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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
dla zadania:  
Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1703 O w km 0+054,40 do 3+926, 
od 4+148 do 5+185, od 5+412 do 8+300 i od 8+345 do 10+859 polegająca na budowie 
ścieżki pieszo – rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia i 
częściowym odnowieniu jezdni - w m. Łubniany 
 
 
Przedmiotem zmówienia jest budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Łubniany. 
 
 Zadanie dotyczy robót na odcinku (kilometraż wg projektu) ścieżki: 
od km 9+407 do km 10+119  
 
Zamówienie należy wykonać w całości. 
 
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, 
- opracowania Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), 
- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem)  
- zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowania 

dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania 
Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i zaklauzulowanej („czerwona pieczątka”), 

- wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego 
rozbiórki po ukończeniu robót,  

- zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, 
- innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu 

oraz ze specyfikacji technicznych, 
-     sporządzania dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót ( 1 egz. płyt CD, 

przekazane wraz z dokumentacja powykonawczą), 
- bezpośrednio przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca bezwzględnie winien 

upewnić się czy w obrębie drzew nie znajdują się miejsca lęgowe ptaków (budki, dziuple, 
gniazda), 

- Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia 100% drewna,  pozyskanego z wycinki drzew 
na tym zadaniu, wg cen wynikających z protokołu brakarskiego sporządzonego (na zlecenie 
Wykonawcy) przez uprawnionego leśnika. 

Koszt powyższych prac obciąży Wykonawcę robót. 
 
 

2. Zadanie swoim zakresem obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
 - prace geodezyjne (roboty pomiarowe oraz sporządzenie inwentaryzacji 

powykonawczej), 
- usunięcie drzew i krzewów, 
- rozbiórkę: elementów istniejącej drogi, nawierzchni, podbudów, barierek, studzienki, 

znaków; 
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- roboty ziemne, w tym m.in.: 
o wykopy, 
o nasypy, 
o montaż studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu, 
o podłoża, 
o czyszczenie kanałów, 
o korytowanie, 

- podbudowy w tym m.in.: 
o podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, 
o oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 
o podbudowa z kruszywa łamanego, 
o podbudowa z betonu asfaltowego, 
o wyrównanie podłoża gruntem niewysadzinowym, 

- wykonanie nawierzchni, w tym m.in.: 
o nawierzchnie z betonu asfaltowego ścieżki rowerowej, zjazdów i włączeń dróg, 
o frezowanie nawierzchni i utylizacja frezowin, 
o zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej, 

- roboty wykończeniowe, w tym m.in.: 
o umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, 
o humusowanie 

- oznakowanie poziome i pionowe, 
- elementy ulic, w tym m.in.: 

o wbudowanie krawężników  betonowych,  obrzeży betonowych  i oporników 
betonowych na ławach betonowych  z oporem, 

o chodnik z płytek sensorycznych, 
o wykonanie ścieku z kostki betonowej - na ławie betonowej z oporem, 
o montaż studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu, 
o regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu.  

   
3. Szczegółowy zakres poszczególnych asortymentów robót, wymogi w zakresie 

materiałów, sprzętu, transportu oraz jakości wykonania  i odbioru poszczególnych 
asortymentów robót zostały określone w: 

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót , 
- przedmiarach robót, 
- projekcie budowlanym i wykonawczym  oprac. przez: Drogowe Biuro 

Inżynierskie Leszek Rzeczkowski 
- projekcie organizacji ruchu oprac. przez Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek 

Rzeczkowski, 
- projekcie gospodarki istniejącą zielenią oprac. przez Drogowe Biuro Inżynierskie 

Leszek Rzeczkowski, 
załączonych do materiałów przetargowych. 

4. Termin wykonanie przedmiotowego zamówienia ustala się na 31.08.2020r. 
5. Odbioru wszelkich robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru. 
6. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami 

projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi 
w projekcie budowlanym. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona i przedłoży do zgłoszenia do odbioru 
końcowego dokumentację powykonawczą i geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z poświadczoną „za zgodność z oryginałem”  kopią dowodu 
przekazania dokumentów powstałych w wyniku inwentaryzacji do państwowego 
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zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji zaklauzulowanej 
z ODGiK niezwłocznie przekaże ją Zamawiającemu). 

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę: 
 

Kierownika budowy i robót drogowych, który przy realizacji przedmiotu 
zamówienia wykonywać będzie czynności: 
- zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową, ST, wymaganiami Zamawiającego, przepisami w tym techniczno- 
budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy , 

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu 
budowy; 

- prowadzenie dokumentacji budowy; 
- zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu lub robót zanikających;  
- nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót; 
- koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców; 
- prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót; 
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej; 
- sporządzanie rozliczeń finansowych – kosztorysów powykonawczych. 
 
 

 
9. Ponadto Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu  zamówienia: 
 -  wykonanie wszystkich prac fizycznych objętych zakresem niniejszego przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu przepisów kodeksu pracy  

 
 

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w  każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących wskazane wyżej czynności. 
Zasady dokumentowania, kontrolowania zatrudnienia ona umowę o pracę ww. 
osób określone są w Istotnych Postanowieniach Umowy. 


