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Tom III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

 

RZ.271.1.2023 

 

Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Jeleniej Górze 
  

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy 
Myśliwskiej w Jeleniej Górze.  

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

2. Zakres rzeczowy zadania.  
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez 

Projektowanie-Kosztorysowanie-Nadzór Roboty Drogowe Stanisław Kurpiel (czerwiec 2022 r.).  

Przebudowie podlega nawierzchnia ulicy wraz z krawężnikami, zjazdy i dojścia do posesji. 
Odwodnienie nawierzchni do wykonania powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych  
i podłużnych oraz ścieku z kostki granitowej. Przedmiot zamówienia obejmuje również wprowadzenie 
stałej organizacji ruchu. 
 

Przyjęte parametry nawierzchni: 

- kategoria ruchu:     KR2 

- przekrój:      uliczny 

- pochylenie poprzeczne jezdni:              od 1% do 2% 

- warstwa ścieralna nawierzchni:   AC11S gr.4 cm, 

- warstwa wiążąca nawierzchni:   AC16W gr. 6 cm, 

- podbudowa z kruszywa 0-31,5mm:  gr. 20 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku:   gr. 10 cm 

- szerokość jezdni:     od 2,40 m do 3,55 m 

- szerokość ścieku:     0,5 m 

- długość odcinka:    636,2 m 

- powierzchnia jezdni:   1770,0 m
2
 

 

Przed ułożeniem warstwy ścieralnej, należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m
2
.   

Uszczelnienie styków nawierzchni na początku oraz końcu zakresu, wzdłuż krawężników oraz wokół 

urządzeń obcych w drodze należy wykonać przy pomocy topliwej taśmy bitumicznej.  

 

W ramach niniejszego zamówienia przebudowane zostanie również dojście do ulicy Myśliwskiej od 

ulicy Michałowickiej. 

 

Przyjęte parametry dojścia: 

- pochylenie poprzeczne:              2% 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej 

  na podsypce cementowo piaskowej: gr. 8 cm, 

- podbudowa z kruszywa 0-31,5mm:  gr. 20cm, 

- szerokość dojścia:     1,50m 

- szerokość ścieku:     0,5m 

- długość odcinka:    66,7 m 

- powierzchnia dojścia:   91,1 m
2
 

 

Zjazdy i dojścia należy przebudować zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej, odtwarzając 

istniejące nawierzchnie, wbudowując nowe materiały ( w przypadku kostki kamiennej można 

wykorzystać materiał z rozbiórki). Łączna powierzchnia zjazdów i dojść to około 272,2 m
2
.  
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W zakresie zamówienia jest także wyrównanie i uporządkowanie poboczy i pasów zieleni leżących za 

krawędzią jezdni, zjazdów i dojść do granicy pasa drogowego lub istniejących ogrodzeń oraz skarp. 

Urządzenia obce:   
W ciągu przebudowywanej ulicy zlokalizowane są urządzenia obce: sieć wodociągowa, 

elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zabezpieczenie urządzeń obcych podczas wykonywania robót. Należy przewidzieć regulację 

wysokościową zwieńczeń sieci uzbrojenia podziemnego. 

Regulacji zwieńczeń należy dokonać przy użyciu gotowych elementów regulacyjnych i wspierających 
wykonanych z tworzyw sztucznych (tj. m.in. pierścienie do regulacji kąta nachylenia włazu lub wpustu, 
pierścienie do regulacji wysokości, adaptery, podstawy pod skrzynki uliczne).    
Pod elementy regulacyjne należy wykonać warstwę wyrównawczo - naprawczą z żywicznej, 

szybkowiążącej zaprawy zalewowej, przeznaczonej do zastosowań przy remontach kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej.   

Do łączenia elementów z tworzywa sztucznego należy używać elastycznych mas uszczelniających  na 

bazie polimerów, przeznaczonych do łączenia tworzyw sztucznych, betonu, elementów metalowych. 

Masy powinny charakteryzować się następującymi parametrami: wytrzymałość na rozdzieranie  

(wg DIN 53515) ok. 6,0 N/mm2; wytrzymałość na rozciąganie (wg DIN 53504) ok. 1,8 N/mm2; 

odporność na działanie temperatury od -40oC do +90oC (krótkotrwała do +120oC); odporność 

chemiczna na działanie kwasów, zasad, tłuszczy, paliw, soli odladzających, znajdujących się  

w wodach powierzchniowych i roztopowych.  

Uzupełnienie wokół urządzeń do wysokości spodu warstwy wiążącej należy wykonać z zaprawy 

zalewowej j.w. wymieszanej z kruszywem o uziarnieniu 16-22 mm w ilości do 25% całkowitej objętości 

uzupełnienia.  

 

Organizacja ruchu na czas wykonywanych robót:  

Wykonawca w ramach zadania opracuje, zatwierdzi oraz wprowadzi projekt czasowej zmiany 

organizacji ruchu na okres wykonywania robót budowlanych. Po zakończeniu zadania Wykonawca 

zdemontuje i/lub usunie tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome.   

  

Stała organizacja ruchu:  

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Stałej Organizacji Ruchu.  

UWAGA: Wszystkie znaki istniejące a zinwentaryzowane w ramach Projektu Stałej Organizacji Ruchu 

należy wymienić na nowe. Znaki zdemontowane nadające się do ponownego wykorzystania stanowią 

własność Zamawiającego i należy je przetransportować do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg  

i Mostów w Jeleniej Górze, ul. Ptasia 2a. 

  

II. Informacje ogólne:  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu widzenia: 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu 

określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia.  

W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 

wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowane przepisy oraz obowiązująca technologia 

robót w danym systemie. Elementy wymienione w pkt, I stanowią określenie robót budowlanych 

niezbędnych do wykonania, jedynie w celu oszacowania skali przedsięwzięcia.  

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę  ryczałtową ustaloną 
w oparciu o dokumentację projektową oraz SWZ, w tym Opis przedmiotu zamówienia.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:  
1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym 

staraniem,  

2) urządzenia i utrzymania terenu budowy,  

3) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,  

4) opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót i uzyskanie jego zatwierdzenia 

przez właściwy organ oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wg zatwierdzonego 

projektu oraz jej likwidacji po zakończeniu prac,  
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5) uporządkowania terenu po wykonaniu robót,  

6) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokoły odbioru robót, certyfikaty, atesty dotyczące 

wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań, 

dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie wymienione 

dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania przedmiotu 

zamówienia,  

7) właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.),  

8) wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do 

poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.   

4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 
dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 
wyrazu „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w 
opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W 
takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie 
wymagań. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

− prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery;  

− zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania 

i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności;  

6. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających 
prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.),  

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 
1) Zamawiający wymaga, aby czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, 

w szczególności związane z wykonywaniem: 
a) robót przygotowawczych i rozbiórkowych,  
b) robót ziemnych, 
c) robót nawierzchniowych, 
d) robót odwodnieniowych, 
e) robót związanych z podbudową, 
f) prac związanych z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac,  
g) prac związanych z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

oraz jej likwidacją po zakończeniu prac, wykonaniem i utrzymaniem oznakowania 
zabezpieczającego, wdrożeniem stałej organizacji ruchu 

były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) 
czynności. 

3) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów,  
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku 
nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego miesięcznego 
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wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę 
obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji - licząc za każdy 
stwierdzony przypadek. 

5) W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, dokumentów/ 
oświadczeń o których mowa w pkt 3), dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę - Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc 
od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych dokumentów/oświadczeń. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej do dziesięciu (10) dni od 
zawarcia umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów wg wzoru 
poniżej.  
Harmonogram, o którym mowa powyżej będzie podlegał aktualizacji w trakcie procesu 

inwestycyjnego. 

Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu Wykonawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie  

do Zamawiającego w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie do 5 dni od daty zaistnienia 

okoliczności będącej podstawą zgłaszanej zmiany. 

 

Zbiorcze Zestawienie Kosztów:  

Lp. Nazwa elementu/ działu  Wartość PLN 

netto  
Wartość PLN brutto  

1  2  3  4  

1  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe                                                 

2  Nawierzchnia jezdni i zjazdów      

3  Dojście do ul. Myśliwskiej od ul. Michałowickiej     

4  Stała organizacja ruchu      

RAZEM:      

   
Załączniki:  

Dokumentacja projektowa opracowana przez firmę Projektowanie-Kosztorysowanie-Nadzór Roboty 

Drogowe Stanisław Kurpiel oraz przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów:  

1) Załącznik nr 1: Projekt Budowlano-Wykonawczy,  

2) Załącznik nr 2: Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  


