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Załącznik nr 6 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

 
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Leśniewo, 
Mechowo, Mieroszyno, Mrzezino, Połczyno Bis, Połczyno, Gnieżdżewo w podziale na 3 części”.  
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Część I - Leśniewo ul. Akacjowa, ul. Mechowska, Mechowo  ul. Dębowa.  
2) Część II - Mieroszyno ul. Lipowa, ul. Rodzinna, ul. Młyńska, Gnieżdżewo ul. Lipowa 
3) Część III - Połczyno BIS ul. Kwiatowa, Połczyno ul. Klonowa, ul. Spokojna, Mrzezino ul. 

Kolejowa. 
 
Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 
Budowa oświetlenia drogowego obejmuje zakres robót takich jak:  
Leśniewo ul. Akacjowa  – słupy stalowe 5szt. (11.1/L1, 11.2/L2, 11.3/L3, 11.4/L1, 11.5/L2,) kabel 
YAKXS 4x25mm2 – ok.275m, szafka oświetleniowa 
Leśniewo ul. Mechowska   – słupy stalowe 10szt. (1/2 – 4/2, 1/1 – 6/1) kabel YAKXS 4x35mm2 – 
ok.520m, szafka oświetleniowa 
Mieroszyno ul. Lipowa i Rodzinna – słupy stalowe 12szt. (Lipowa od ZK Z-1/304/4 – 11/1/L1, 
11/2/L2, 11/1/1/L2, 11/1/2/L3, szafka oświetleniowa, Lipowa od istniejącego złącza Z-507/2  – 
11/2/L2, 11/3/L3, 11/4/L1, 11/1/1/L2, 11/1/2/L3,  Rodzinna – 11/1/L1, 11/2/1/L2, 11/2/2/L3  szafka 
oświetleniowa ), kabel YAKXS 4x25mm2  – ok.605m,  
Mieroszyno ul. Młyńska – słupy stalowe 3szt. (11/1/L1, 11/2/L2, 11/3/L3), kabel YAKXS 4x25mm2 
– ok. 140mb, szafka oświetleniowa 
Mechowo ul. Dębowa  – słupy stalowe 5szt. (11/1/L1 – 11/5/L2) kabel YAKXS 4x25mm2 – 
ok.300m, szafka oświetleniowa 
Połczyno BIS ul. Kwiatowa - słupy stalowe 9szt. (9.5/2 – 9.13/2), kabel YAKXS 4x25mm2 – 
ok.413m,  
Połczyno ul. Spokojna - słupy stalowe 2szt. (2/1, 3/1 bez oprawy do demontażu na słupie 1/1), kabel 
YAKXS 4x25mm2 – ok.75m, szafka oświetleniowa 
Połczyno ul. Klonowa - słupy stalowe 5szt. (5.1.1/1 – 5.1.5/1), kabel YAKXS 4x25mm2 – ok.211m, 
Mrzezino ul. Kolejowa - - słupy stalowe 6szt. (5.1.1/1 – 5.1.5/1), kabel YAKXS 4x25mm2 – 
ok.211m, 
Gnieżdżewo ul. Lipowa –– słupy stalowe 2szt. (11/1/L1, 11/2/L2), kabel YAKXS 4x25mm2 – 
ok.95m,  
 
Całkowity opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowych, stwiorb 
oraz przedmiarach robót jako materiał pomocniczy.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacja przetargową i 
projektową – oryginał projektu budowlanego znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji i 
Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Puck – pokój nr 33, II piętro. 
 
Gmina Puck posiada pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót przedmiotowych inwestycji 
wydane przez Starostę Puckiego. 
 
Wykonawca, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dołączyć kosztorys 
ofertowy w formie uproszczonej, który musi zawierać: liczbę porządkową pozycji, podstawę wyceny, 
ilości, tabelę elementów scalonych oraz zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu. 
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Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty: 
 urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz 

ponoszeniem kosztów ich zużycia, 
 wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania robót (w przypadku konieczności) 
 zajęcia pasa drogowego (w przypadku konieczności) 
 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 
 uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o nie wnoszeniu roszczeń po 

przeprowadzonych robotach, jeżeli zajdzie potrzeba zajęcia nieruchomości w trakcie budowy, 
 zapewnienia obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego (w 2 egz. w 

skali 1:500), 
 odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, 
 powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci o terminie rozpoczęcia robót zgodnie z 

uzgodnieniami zawartymi w projekcie, 
 wszystkie rozwiązania uwzględnione w projekcie budowlanym – roboty wynikające z 

projektu, a nie policzone w ofercie przez Wykonawcę nie będą uwzględniane jako roboty 
dodatkowe. 

 
Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny 
ofertowej. 
Zaleca się Wykonawcy, dla prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz oszacowania kosztów 
jego realizacji, odbycie wizji w terenie. 

 


