
                                                                                                                                           
 Nr postępowania: GPIR.271.1.1.2023 

Zał.Nr 2 do SWZ – Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skołyszyn str. 1/17 

 

 
Załącznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia  

 

 
Zamawiający:  
GMINA SKOŁYSZYN 
38-242 Skołyszyn 12 
tel. /fax 13 4491062-64 
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl;  gmina@skolyszyn.pl  
strona internetowa: https://bip.skolyszyn.pl 
 
1. Nazwa zadania: „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy 

Skołyszyn”.  
2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, na podstawie wstępnej promesy nr Edycja2/2021/8895/ 
Polski Ład z dnia 14.06.2022 r.   

3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany  
w niniejszym dokumencie oraz załącznikach: nr 5 do SWZ (projekt umowy) i nr 12 do SWZ 
– dokumentacja projektowo – kosztorysowa. 

4. Wykaz odcinków dróg objętych zamówieniem: 
1) Przebudowa drogi wewnętrznej „Czermianka pod lasem” na działkach nr ew. 2510 i 

2515 w m. Święcany. 

2) Remont drogi gminnej nr 113716R „Sikorówka” w m. Święcany w ramach zadania 

pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113716R „Sikorówka” w m. Święcany”. 

3) Remont drogi gminnej b.n. „Czermianka” dz. nr ewid. 70/10, 65/4, 70/7, 69/2, 70/14, 

65/6, 70/12, 2494 w m. Święcany w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi 

gminnej b.n. „Czermianka” dz. nr ewid. 70/10, 65/4, 70/7, 69/2, 70/14, 65/6, 70/12, 

2494 w m. Święcany w m. Święcany. 

4) Remont drogi gminnej nr 113680R „Rędziny” w m. Święcany w ramach zadania pn. 

„Modernizacja drogi gminnej nr 113680R „Rędziny” w m. Święcany”. 

5) Przebudowa drogi wewnętrznej k. Sokulskiego na działce ewid. nr 475/3  

w m. Harklowa. 

6) Remont drogi gminnej nr 113693R „Góry k. kościoła” w m. Jabłonica w km  

0+000 – 0+500 w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113693R 

„Góry k. kościoła” w m. Jabłonica w km 0 +000 – 0+500”. 

7) Remont drogi gminnej nr 113656R „Zadębina” w Jabłonicy w k 0+300 – 1+275  

w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113656R „Zadębina”  

w Jabłonicy w k 0+300 – 1+275”. 

8) Remont drogi gminnej nr 113660R „Jesionka” w m. Bączal Górny w ramach zadania 

pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113660R „Jesionka” w m. Bączal Górny”. 

9) Remont drogi gminnej nr 113668R „Zawodzie w kierunku Osobnicy”  

w m. Przysieki w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113668R 

„Zawodzie w kierunku Osobnicy” w m. Przysieki”. 
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10) Przebudowa drogi wewnętrznej „Tłoki” na działkach nr ew. 589/1 i 589/2 w m. 

Przysieki. 

11) Remont drogi gminnej nr 113666R „Babis” w m. Sławęcin w ramach zadania pn. 

„Modernizacja drogi gminnej nr 113666R „Babis” w m. Sławęcin”. 

12) Remont drogi gminnej nr 113701R „Zamczysko” w m. Kunowa w ramach zadania pn. 

„Modernizacja drogi gminnej nr 113701R „Zamczysko” w m. Kunowa”. 

13) Remont drogi gminnej nr 113663R „Osiedle” w m. Skołyszyn w ramach zadania pn. 

„Modernizacja drogi gminnej nr 113663R „Osiedle” w m. Skołyszyn”. 

14) Przebudowa drogi wewnętrznej „Dworki w kierunku Pniaki” na działkach nr ew. 324, 

325/3, 327/1 w m. Lipnica Górna. 

15) Remont drogi gminnej nr 113667R w m. Siedliska Sławęcińskie w ramach zadania pn. 

„Modernizacja drogi gminnej nr 113667R w m. Siedliska Sławęcińskie. 

16) Przebudowa drogi wewnętrznej „koło Bajczarni” na działach nr ew. 39/1  

w m. Harklowa. 

17) Remont drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w m. Bączal Dolny w ramach zadania 

pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w m. Bączal Dolny”. 

5. Zadanie należy wykonać w oparciu o posiadane przez Zamawiającego dokumenty: 
1) Dokumentacji projektowo – kosztorysowej – (autor Dominik Nigborowicz), zwaną 

dalej Dokumentacją. 
6. Szczegółowy opis zamówienia: 

1) Przebudowa drogi wewnętrznej „Czermianka pod lasem” na działkach nr ew. 2510 

i 2515 w m. Święcany 

Zadaniem objęto drogę wewnętrzną na działkach ewidencyjnych nr 2510 i 2515   
w miejscowości Święcany na odcinku 960 m. 
Droga  w stanie pierwotnym oraz obecnym posiada nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  
Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Posiada 
wyboje, koleiny i deformacje profilu podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza 
gruntowe  utrudniają  spływ  wód  opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  
podróży  i  bezpieczeństwa  ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczna jest 
jej przebudowa. 
Remont drogi gminnej polegając będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 
naprawę konstrukcji drogi polegającą w szczególności na: 
- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 
- frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej w km 0+000-0+960; 
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wraz 
z doziarnieniem mieszanką CNR  gr.30cm w km 0+000-0+960; 
- wykonanie podbudowy z mieszanki C90/3 gr. 20cm w km 0+000-0+960; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4cm i AC11S gr. 3cm  
w km 0+000-0+960; 
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 10cm szer. 30-50cm; 
- wykonanie poszerzenia jezdni na łuku do szer. 4,0m w km 0+240-0+270; 
- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (4 szt.); 
- uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (3 szt.); 
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- remont przepustów Ø50cm oraz Ø100cm w km 0+002 oraz w km 0+134. 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
Prace prowadzone będą zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP 
oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

2) Remont drogi gminnej nr 113716R „Sikorówka” w m. Święcany w ramach zadania 
pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113716R „Sikorówka” w m. Święcany 
Zadaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 2528/6, 2528/4  
w miejscowości Święcany na odcinku 640m. Droga  posiada  nawierzchnię  twardą  
ulepszoną. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie 
niezadowalającym. Posiada liczne ubytki, spękania siatkowe oraz wyboje.  Zawyżone  
pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  wód  opadowo  roztopowych. Celem poprawy  
komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  
konieczny  jest  jej remont.  
Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 
naprawę konstrukcji drogi polegającą w szczególności na: 
- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną; 
- rozbiórka nawierzchni, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża; 
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 
0/31,5mm gr. 20cm;  
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod siatkę przeciwspękaniową z nawierzchni 
asfaltowej z AC16W gr. 4 cm; 
- wykonanie siatki przeciwspękaniowej;  
- wykonanie nawierzchni asfaltowej z AC16W gr. 4cm i AC11S gr. 3cm;  
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 15cm; 
- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (12szt); 
- uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (4szt). 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
Prace remontowe prowadzone będą zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP 
oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

3) Remont drogi gminnej b.n. „Czermianka” w m. Święcany w ramach zadania pn. 
„Modernizacja drogi gminnej b.n. „Czermianka” w m. Święcany 
Zadaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 70/10, 65/4, 70/7, 
69/2, 70/14, 65/6, 70/12, 2494 w miejscowości Święcany na odcinku 650m. 
Droga  w stanie pierwotnym oraz obecnym posiada nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  
Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Posiada 
wyboje, koleiny i deformacje profilu podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza 
gruntowe  utrudniają  spływ  wód  opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  
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podróży  i  bezpieczeństwa  ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  
jej remont.  
Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 
naprawę konstrukcji drogi polegającą w szczególności na: 
- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną; 
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni w km 0+000-0+535; 
- rozebranie istn. podbudowy gr. 30cm w km 0+075-0+300; 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża w km 0+075-0+300, w km 0+535-0+650; 
- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm  
w km 0+535-0+585; 
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej gr. 30cm  
w km 0+075-0+300 szer. 0,5m, w km 0+585-0+650; 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W średnia gr. 4cm  
w km 0+075-0+300 szer. 0,5m, w km 0+120-0+150 szer. 1,0m, w km 0+303-0+330 
szer. 1,0m, w km 0+585-0+650 szer. 2,5-3,0m; 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W średnia gr. 8cm  
w km 0+490-0+520 szer. 1,0m; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4cm i AC11S gr. 3cm  
w km 0+000-0+650; 
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm szer. 30cm; 
- wymiana istn. płytkościeków w km 0+000-0+050; 
- montaż ścieku liniowego w km 0+610; 
- remont istn. przepustu w km 0+510; 
- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (10 szt.); 
- uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (13 szt.); 
- rozebranie i ponowne wykonanie zjazdu z kostki brukowej z wyprofilowaniem  
(1 szt.). 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
Prace remontowe prowadzone będą zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP 
oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

4) Remont drogi gminnej nr 113680R „Rędziny” w m. Święcany w ramach zadania pn. 
„Modernizacja drogi gminnej nr 113680R „Rędziny” w m. Święcany 
Zadaniem objęto drogę gminną na działce ewidencyjnej 2531 w miejscowości 
Święcany na odcinku 580m. Droga w stanie pierwotnym oraz obecnym posiada 
nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest  
w stanie niezadawalającym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje profilu podłużnego 
i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  wód  opadowo -
roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  ruchu  na  
przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej remont.  
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Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 
naprawę konstrukcji drogi polegającą w szczególności na: 
- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną; 
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni w km 0+000-0+580; 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W średnia gr. 8cm  
w km 0+008-0+035 str. L, 0+085-0+242 str. L; 
- wykonanie podbudowy pod pobocze z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/63mm gr. 
24 cm, str. L w km 0+008-0+029; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4cm i AC11S gr. 3cm  
w km 0+000-0+580; 
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm szer. 30-50cm; 
- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (3 szt.); 
- uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (3 szt.); 
- rozebranie i ponowne wykonanie zjazdu z kostki brukowej z wyprofilowaniem  
(1 szt.). 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
 

5) Przebudowa drogi wewnętrznej k. Sokulskiego na działce ewid. nr 475/3  
w m. Harklowa 
Opracowaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 475/3  
w miejscowości Harklowa na odcinku 91m. Droga  w stanie pierwotnym oraz 
obecnym posiada nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku 
nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje 
profilu podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  
wód  opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  
ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej remont. 
Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 
naprawę konstrukcji drogi polegającą w szczególności na: 
- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejąca nawierzchnią bitumiczną; 
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm w km 0+000-0+091; 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wykonaniem podbudowy z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,54mm gr. 12cm i CNR 0/63mm gr. 17 cm  
w km 0+000-0+091; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wyrównująca) z AC16W gr. 
4cm w km 0+300-0+091; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) z AC11S gr. 3cm 
w km 0+000-0+091; 
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 
- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (2 szt.). 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
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6) Remont drogi gminnej nr 113693R „Góry k. kościoła” w m. Jabłonica w km  
0+000 – 0+500 w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113693R 
„Góry k. kościoła” w m. Jabłonica w km 0 +000 – 0+500” 
Zadaniem objęto drogę gminną na działce ewidencyjnej nr 192 w miejscowości 
Jabłonica na odcinku 500 m. Droga  posiada  nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na 
przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadowalającym. Posiada 
liczne ubytki, spękania siatkowe oraz wyboje.  Zawyżone  pobocza gruntowe  
utrudniają  spływ  wód  opadowo  roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  
i  bezpieczeństwa  ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej 
remont.  
Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 
naprawę nawierzchni, polegający w szczególności na: 
- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną; 
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejąca nawierzchnią bitumiczną; 
- wykonanie ścieku liniowego D400 z rusztem żeliwnym, wym. 250x160mm w km 
0+001, 0+073, 0+100, 0+140; 
- regulacja wysokościowa studni betonowych (3 szt.); 
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm szer. 30cm oraz 40cm;  
- przełożenie istniejącej kostki brukowej po stronie lewej w km 0+039-0+053 wraz  
z wykonaniem krawężnika; 
- korytowanie i zagęszczenie istn. podłoża, wykonanie warstwy podbudowy  
z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 30cm oraz warstwy wyrównawczej w km 0+080-
0+120 str. P, 0+120-0+140 str. L., 0+127-0+163 str. P, 0+174 - 0+250 str. P; 
- wykonanie warstwy wyrównawczej AC16W gr. 4 cm w km 0+068-0+071, 0+140-
0+170; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4cm i AC11S gr. 3cm; 
- wymiana rur pod zjazdami w km 0+168, 0+170, 0+199, 0+217, 0+290, 0+371, 0+438; 
- dowiązanie wysokościowe nawierzchni istniejących zjazdów z mieszanki bitumicznej 
(6 szt.); 
- dowiązanie wysokościowe nawierzchni istniejących zjazdów z kruszywa (12 szt.); 
- odtworzenie rowu prawostronnego w km 0+174 - 0+250; 
- odtworzenie rowu lewostronnego w km 0+140 - 0+250; 
- rozbiórka korytek betonowych w km 0+140 - 0+250; 
- umocnienie rowu lewostronnego płytkościekami i płytami ażurowymi na skarpie  
w km 0+140 - 0+170; 
- odtworzenie rowu prawostronnego w km 0+250-0+460; 
- odmulenie rowu lewostronnego w km 0+250-0+475; 
- rozbiórka korytek betonowych w km 0+250-0+287. 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
 

7) Remont drogi gminnej nr 113656R „Zadębina” w Jabłonicy w k 0+300 – 1+275  
w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113656R „Zadębina”  
w Jabłonicy w k 0+300 – 1+275 
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Zadaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 671/1, 696, 614/3, 
615/2,  691/1,  806/5,  806/4, 691/2, 695, 807/2, 692/1, 694/1, 812/2, 685/3, 685/4, 
814 w miejscowości Jabłonica na odcinku 975 m.  Droga  posiada  nawierzchnię  
twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie 
niezadowalającym. Posiada liczne ubytki, spękania siatkowe oraz wyboje.  Zawyżone  
pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  wód  opadowo  roztopowych. Celem poprawy  
komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  
konieczny  jest  jej remont.  
Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 
naprawę nawierzchni, polegający w szczególności na: 
- odcinkowym rozebraniu zniszczonej nawierzchni w km 0+300-0+405; 
- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejąca nawierzchnią bitumiczną; 
- odcinkowa wymiana osłabionej podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm gr. 
30cm w km 0+300-0+405; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4cm i AC11S gr. 3cm  
w km 0+300-1+275;  
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 
- remoncie przepustu pod koroną drogi Ø50cm w km 1+102, 
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm szer. 30cm  
- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (15 szt.); 
- uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (4 szt.). 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
 

8) Remont drogi gminnej nr 113660R „Jesionka” w m. Bączal Górny w ramach zadania 
pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113660R „Jesionka” w m. Bączal Górny 
Zadaniem objęto drogę gminną na działce ewidencyjnej nr 520/2  w miejscowości 
Bączal Górny na odcinku 683 m.   Droga  w stanie pierwotnym oraz obecnym posiada 
nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest  
w stanie niezadawalającym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje profilu podłużnego 
i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  wód  opadowo-
roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  ruchu  na  
przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej remont. 
Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 
naprawę konstrukcji drogi polegającą w szczególności na: 
- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejąca nawierzchnią bitumiczną; 
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni w km 0+000-0+683; 
- wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego z AC11S w km 
0+000-0+450 gr. 5cm, w km 0+450-0+683 gr. 4cm; 
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm szer. 20-40cm 
- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (8 szt.); 
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- rozebranie i ponowne wykonanie zjazdu z kostki brukowej z wyprofilowaniem  
(1 szt.); 
- montażu urządzeń BRD (montaż stalowych barier ochronnych N2W4A) – 25mb. 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
 

9) Remont drogi gminnej nr 113668R „Zawodzie w kierunku Osobnicy”  
w m. Przysieki w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113668R 
„Zawodzie w kierunku Osobnicy” w m. Przysieki 
Zadaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 1059/5, 1061/5, 
1063/5, 1074/4, 1074/7, 1075/2, 1077/7 w miejscowości Przysieki na odcinku 364 m. 
Droga  w stanie pierwotnym oraz obecnym posiada nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  
Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Posiada 
wyboje, koleiny i deformacje profilu podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza 
gruntowe  utrudniają  spływ  wód  opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  
podróży  i  bezpieczeństwa  ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  
jej remont.  
Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 
naprawę nawierzchni polegającej w szczególności na: 
- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejąca nawierzchnią bitumiczną; 
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni w km 0+000-0+364; 
- rozebranie uszkodzonej podbudowy w km 0+280-0+364 po stronie lewej; 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża w km 0+000-0+100 oraz w km 0+280-0+364 po 
stronie lewej; 
- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5  
gr. 30cm w km 0+000-0+100 oraz w km 0+280-0+364 po stronie lewej; 
- wykonanie warstwy przeciwspękaniowej z siatki o wytrzymałości min. 100 kN/m  
w km 0+000-0+364; 
- wykonanie warstwy wyrównującej pod siatkę przeciwspękaniową z betonu 
asfaltowego AC16W średnia gr. 4cm w km 0+000-0+364; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr.4cm i AC11S gr. 3cm  
w km 0+000-0+364; 
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm szer. 30cm. 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
 

10) Przebudowa drogi wewnętrznej „Tłoki” na działkach nr ew. 589/1 i 589/2 w m. 

Przysieki. 

Opracowaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 589/1 i 589/2   

w miejscowości Przysieki na odcinku 500 m. Droga  w stanie pierwotnym oraz 

obecnym posiada nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku 

nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje 

profilu podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  
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wód  opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  

ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej remont.  

Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 
naprawę nawierzchni polegającej w szczególności na: 
- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 

- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną; 

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni w km 0+000-0+500; 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W średnio gr.5cm i AC11S gr. 

3cm w km 0+000-0+500; 

- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 

- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 

kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm szer. 30cm; 

- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (10 szt.); 

- uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (6 szt.); 

- rozebranie i ponowne wykonanie zjazdu z kostki brukowej z podbudową  
i wyprofilowaniem (1 szt.); 
- regulacja wysokościowa studzienki (1 szt.) 

Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 

wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 

 

11) Remont drogi gminnej nr 113666R „Babis” w m. Sławęcin w ramach zadania pn. 

„Modernizacja drogi gminnej nr 113666R „Babis” w m. Sławęcin”. 

Opracowaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 57/2, 74 i 169 

w miejscowości Sławęcin na odcinku 550 m. Droga  w stanie pierwotnym oraz 

obecnym posiada nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku 

nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje 

profilu podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  

wód  opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  

ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej remont. 

Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 

naprawę nawierzchni polegającej w szczególności na: 

- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 

- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejąca nawierzchnią bitumiczną; 

- mechaniczne oczyszczenie  nawierzchni w km 0+000-0+550; 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4 cm i AC11S gr. 3 cm  

w km 0+000-0+550; 

- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 

- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 

kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm szer. 30cm; 

- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (8 szt.); 

- uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (1 szt.); 

- wymiana korytek betonowych w km 0+399 oraz w km 0+401-0+430 (37mb). 
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Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 

wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 

 

12) Remont drogi gminnej nr 113701R „Zamczysko” w m. Kunowa w ramach zadania 

pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113701R „Zamczysko” w m. Kunowa”. 

Zadaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 82/8 i 95 
 w miejscowości Kunowa na odcinku 685 m. Droga  w stanie pierwotnym oraz 
obecnym posiada nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku 
nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje 
profilu podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  
wód  opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  
ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej remont. 
Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 
naprawę nawierzchni polegającej w szczególności na: 
- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną; 
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni w km 0+000-0+685; 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W średnia gr. 4cm  
w km 0+185-0+215 str. L, w km 0+306-0+409 str. L w km 0+409-0+455 str. L i P; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr.4cm i AC11S gr. 3cm  
w km 0+000-0+685; 
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 
- uzupełnienie poboczy warstwą mieszanki kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 
15cm szer. 50-75cm oraz z odcinkowym potrójnym skropieniem emulsją o szerokości 
50-75cm; 
- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (1 szt.); 
- uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (3 szt.). 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
 

13) Remont drogi gminnej nr 113663R „Osiedle” w m. Skołyszyn w ramach zadania pn. 

„Modernizacja drogi gminnej nr 113663R „Osiedle” w m. Skołyszyn”. 

Opracowaniem objęto drogę gminną na działce ewidencyjnej nr 628  w miejscowości 

Skołyszyn na odcinku 245 m. Droga  w stanie pierwotnym oraz obecnym posiada 

nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest  

w stanie niezadawalającym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje profilu 

podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  wód  

opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  

ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej remont. 

Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 

naprawę nawierzchni polegającej w szczególności na: 

- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 

- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną;  

- oczyszczenie istn. nawierzchni bitumicznej; 

- skropienie podłoża pod warstwy bitumiczne; 
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- wykonanie warstwy z siatki przeciwspękaniowej  w km 0+000 - 0+245;  

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod siatkę przeciwspękaniową z AC16W gr. 4 

cm w km 0+000-0+245; 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej z AC16W gr.4cm i AC11S gr.3cm w km  0+000-

0+245; 

- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą kruszywa 

C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm w km 0+000-0+245; 

- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (6 szt.); 

 - uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (1 szt.); 

 - rozebranie i ponowne wykonanie zjazdu z kostki brukowej z podbudową  
 i wyprofilowaniem (1 szt.). 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
 

14) Przebudowa drogi wewnętrznej „Dworki w kierunku Pniaki” na działkach nr ew. 

324, 325/3, 327/1 w m. Lipnica Górna. 

Zadaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 324, 325/3, 327/1  
w miejscowości Lipnica górna na odcinku 400m. Droga  w stanie pierwotnym oraz 
obecnym posiada nawierzchnię  twardą.  Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia 
jest w stanie niezadawalającym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje profilu 
podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  wód  
opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  ruchu  
na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczna jest jej przebudowa.  
Przebudowa drogi polegać będzie w szczególności na: 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża w km 0+000-0+400; 
- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm gr. 30cm  
w km 0+000-0+100 oraz w km 0+230-0+400; 
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem wraz  
z doziarnieniem mieszanką kruszywa gr. 30cm w km 0+100-0+230; 
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm gr. 20cm  
w km 0+100-0+230; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4cm i AC11S gr. 3cm  
w km 0+000-0+400;  
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm szer. 30cm; 
- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (2 szt.). 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
 

15) Remont drogi gminnej nr 113667R w m. Siedliska Sławęcińskie w ramach zadania 

pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113667R w m. Siedliska Sławęcińskie. 

Zadaniem objęto drogę gminną na działce ewidencyjnej nr 118 w miejscowości 

Siedliska Sławęcińskie na łącznym odcinku 418 m. Droga  w stanie pierwotnym oraz 

obecnym posiada nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku 
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nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje 

profilu podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  

wód  opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  

ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej remont. 

Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 

naprawę nawierzchni polegającej w szczególności na: 

- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 

- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejąca nawierzchnią bitumiczną; 

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni w km 0+000-0+340 oraz w km 0+445-0+523;  

- rozebranie istniejącej podbudowy gr. 30cm w km 0+000-0+038; 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża w km 0+000-0+038; 

- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej gr. 24cm w km 

0+000-0+038; 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W średnia gr.  8cm 

w km 0+000-0+038 oraz w km 0+216-0+266,  

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4 cm i AC11S gr. 3cm  

w km 0+000-0+340 oraz w km 0+445-0+523; 

- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 

- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 

kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm szer. 30-50cm; 

- remont istniejącego przepustu Ø 50cm w km 0+087; 

- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (4 szt.); 

- uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (4 szt.). 

Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
 

16) Przebudowa drogi wewnętrznej „koło Bajczarni” na działach nr ew. 39/1  

w m. Harklowa. 

Opracowaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 39/1  

w miejscowości Harklowa na odcinku 569 m. Droga  w stanie pierwotnym oraz 

obecnym posiada nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku 

nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje 

profilu podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  

wód  opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  

ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej remont. 

Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 

naprawę nawierzchni polegającej w szczególności na: 

- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 

- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejąca nawierzchnią bitumiczną; 

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni w km 0+000-0+660; 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4 cm i AC11S gr. 3 cm  

w km 0+000-0+660; 

- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 
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- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 

kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 18 cm szer. 30cm; 

- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (6 szt.); 

- uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (1 szt.); 

- regulacja wysokościowa studzienki (1 szt.).                                                                                                                                          

Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 

wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 

 

17) Remont drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w m. Bączal Dolny w ramach zadania 

pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w m. Bączal Dolny”. 

Opracowaniem objęto drogę gminną na działkach ewidencyjnych nr 880   
w miejscowości Bączal Dolny na odcinku 800 m. Droga  w stanie pierwotnym oraz 
obecnym posiada nawierzchnię  twardą  ulepszoną.  Na przedmiotowym odcinku 
nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje 
profilu podłużnego i poprzecznego.  Zawyżone  pobocza gruntowe  utrudniają  spływ  
wód  opadowo-roztopowych. Celem poprawy  komfortu  podróży  i  bezpieczeństwa  
ruchu  na  przedmiotowym  odcinku  drogi  konieczny  jest  jej remont.  
Remont drogi gminnej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez 

naprawę nawierzchni polegającej w szczególności na: 

- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią; 
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejąca nawierzchnią bitumiczną; 
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni w 0+000-0+800; 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W średnia gr. 4cm  
w km 0+000-0+120, w km 0+272-0+484 szer. 1,5m, w km 0+584-0+762 szer. 1,5m; 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC16W gr. 4 cm i AC11S gr. 3 cm  
w 0+000-0+800; 
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne; 
- ścięcie istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 
kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 12cm szer. 50cm; 
- remont przepustu Ø50 cm w km 0+080;  
- uzupełnienie zjazdów z kruszywa (4 szt.); 
- uzupełnienie zjazdów z nawierzchni asfaltowej (3 szt.). 
Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu staniu pierwotnego 
wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego. 
 

7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 

1) Wykonać i umieścić prostopadle do budowanej drogi po 1 szt. dwustronnej tablicy 
informacyjnej, o której mowa w § 10 Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia  
1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych. Tablicę należy wykonać z uwzględnieniem przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Ostateczny 
wzór tablicy oraz miejsce ustawienia tablicy powinny być zaakceptowane przez 
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Zamawiającego. Tablica, o której wyżej mowa winna być zamontowana na każdym 
odcinku remontowanej lub przebudowywanej drogi objętej umową, tj. 17 szt. tablic. 

2) Zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice 
informacyjne i ostrzegawcze. 

3) Opracować i wdrożyć projekt tymczasowej organizacji ruchu. 
4) Wprowadzić oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem stałej organizacji 

ruchu. 
5) Strzec mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym mu terenie i chronić 

od żywiołów oraz zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi  
i środowiska. Wykonawca odpowiada za przejęty teren budowy w całości oraz 
zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej 
staranności. 

6) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz 
niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany  
i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego 
terenem.  Wykonawca jest właścicielem powstałych na budowie odpadów. 

7) Ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz 
inne koszty towarzyszące, w tym w szczególności: robót przygotowawczych, 
porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do 
składowanych materiałów. 

8) Ponosić koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym energii 
elektrycznej, wody, łączności), niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty 
związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,  

9) Po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren budowy, przywrócić teren 
przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym 
na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie 
budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy 
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku.  
W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie 
podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie 
zastępcze).  

10) Zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), w tym sporządzenie inwentaryzacji 
powykonawczej,  

11) Zapewnić ochronę punktów osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu 
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w przypadku 
jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt. 

12) Zapewnić własnym staraniem i na własny koszt niezbędne specjalistyczne nadzory 
branżowe właścicieli sieci i instalacji.  

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  
1) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym  

 w umowie. 
2) Opracowanie i terminowe przedłożenie Zamawiającemu Harmonogramu prac oraz 

szczegółowego kosztorysu robót. 



                                                                                                                                           
 Nr postępowania: GPIR.271.1.1.2023 

Zał.Nr 2 do SWZ – Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skołyszyn str. 15/17 

 

3) Terminowe przedłożenie Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem dokumentów ubezpieczenia na cały okres trwania prac budowlanych. 

4) Terminowe doręczenie Zamawiającemu faktury zaliczkowej wraz z zabezpieczeniem 
zwrotu zaliczki. 

5) Doręczenie Zamawiającemu końcowej faktury VAT, w terminie określonym w umowie. 
6) Terminowe przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów dotyczących 

osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, o których mowa 
w umowie. 

7) Wykonanie przedmiotu Umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do użycia 
materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  
a także stosowania materiałów oraz wyrobów i urządzeń nowych, posiadających 
odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, będą 
przechowywane na terenie budowy i udostępniane Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego/Zamawiającemu na każde żądanie, a po zrealizowaniu przedmiotu 
umowy, przekazane w komplecie Zamawiającemu. 

8) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej  
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie  
z niniejszą Umową. 

9) Prowadzenie robót w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów, 
z jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców. 

10)  Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przyległego do terenu budowy oraz 
zapewnienia, na własny koszt, podczas całego okresy trwania robót, dostępu do 
terenów i nieruchomości położonych w pobliżu terenu budowy. 

11) Zawiadomienia właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu 
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku możliwości 
dojazdu do tych nieruchomości i ich czasie trwania; każdorazowo w przypadku 
powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie właścicieli lub 
użytkowników nieruchomości, Wykonawca zobowiązany będzie do jej naprawienia na 
swój koszt. 

12) Prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich oraz 
wyłączający powstanie szkód; w przypadku powstania szkód koszt ich usunięcia 
obciąża Wykonawcę. 

13) Zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierowników robót i kierownika 
budowy posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. 

14) Ścisła współpraca z Zamawiającym oraz nadzorem inwestorskim, w tym uczestniczenie 
w radach budowy.  

15) Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także 
odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach 
związanych z BHP, w zakresie prowadzonych robót. 

16) Usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
17) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokołów z prób, pomiarów. 
18) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni dróg dojazdowych w trakcie wykonania 

robót. 
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19) Utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy,  
w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do terenu budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg. 

20) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

21) Porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza 
własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót. 

22) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za szkody wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy na 
terenie budowy i na terenie do niego przyległym, w tym dróg dojazdowych do terenu 
budowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego 
oraz za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć  
w pełnej wysokości. 

23) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane podczas  
usuwania wad  w okresie gwarancji i rękojmi. 

24) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

25) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  
w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. 

26) Ponoszenie kosztów płatnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń oraz prób  
i sprawdzeń przedmiotu umowy. 

27) Zgłoszenie w formie pisemnej wykonania robót do odbioru końcowego, 
28) Zgłaszanie z 3 – dniowym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  

o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 
zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.  

9. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn.zm.). 

10. Załączona do SWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa autorstwa: Dominik 
Nigborowicz Dominum, Święcany 406 38-242 Skołyszyn - zawiera: 
1) Dokumentacja (orientacja, opis techniczny, przekrój). 
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3) Przedmiary robót. 

11. Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 12 do SWZ, udostępniono Wykonawcom  
w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i mają charakter jedynie pomocniczy. 
W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do 
rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu. 

12. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Główny przedmiot:  
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg. 
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Pozostałe przedmioty: 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg;  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

 
         

Bogusław Kręcisz 
Wójt Gminy Skołyszyn 


