
 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remonty cząstkowe dróg i ulic z podziałem  

na 3 zadania: 

- Zadanie 1 – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,  

- Zadanie 2 – Remonty cząstkowe pozostałych nawierzchni, 

- Zadanie 3 – Remonty dróg wewnętrznych. 

 

2.  Przedmiotem zamówienia są „Remonty cząstkowe dróg i ulic” z podziałem na 3 zadania: 

 

2.1 Zadanie 1 – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, polegające m.in. na: 

- remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, 

- naprawie nawierzchni bitumicznych mieszankami bitumicznymi na zimno, 

- uzupełnieniu ubytków w jezdni tłuczniem kamiennym, 

- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

- powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, asfaltem lub smołą, regeneracji  

i powierzchniowym zamknięciu nawierzchni bitumicznej i naprawy rakowin, 

- regulacji pionowej studzienek rewizyjnych, telefonicznych dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz 

kratek ściekowych. 

 

Zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę został wskazany w Kosztorysie ofertowym - zał. 

nr 1a-1 oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 9-1 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren robót  

na własny koszt i ryzyko oraz na które posiada wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa jakości, 

atesty, wyniki badań itp. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji zadania Wykonawca 

uwzględnił w ofertowym wynagrodzeniu. 
 

2. Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

 a w szczególności koszty:  

a) zakupu i dostawy materiałów, 

b) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót i prac wykonywanych na drogach gminnych, na których 

odbywa się ruch pojazdów,  

c) transportu do miejsca wbudowania na terenie administracyjnym Gminy Świebodzin niezależnie  

od odległości i prac za i wyładunkowych, 

d) wyposażenia każdego pracownika pracującego na drogach gminnych w ubiór ostrzegawczy (koszulki, 

kamizelki, narzuty) w kolorze jaskrawo-zielonym bądź pomarańczowym, 

e) wynagrodzenia pracowników za pracę, podatek dochodowy, składki ubezpieczenia społecznego  

i zdrowotnego itp. 

f) zakupu paliwa, płynów, olejów itp. 

g) ubezpieczenia i naprawy sprzętu,  

h) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł,  

i) wywiezienia materiałów, gruzu i śmieci z terenu robót - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie uwzględnił 

transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku 



odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów, 

j) uporządkowania terenu po wykonaniu robót. 

 

2.2 Zadanie 2 – Remonty cząstkowe pozostałych nawierzchni, polegające m.in. na: 

- naprawie dróg gruntowych poprzez profilowanie,  

- naprawie dróg gruntowych poprzez zagęszczenie, 

- rozbiórce nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm i 50x50x7 cm, 

- rozbiórce nawierzchni z betonu, 

- rozbiórce nawierzchni z kostki betonowej, 

- wykonaniu koryta na poszerzeniu jezdni i całej szerokości jezdni i chodników, 

- ustawieniu krawężników betonowych o wym. 15x30 cm i 15x22 cm, 

- ustawieniu obrzeży betonowych o wym. 25x5 cm i 30x8 cm, 

- wykonaniu jezdni i chodników z kostki betonowej o gr. 6 cm i 8 cm, 

- regulacji pionowej studzienek rewizyjnych, telefonicznych dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz 

kratek ściekowych, 

- wykonaniu wodościeków oraz renowacji i wykonaniu nowych rowów drogowych, 

- budowie nawierzchni z betonowych płyt wielootworowych oraz betonowych płyt ażurowych, 

- układaniu czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych. 

 

Zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę został wskazany w Kosztorysie ofertowym - zał. 

nr 1a-2 oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 9-2 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren robót  

na własny koszt i ryzyko oraz na które posiada wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa jakości, 

atesty, wyniki badań itp. za wyjątkiem materiałów stanowiących własność Zamawiającego, wskazanych  

w Kosztorysie ofertowym - zał. nr 1a-2, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy na miejsce ich 

wbudowania. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji zadania Wykonawca uwzględnił  

w ofertowym wynagrodzeniu. 
 

 

3. Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,  

a w szczególności koszty:  

a) zakupu i dostawy materiałów, 

b) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót i prac wykonywanych na drogach gminnych, na których  

odbywa się ruch pojazdów,  

c) transportu do miejsca wbudowania na terenie administracyjnym Gminy Świebodzin niezależnie  

od odległości i prac za i wyładunkowych, 

d) wyposażenia każdego pracownika pracującego na drogach gminnych w ubiór ostrzegawczy (koszulki, 

kamizelki, narzuty) w kolorze jaskrawo-zielonym bądź pomarańczowym, 

e) wynagrodzenia pracowników za pracę, podatek dochodowy, składki ubezpieczenia społecznego  

i zdrowotnego itp. 

f)   zakupu paliwa, płynów, olejów itp. 

g)   ubezpieczenia i naprawy sprzętu,  

h) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł,  

i)   wywiezienia materiałów, gruzu i śmieci z terenu robót - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie uwzględnił 

transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku 

odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów, 

j)   uporządkowania terenu po wykonaniu robót. 

 



2.3 Zadanie 3 – Remonty dróg wewnętrznych, polegające m.in. na: 

- naprawie dróg gruntowych poprzez profilowanie,  

- naprawie dróg gruntowych poprzez zagęszczenie, 

- naprawie dróg gruntowych poprzez wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą, tłuczniem 

i destruktem asfaltowym, 

- wykonaniu wodościeków oraz renowacji i wykonaniu nowych rowów drogowych. 

 

Zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę został wskazany w Kosztorysie ofertowym - zał. 

nr 1a-3 oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 9-3 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren robót  

na własny koszt i ryzyko oraz na które posiada wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa jakości, 

atesty, wyniki badań itp. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji zadania Wykonawca 

uwzględnił w ofertowym wynagrodzeniu. 

 
 

2. Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,  

a w szczególności koszty:  

a)  zakupu i dostawy materiałów, 

b) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót i prac wykonywanych na drogach gminnych, na których 

odbywa się ruch pojazdów,  

c) transportu do miejsca wbudowania na terenie administracyjnym Gminy Świebodzin niezależnie  

od odległości i prac za i wyładunkowych, 

d) wyposażenia każdego pracownika pracującego na drogach gminnych w ubiór ostrzegawczy (koszulki, 

kamizelki, narzuty) w kolorze jaskrawo-zielonym bądź pomarańczowym, 

e) wynagrodzenia pracowników za pracę, podatek dochodowy, składki ubezpieczenia społecznego  

i zdrowotnego itp. 

f) zakupu paliwa, płynów, olejów itp. 

g) ubezpieczenia i naprawy sprzętu,  

h) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł,  

i) wywiezienia materiałów, gruzu i śmieci z terenu robót - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie uwzględnił 

transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku 

odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów, 

j) uporządkowania terenu po wykonaniu robót. 

 

 


