
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania 
 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Z uwagi na mał ą uciążliwo ść robót oraz form ę odtworzeniow ą realizowanych 
prac nie zastosowane zostan ą tablice informacyjne. – Roboty realizowane jako 
remont.  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art.2 ust.8 UPZP, 
polegające na wykonaniu  
Zadania nr I pn. „Odnowienie traktów historycznej ul. Bolesława Chrobrego”  
Zadania nr II polegającego na „utwardzeniu ciągu pieszego pomiędzy ul.    

Jędrzejowską i Nakielską”. 
Zadanie nr III polegające na „Budowie bezpiecznego przejścia dla pieszych  
                    na Osiedlu Górzyskowo” 
Dla każdego z zadań Wykonawca zobowiązany jest wykonać i ustawić tablicę 
informacyjną według załączonego wzoru informującą o realizacji inwestycji w ramach 
programu BYDGOSKI BUDŻET OBYWATELSKI.  
Tablica o wym. 125x80 cm  
 

 
  

2. Zakres zamówienia  

 

1 Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: 

Zadanie nr I 

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodników  
- rozbiórka krawężnika betonowego oraz obrzeży  
- przygotowanie koryta, 
- współdzielenie placu budowy z firmą „ENEA Operator ” Sp. z o.o. w zakresie 
   koordynacji prowadzonych robót remontowych  
- ustawienie krawężnika betonowego  



- wykonanie podbudowy chodników 
- wykonanie nawierzchni chodników   
- wykonanie ramowania donic pod drzewa – według złączonego opisu  
- wykonanie nasadzeń drzew – według załączonego opisu  
- zabezpieczenie drzew poprzez wykonanie stalowych osłon – według załączonego 
  opisu 

  I.I Szczegółowy opis części zadania związanej z uzupełnieniem oraz pielęgnacją   
nasadzeń, montażem stalowych wygrodzeń oraz zabezpieczeniem donicy drzew.  

 
Plan nasadzeń drzew (11 sztuk)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I.II Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji nasadzeń drzew liściastych  

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.III Szczegółowy opis wykonania i montażu osłon wokół drzew  

 

 
Pozostałe wygrodzenia w ilości 10 sztuk zaplanowane zostały przy ul. Bolesława 
Chrobrego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wileńskiej.  



 

 



 
 

 

 

 



Schemat rozmieszczenia stalowych osłon drzew (27 sztuk) 

 

 
 
 
 
 



Zadanie nr II 
 
- rozebranie fragmentu istniejącej nawierzchni – trylinka 
- rozebranie krawężnika betonowego  
- przygotowanie koryta, 
- wykonanie ramowania chodnika obrzeżem  
- wykonanie podbudowy chodnika 
-  wykonanie nawierzchni chodnika   
- osadzeni słupków metalowych  
- umocnienie nawierzchni pobocza materiałem z recyklingu z odzysku 
 

Zadanie nr III 
 
- wykonanie dwóch progów zwalniających w ciągu ul. Kossaka  
- wykonanie oznakowania poziomego  
- rozebranie istniejących nawierzchni w obrębie wyznaczonych przejść dla pieszych  
- przygotowanie koryta, 
- ustawienie krawężnika betonowego  
- ustawienie obrzeży betonowych  
- wykonanie podbudowy chodników 
- wykonanie nawierzchni chodników   
- wykonanie oznakowania pionowego  
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 . Konstrukcja nawierzchni :  

− warstwa odsączająca, 
− podbudowa z kruszywa betonowego z recyklingu, 
− podbudowa betonowa C 8/10  
− ramowanie obrzeżem granitowym 100x20x6  
− ramowanie obrzeżem betonowym  
− ramowanie krawężnikiem betonowym na ławie betonowej. 
− kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4, 
− kostka granitowa, 
 
Rozwiązanie wysokościowe: 

Wysokościowo należy nawiązać się do przyległego otoczenia tj. do wysokości 
istniejących nawierzchni, krawężników, obrzeży wg ustaleń z inspektorem nadzoru 
Zamawiającego. 
 

Odwodnienie: 

 Odwodnienie należy wykonać poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej 
kanalizacji deszczowej lub na przyległy teren. 
 

4. Kod przedmiotu zamówienia 

45.23.32.22-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45.23.32.53-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45.11.27.10-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

 6. Obowi ązki Wykonawcy 

Prace Wykonawca wykonuje w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub  
w stopniu większym niż niezbędne, ruch na drogach publicznych . 
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania 
miejsca prowadzonych prac , zgodnie z „instrukcja oznakowania prac prowadzonych 
w pasie drogowym”. 
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac , 
zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie ich trwania oraz za 
metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych prac w pasie 
drogowym. 
Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu 
prowadzonych prac w pasie drogowym. Na wszelkie prace wymagające ograniczenia 
w ruchu kołowym    i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym musi 
być wydana zgoda przedstawiciela Zamawiającego z uwzględnieniem terminu i 
czasu prowadzenia tych prac oraz sposobem ich oznakowania. Wykonawca musi 
posiadać wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca 
prowadzenia prac w pasie drogowym. 
Wykonawca w trakcie wykonywania prac zapewnia bezpieczeństwo osób trzecich 
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
prac, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do zamawiającego związane z ich 
wykonywaniem będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez 
Wykonawcę. 



  
   


