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Przedmiot zamówienia: 

Realizacja w ramach bud Ŝetu obywatelskiego, wybranego zadania dla okr ęgu nr 1 – Miasto 
Dzierzgo ń, tj. Przebudowa chodników na Osiedlu Władysława Ja giełły w Dzierzgoniu.  
 

 
Zakres przewidzianych do wykonania robót i czynno ści 

związanych z realizacj ą przedmiotowego zadania 
 

1. Zadanie polega na wykonaniu przebudowy istniejących chodników, zlokalizowanych wzdłuŜ drogi 
osiedlowej - zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).  

2. Odcinki chodników wskazane do remontu, o szerokości 2 m (łączna powierzchnia około 640 m2), 
są wykonane z płyt chodnikowych. Według przyjętych załoŜeń dla realizowanej przebudowy, 
docelowa szerokość i lokalizacja chodników - nie ulega zmianie.  

3. W miejscach istniejących odcinków chodnika wykonanych z kostki betonowej (na szkicu 
sytuacyjnym zał. nr 2 - oznaczonych literą A), zjazdów z ulicy utwardzonych masą bitumiczną lub 
kostką betonową - nie przewiduje się wykonywania nowej nawierzchni. We wskazanych jw. 
lokalizacjach przewiduje się ewentualne wykonanie doraźnego remontu nawierzchni (np. 
cząstkowa wymiana uszkodzonych elementów lub likwidacja istniejących kolein). 

4. Podstawowe parametry konstrukcyjne, według przyjętych załoŜeń do realizowanego remontu: 

- szerokość chodnika - 2 m;  

- chodnik od strony jezdni ograniczony krawęŜnikiem, od strony gruntowej (istniejąca 
skarpa/trawnik) oraz na zakończeniach poszczególnych odcinków - ograniczony obrzeŜem 
betonowym;  

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, na podsypce cementowo-
piaskowej;  

- w miejscach istniejących zjazdów z ulicy (nieutwardzonych) lub przewidzianych do wykonania 
w przyszłości - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej i odpowiednia do lokalnych warunków gruntowych, warstwa 
odsączająca z piasku oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 

- na odcinku chodnika oznaczonym literą B (szkic sytuacyjny - zał. nr 2), w związku z planowaną 
w przyszłości budową miejsc postojowych dla pojazdów osobowych (na terenie przyległej 
działki nr 156/4), naleŜy przewidzieć zastosowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej i odpowiedniej do lokalnych warunków 
gruntowych, warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. Od strony jezdni naleŜy przewidzieć zastosowanie krawęŜnika 
najazdowego, z odpowiednim jego obniŜeniem, umoŜliwiającym docelowo swobodny przejazd 
pojazdów przez chodnik do w/w miejsc postojowych. 

5. Przewidziane do wykonania prace i czynności organizacyjne, według przyjętych załoŜeń do 
realizowanego remontu: 

- demontaŜ istniejących chodników, z odzyskiem nieuszkodzonych płyt chodnikowych i 
przekazaniem ich do dyspozycji Gminy Dzierzgoń; 

- prace konstrukcyjne przy wykonaniu nowych chodników (korytowanie, wykonanie podbudowy, 
zainstalowanie krawęŜników i obrzeŜy, ułoŜenie kostki brukowej na podsypce); 

- regulacja istniejących studzienek/włazów do instalacji sieciowych (11 szt.); 

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach (wywóz i utylizacja gruzu oraz uszkodzonych 
elementów porozbiórkowych); 

- wykonanie wszystkich innych (nie wyszczególnionych powyŜej) elementów towarzyszących 
wymienionym robotom budowlanym, niezbędnych dla ich prawidłowej realizacji. 
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Uwaga: 

1. Niezbędnym jest, aby szczegółowe parametry dla podanego powyŜej zakresu prac, ustalić 
osobiście - na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i obmiaru z natury. 

2. W celu przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia szczegółowych parametrów dla prawidłowej 
realizacji zadania, naleŜy kontaktować się bezpośrednio z merytorycznymi pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Dzierzgoniu (Jerzy Sulim lub Sławomir Wasiński - tel. 55 276 25 01).  

3. Ze względu na ściśle określoną kwotę, zarezerwowaną w budŜecie na realizację przedmiotowego 
zadania - stosownie do otrzymanych ofert cenowych, przewiduje się moŜliwość częściowego 
ograniczenia w/w zakresu robót (do wysokości kwoty w budŜecie). 

 


