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CZĘŚĆ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

 
1. Niniejszym zamówieniem przewidziano do wykonania robót budowlanych polegających na:  

• Wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej ul. Siedleckiej na odcinku 15,4 m łączącym ul. 
Siedlecką z ul. Pileckiego tworząc skrzyżowanie 

• Przebudowie chodnika 
• Wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu 
• Ustawieniu słupków drogowych U-12C, w ilości 15 szt. 
• Ustawieniu zapór drogowych U-20B, w ilości 10 mb. 

 
2. Zamawiający wymaga 3 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane. 
  
3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 
jednej roboty budowlanej, dotyczącej budowy lub przebudowy ulicy o nawierzchni z elementów betonowych 
o powierzchni minimum 90 m2.  

 
4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

tj.  
Kierownikiem budowy legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane, lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych 
czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej 
samej specjalności,  
- posiadają minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika 
robót w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
 

5. Termin realizacji: od dnia podpisania Umowy do 31.05.2018r.  
 

 
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten 
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. 
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową. Szczegółowy 
opis wymagań Zamawiającego w tym znajduje się we wzorze Umowy § 9 ust. 15-17. 

 
 

Pozostałe warunki wykonania zamówienia – w załączonym wzorze umowy. 

 
 
 


