Gmina Siechnice

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym
dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Siechnice
Przewidziane naprawy w zamówieniu są zgodne z opisem robót wskazanym w
kosztorysie ofertowym. Szczegółowy sposób wykonania robót został określony został
w specyfikacjach technicznych (ST w następującym składzie
A). Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na gorąco
B). Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na zimno
C). Naprawa nawierzchni bitumicznej w technologii grysy i emulsja
D).Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej
E). Mechaniczna ścinka poboczy
F). Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego w gotowym korycie
G). Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w technologii Slurry Seal.
2. Zakres i technologia robót objętych przedmiotem zamówienia:
obcięcie krawędzi ubytku w nawierzchni piłą mechaniczną z nadaniem
regularnych kształtów,
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumuszu na pryzmę,
- ogrzanie bitumu, skropienie podbudowy i ścian naprawionego miejsca,
- ubytki w nawierzchni bitumicznej należy wypełnić masą bitumiczną mineralno
asfaltową na gorąco o grub. do 5cm , warstwa górna, warstwa dolna,
- ubytki w nawierzchni bitumicznej zabezpieczone – remont cząstkowy grubość
do 10 cm masą mineralno asfaltową stosowaną na zimno
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją,
- mechaniczna ścinka poboczy,
- regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
- Wykonanie cienkiej nakładki przy pomocy płynnej mieszanki mineralnoemulsyjnej wytworzonej w specjalistycznym remonterze.
- Wypełnienie destruktem asfaltowym ubytków, wyboi do 10 cm wraz z
zagęszczeniem mechanicznym z zachowaniem spadków podłużnych
i poprzecznych.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1). Podane
w tabeli kosztorysu ilości poszczególnych robót mogą ulec zmianie w trakcie realizacji
zadania, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
-

3. Terminy realizacji zamówienia:
-

termin rozpoczęcia na dzień 15.04.2021 rok

-

termin zakończenia realizacji zamówienia 31.12.2023 rok.

4. Zakres pracy – miejsce wykonania remontu
każdorazowo przez pracownika Zamawiającego.

dróg

wskazane

będzie

5. Wykonawca podejmie roboty związane z remontem cząstkowym w ciągu 48
godzin od daty zgłoszenia oraz określi przybliżony termin ich wykonania.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za zgłoszone uszkodzenia
użytkowników drogi, powstałe wskutek nie wykonania napraw w terminie
umownym.
7. Wykonawca w dokumentach odbioru wskaże miejsca wykonania remontów
cząstkowych ( zdjęcia) oraz poda ich obmiar.
8. Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia
robót zgodnie z przepisami prawa ( projekt organizacji ruchu oznakowania
tymczasowego na czas wykonywania robót – umowy). Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenie robót
w trakcie ich wykonywania.
9. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania
ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do
Zarządzającego, związane z wykonaniem robót będących przedmiotem umowy
będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia.
10. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren wykowanych
prac wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował
wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały, odpady, śmieci oraz
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
11. Inne istotne warunki zamówienia
Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia
zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo
Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu realizacji
przedmioty zamówienia. Magazynowanie odpadów powstających podczas
realizacji zadania może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich
wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić
w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.
Roboty drogowe należy wykonywać bez wstrzymania ruchu.
12. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren
wykonywanych prac.

