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Załącznik nr ……
do umowy nr ……………….z dnia………………………..

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki
nr 777/2 oraz nr 207 na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach w ciągu
drogi powiatowej nr 1938D, gm. Siechnice

Adres :

Siechnice – ul. św. Katarzyny Gmina Siechnice

Kod zamówienia
wg CPV:

Roboty budowlane:
45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

Opracowanie:

Agnieszka Bednarska

Spis zawartości:

I.
II.

– CZĘŚĆ OPISOWA
– CZĘŚĆ INFORMACYJNA
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Załącznik nr ……….
do umowy nr ……………….z dnia………………………..

I.

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Temat zadania:
Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki nr 777/2 oraz nr 207
na ul. Św. Katarzyny w Siechnicach w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, gm. Siechnice.
1. Zamawiający: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją
projektową pn.: „Budowa przystanków autobusowych na wysokości działki nr 777/2 oraz nr
207 na ul. św. Katarzyny w Siechnicach w ciągu drogi powiatowej nr 1938D, gmina
Siechnice”, której autorem jest pracownia projektowa KBH Inwestycje sp. z o.o. sp. k.
3. Lokalizacja obiektów

Nowa lokalizacja na wysokości działki 207

Nowa lokalizacja na wysokości działki 777/2
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4. Zakres zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót:
a) Branży drogowej
b) Branży organizacja ruchu docelowego
c) Branży organizacji ruchu zastępczego
d) Zieleń w zakresie trawników
e) Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy
f)

Zabezpieczenie i odtworzenie poziomej osnowy geodezyjnej

5. Podstawa wykonania zamówienia
Roboty należy wykonać na podstawie:
1) Projekt budowlano wykonawczy – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KBH Inwestycje sp. z o.o. sp.k ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty
Wrocławskie, data opracowania sierpień 2019 (zał. nr 2)
2) Projekt wykonawczy – ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO, KBH Inwestycje
sp. z o.o. sp.k ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie,
data opracowania sierpień 2019 (zał. nr 3)
3) Projekt wykonawczy – ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO, KBH Inwestycje
sp. z o.o. sp.k ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie,
data opracowania sierpień 2019 (zał. nr 4)
4) Projekt wykonawczy – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH, KBH Inwestycje sp. z o.o. sp.k ul. Sosnowa 21, Mokronos
Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie, data opracowania sierpień 2019 (zał. nr 5)
5) Projekt wykonawczy – PRZEDMIAR ROBÓT, KBH Inwestycje sp. z o.o. sp.k
ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie, data opracowania sierpień
2019 (zał. nr 6)
6) Komplet zezwoleń, uzgodnień, opinii (zał. nr 7)
7) Dokumentacja fotograficzna (zał. Nr 8)

II.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

6. Wytyczne dla wykonawcy:
6.1. Wykonanie przystanku polega na:
1) po stronie południowej – przełożeniu istniejących nawierzchni chodnika i ścieżki
rowerowej z kostki betonowej zamieniając je miejscami, oraz wykonanie platformy
do posadowienia wiaty przystankowej;
2) po stronie północnej–likwidacja trawnika na długości peronu autobusowego w celu
ułożenia nawierzchni z kostki betonowej umożliwiającej dojście do peronu, przełożeniu
istniejącej nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej zamieniając
je miejscami oraz na wykonaniu platformy pod wiatę przystankową;
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6.2. Wykonanie przejścia dla pieszych polega na:
1) likwidacji istniejących trawników na szerokości przejścia dla pieszych w celu ułożenia
nawierzchni z kostki betonowej umożliwiającej skomunikowanie istniejących ciągów
pieszych z przejściem;
2) korekcie

wysokościowej

istniejących

ciągów

pieszo-rowerowych

na

długości

projektowanych dojść do przejścia dla pieszych (długość rozbiórek należy wydłużyć
o ok. 2,0 mb w celu wyłagodzenia spadku podłużnego);
3) obniżeniu krawężników betonowych 15x30 na szerokości przejścia dla pieszych;
4) korekty wysokościowej i sytuacyjnej istniejących obrzeży betonowych w rejonie
przejścia;
5) wyniesienie oznakowania pionowego i poziomego;
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej według obowiązującej procedury stanowiącej
załącznik nr 2.
6.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,
przepisami

techniczno-budowlanymi,

obowiązującymi

normami,

wytycznymi

oraz

zasadami wiedzy budowlanej.
6.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć
wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.
6.5. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty wynikające
np. z opinii, uzgodnień.
6.6. Wykonawca we własnym zakresie:
a) urządzi teren budowy i zaplecze budowy,
b) wykona i utrzyma w należytej staranności oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy,
c) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które
powstaną w trakcie prowadzenia robót.
6.7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej
budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacyjną powykonawczą wszystkich robót,
sporządzenia mapy powykonawczej.
6.8. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.
6.9. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia.
6.10. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.
6.11. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku
prowadzonych prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie
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obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 952
ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).
6.12. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące
z rozbiórek i robót ziemnych, które wykonawca zagospodaruje na własny koszt zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kartę
utylizacji odpadów.
6.13 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed
przystąpieniem do robót budowlanych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania
robót. Wyroby, które zakupi wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).
Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) odpowiadać Normom oraz
posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.
6.14. O terminie rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca
powiadomi pisemnie z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem Wydział Komunalny, Wydział
Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (organ zarządzający ruchem), właściwy
organ Policji.
6.15 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia dokumentacji
powykonawczej zgodnej z załącznikiem nr 2.

