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Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi ul. Żytniej w Mrzezinie”.
Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego:
„Budowa drogi ul. Żytniej w Mrzezinie” obejmuje wykonanie m.in.:
1. jezdni o szer. 4,5 – 5,0 m o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, dług. ca 400 mb,
2. chodnika o szer. 2,0 m - 1,25, wykonanego z kostki betonowej,
3. zjazdów na posesje z kostki betonowej,
4. odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej Ø315 (195 m), 250 (7,4 m) i 200
(110m) PP SN10, studni rewizyjnych i studzienek ściekowych oraz studni chłonnych,
5. przebudowy sieci wodociągowej - likwidacja istniejącej sieci z azbestocementu oraz budowa
nowej sieci dług. ca 423 mb wraz z przepięciem wszystkich istniejących przyłączy
wodociągowych, hydranty,
6. odcinka kanalizacji sanitarnej Ø200 o dług. 18m oraz 3 przykanalików,
7. docelowej organizacji ruchu – przestawienie oznakowania pionowego,
8. wycinkę kolidujących drzew wraz z frezowaniem oraz nasadzenia zastępcze w ilości 4 sztuk.
Projektowane zadanie zlokalizowane jest głównie w pasie drogi wewnętrznej. Przed realizacją
inwestycji należy zapoznać się szczegółowo z wydanymi warunkami technicznymi, decyzjami,
opiniami, uzgodnieniami.
Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty m.in.:
 urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszeniem
kosztów ich zużycia.
 zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób wykonujących prace budowlane i
osób trzecich poprzez odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania go w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
 wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu,
 zajęcia pasa drogowego dla dróg powiatowych,
 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
 właściwego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów oraz usuwania
wszelkich odpadów i śmieci;
 uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o nie wnoszeniu roszczeń po przeprowadzonych
robotach, jeżeli zajdzie potrzeba ich zajęcia,
 zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego (w 3
egz. w skali 1:500),
 powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci, właścicieli terenu i jednostek opiniujących
projekt o terminie rozpoczęcia robót, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie,
 wszystkie rozwiązania uwzględnione w dokumentacji – roboty wynikające z projektu i
specyfikacji, sztuki budowlanej, a niepoliczone w ofercie przez Wykonawcę nie będą
uwzględniane jako roboty dodatkowe.
Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka,
bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu robót
objętego niniejszym zamówieniem.
Całkowity opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, stwior oraz
przedmiarach robót jako materiale pomocniczym.
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Przedmiar nie może być traktowany przez Wykonawcę, jako dokument opisujący wszystkie roboty
budowlane. Przedmiary obejmują tylko podstawowe roboty budowlane. Wykonawca winien na
podstawie dokumentacji projektowej ustalić szczegółowy zakres robót i dokonać ich wyceny. Braki
lub pominięcia w przedmiarach robót nie mogą być traktowane jako braki lub pominięcia w
dokumentacji projektowej. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zawrze co najmniej wszystkie
pozycje z przedmiaru oraz takie, które są niezbędne do wykonania obiektu budowlanego i
właściwego jego funkcjonowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i
projektową – oryginał projektu budowlanego znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji – kontakt
telefoniczny: 58 673 56 41 lub 58 673 56 39.
Gmina Puck posiada pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Puckiego.
Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa zawiadomienie o zakończeniu robót do właściwego
inspektoratu nadzoru budowlanego celem otrzymania zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu od
tego organu.
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