Remont chodnika ul. Gorlickiej na odcinku ul. Mołdawska – ul. Jankowska”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Remont chodnika
ul. Gorlickiej na odcinku ul. Mołdawskiej – ul. Jankowska
ZAKRES PRAC
Roboty drogowe
Przedmiotem inwestycji jest „Remont chodnika ul. Gorlickiej na odcinku ul. Mołdawskiej –
ul. Jankowska” W ramach inwestycji zaplanowano:
1. Demontaż obrzeży, krawężników oraz kostki wraz z wywozem i utylizacją
2. Wymianę nawierzchni chodników na płyty betonowe 50x50x7 cm,
3. W przypadku nierówności wjazdów przełożenie kostki, wymiana krawężnika/obrzeża
przy wjeździe
4. Wymiana obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych w miejscach graniczących
z chodnikiem
5. Renowacja trawników.
6. Wykonanie czasowej organizacji ruchu koniecznej do prowadzenia robót.
7. Poinformowanie lokatorów i instytucji zlokalizowanych przy remontowanym chodniku
na 7 dni przed rozpoczęciem robót.
8. Odtworzenia malowania poziomego pasa drogowego ul. Gorlickiej na odcinku
ul. Mołdawska – ul. Jankowska zgodnie z obowiązującym projektem stałej organizacji
ruchu.
9. Oraz inne roboty towarzyszące wymagane do wykonania remontu chodnika
Konstrukcja:
 Warstwa filtracyjna z pospółki gr 10 cm
 Warstwa konstrukcyjna z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr. 10 cm
 Montaż obrzeży/krawężników na podsypce cem. piaskowej
 Płyty betonowe o wym. 50x50x7 na podsypce cem.-piaskowej o gr 4 cm 2,5 ,5Mpa
Dodatkowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1. Zakres i technologia prac wynika z specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót oraz szkicu poglądowego.
2. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej),
które są konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy oraz uwzględnił w cenie
wszystkie koszty (w tym inflację, zmianę kursu walut, roboty towarzyszące, porządkowe,
organizacyjne oraz prace związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu,
związane ze zorganizowaniem placu budowy, jej zabezpieczenia, protokoły badań i
pomiarów itd.) związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Wszelkie kluczowe prace związane z budową ulic, a w szczególności te, które ulegają
zakryciu powinny być na bieżąco uzgadniane z inspektorem nadzoru .
4. Jakiekolwiek roboty dodatkowe będą mogły być uwzględnione przez Zamawiającego
wyłącznie w przypadku, jeżeli konieczność ich wykonania nie mogła być przewidziana
przez Wykonawcę w momencie składania oferty oraz okażą się one niezbędne do
wykonania zadania.
5. Zamawiający wymaga wykonania robót w terminie nieprzekraczającym do 10 grudnia
2021r
6. Odbiór końcowy robót odbędzie się po pozytywnym odbiorze technicznym przez
inspektorów nadzoru. Wraz z pisemnym zgłoszeniem o zakończeniu robót Wykonawca
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dostarczy komplet dokumentacji powykonawczej.
7. Przedmiot umowy powinien być realizowany między innymi w sposób, który zapewni
przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm prawa, w szczególności w zakresie
uprawnień osób i podwykonawców, którzy będą realizować zamówienie a także BHP
i p.poż.
8. Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m. st.
Warszawy nr 1682/2017 z dn.23.10.2017r w sprawie standardów projektowania i
wykonywania ulic na terenie miasta Warszawy;
9. Wszelkie materiały związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny posiadać
parametry równoważne lub wyższe od tych przewidywanych w dokumentacji projektowej.
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej.

Załączniki:
1. Szkic
2. SSTiORB

