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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH – 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg 
gminnych o nawierzchni bitumicznej. 
Drogi o nawierzchni bitumicznej: 
Wykaz dróg gminnych będących drogami publicznymi według załącznika Nr 2 oraz inne zgłoszone 
w miarę potrzeb. 
Przewidywana ilość napraw ~ 3716m². 
 
W tym: 
A) Naprawy jezdni o głębokości ubytku średnio 10 cm ~ 2230 m² 
B) Naprawy jezdni o głębokości ubytku średnio do 4 cm ~ 557 m² 
C) Wykonanie remontu spękań jezdni (zamknięcie rakowizn) ~ 929 m² 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9. 
 
2. Zakres i technologia robót objętych przedmiotem zamówienia: 
 

- obcięcie krawędzi ubytku w nawierzchni piłą mechaniczną z nadaniem regularnych 
kształtów, 

- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę, 
- ogrzanie bitumu, skropienie podbudowy i ścian naprawionego miejsca, 
- 1) ubytek o głębokości średnio 10cm – należy wypełnić masą ścieralną asfaltobetonową o 

gr. 10cm, pozostałą głębokość ubytku należy uzupełnić klińcem kamiennym o frakcji  
4 -16mm, 

- 2) ubytek o głębokości do 4 cm – należy wypełnić masą ścieralną asfaltobetonową takiej 
grubości warstwy, która po zagęszczeniu wyrówna poziom łaty z poziomem jezdni, 

- poszczególne warstwy uzupełnienia ubytków należy zagęszczać, powierzchnię górnej 
warstwy miejsca naprawy oraz połączenia między nowo układaną a istniejącą warstwą 
nawierzchni asfaltowej skropić bitumem i zasypać kruszywem, 

       -    przy remontach cząstkowych nawierzchni asfaltowych mocno spękanych (rakowizn)  
             naprawa polega na skropieniu spękań emulsja bitumiczną i posypaniu grysem. 
 
3. Terminy realizacji zamówienia: 
- termin rozpoczęcia na dzień od daty podpisania umowy i wprowadzenia na teren prac remontowych 
- termin zakończenia realizacji zamówienia na dzień 31.03.2014r. 
 
4. Zakres pracy – miejsce wykonania remontu dróg wskazane będzie każdorazowo przez 
pracownika Zamawiającego lub będzie zgłaszane osobiście przez Wykonawcę po uprzednim 
uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego. 
 
5. Wykonawca podejmie roboty związane z remontem cząstkowym w ciągu 48 godzin od daty 
zgłoszenia oraz określi przybliżony termin ich wykonania.  
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za zgłoszone uszkodzenia użytkowników drogi, 
powstałe na skutek nie wykonania napraw w terminie umownym. 
 
7. Wykonawca w dokumentach odbioru wskaże miejsce wykonania remontów cząstkowych oraz 
poda ich obmiar. 
 
8. Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z 
przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i 
zabezpieczenia 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 wykonywaniem robót 
będących przedmiotem niniejszej umowy będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia. 
 
10. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren wykonywania prac w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze oraz zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 
 
11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wykonywania prac. 
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