub 

też stanowiący nadmiar Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

− gruz pochodzący z rozbiórki nawierzchni, podbudowy, podsypki  Wykonawca jest 

obowiązany załadować, rozładować oraz przetransportować do miejsca które sam 

sobie zapewni zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

− zamiast warstwy stabilizacji cementem należy zastosować warstwę odsączającą z 

materiału o współczynniku filtracji k>= 8 m/dobę ( zmianę ujęte w przedmiarze ).  

− wszystkie roboty budowlane należy wykonywać pod ruchem tj. przy częściowym 

zajęciu jezdni lub przy wprowadzeniu ruchu wahadłowego 

    

 


