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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Roboty awaryjne i 
interwencyjne: Roboty naprawcze w ciągu ul. Wantuły.

1. Czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ?

tak/nie

2. Nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej 

nie dotyczy

3. Czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu 
współfinansowanego ze środków krajowych ?

tak/nie

4. Nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze 
środków krajowych 

nie dotyczy

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* :

1 Zamówienie  obejmuje  roboty  naprawcze  wiaduktu  w  ciągu  ul.  Wantuły  w  Radlinie  w  tym:
wymiana  uszczelnień  dylatacyjnych  na  chodnikach,  malowanie  farbą  olejną  elementów
metalowych  po  uprzednim wyczyszczeniu,  malowanie  łożysk  na  przyczółkach po uprzednim
wyczyszczeniu,  ułożenie  warstw  spadkowych  na  półce  podłożyskowej  i  ściance  zaplecznej,
przestawienie krawężników, regulacja kratki ściekowej, wykonanie odwodnienia liniowego oraz
remont  nawierzchni  bitumicznej.  Uszczegółowienie  opisu  przedmiotu  zamówienia  stanowi
załącznik A.1 i  A.2 oraz przedmiar robót.

III. Wymagania wynikające ze specyfiki zamówienia i powiązanych przepisów, w tym:

1. Wymagania dotyczące oddziaływania na środowisko oraz zastosowanie określonych środków 
zarządzania środowiskiem w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający  informuje,  że  w  trakcie  prowadzenia  robót  naprawczych będzie  wymagał
zastosowania  technologii  wykonania,  które  ograniczają  do  minimum  pylenie  stosowanych
materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska.
Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były
zachowane zasady:
1/ stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie 
plandekami, zraszanie),
2/ transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie 
przewożonych materiałów,
3/ stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.
Przypomina się również, że: wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które
są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania.

2. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych:

Przedmiotem zamówienia są roboty naprawcze, które wpłyną na poprawę użytkowania dróg, w
tym  także  przez  osoby  niepełnosprawne,  ponieważ  ich  zakres  obejmuje  poprawę  stanu
technicznego istniejącej nawierzchni bitumicznej (likwidację nierówności i poprawę odwodnienia
– likwidację zastoisk wody)

3. Rodzaj czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:

Wymiana  uszczelnień  dylatacyjnych  na  chodnikach,  malowanie  farbą  olejną  elementów
metalowych  po  uprzednim wyczyszczeniu,  malowanie  łożysk  na  przyczółkach po uprzednim
wyczyszczeniu,  ułożenie  warstw  spadkowych  na  półce  podłożyskowej  i  ściance  zaplecznej,
przestawienie krawężników, regulacja kratki ściekowej, wykonanie odwodnienia liniowego oraz
remont nawierzchni bitumicznej.

4. Wymagania dodatkowe dotyczące zatrudnienia:


