
OPIS PRZEDMTOTU ZAMOWIENIA

Remont nawierzchni u!. Bocianskicgo w Komorowie

o dlugo^ci 665.00 m

I. Zakres prac do wykonania:

Zamowienie obejmuje wykonanie remontu odcinka ulicy Bociariskiego w Komorowie
polegaj^cego na:

1. Frezowaniu istniej^cej nawierzchni asfaitowej.

2. Wykonaniu warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 1 IS grubosci 5 cm na ruch KR
2 na jezdni glownej, zjazdach, skrzyzowaniach oraz parkingu.

3. Regulacji pionowej studzienek sciekowych oraz studni rewizyjnych.

II. Glowny zakres prac obejmuje:

1. Frezowanle nawierzchni asfaitowej na sredni^ gl^bokosc do 2cm - frezowanie nalezy
wykonac mechanicznie, jako frezowanie korekcyjne, w miejscach wynikaj^cych
z koniecznosci dostosowania do wlasciwej niwelety i 2% spadkow poprzecznych
jezdni na prostych. Na hikach poziomych nalezy zachowac istniejqce spadki
poprzeczne i na ich podstawie wyznaczyc miejsca frezowania nawierzchni.
Deslrukt pozostaje wtasnosci^ Zamawiaj^cego i zostanie przewieziony na miejsce
wskazane przez Zamawiajqcego na odieglosc do 5km.

2. Wykonanie warstwy scieralnej betonu asfaltowego AC US grubosci 5 cm na ruch KR 2
na jezdni glownej, zjazdach, skrzyzowaniach i parkingu.
Wykonanie nawierzchni asfaitowej nalezy wykonac na caiej powierzchni jezdni oraz
skrzyzowaniach, zjazdach i parkingu wg przedmiaru robot, minimalna grubosc warstwy
5 cm.

3. Regulacj? pionow^ studzienek sciekowych oraz studni rewizyjnych.
Wykonanie regulacji pionowej studzienek sciekowych oraz studni rewizyjnych nale±y
wykonac przy uzyciu pierscieni regulacyjnych. W przypadku niewielkiego zapadni?cia
poziomowanie gomej cz?sci komina wlazowego, nasady wpustu itp. nalezy wykona6
przy u^ciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeh wi^kszych nalezy
wykonac deskowania oraz ulozyc i zag^scic mieszank^ betonow^ klasy co najmniej B20,
wedlug wymiarow dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni
jezdni. Osadzenie przykrycia studzienki lub studni rewizyjnej nalezy wykonac
wykorzystuj^ istniej^ce lub nowe materialy oraz ew. wyrownad zaprawy cementowq.

Zaleca si?, by oferent dokonaf wizji lokalnej w terenie, zapoznal si? z warunkami
terenowymi i zakresem robot oraz zdobyl wszelkie informacje potrzebne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

III. Wykonawca na wykonane roboty udzieli 5 letniej gwarancji.

IV. Szczegoly wynikle podczas wykonywania prac nalezy uzgadniac na biez^co
z Zamawiaj^cym.

V. Przed przyst^pieniem do robot Wykonawca opracuje 1 uzyska zaopiniowanie
w KP Policji oraz zatwierdzi w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Czasow^ organizacj? ruchu, zgodnq z zatwierdzonym projektem wprowadza
do realizacji Wykonawca robot po uzyskaniu akceptacji od Zamawiajqcego.
Roboty mozna rozpoczqc po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego
projektu oraz protokolamym przekazaniu pasa drogowego przez zarz^dc? drogi.



Z chwilq przej^cia placu budowy/robot, Wykonawca ponosi petn^ odpowiedzialnos6
za teren budowy/roboi oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie
prowadzenia robot.
Roboty nalezy prowadzic zgodnie z opracowanym przez Wykonawc?
i  zatwierdzonym przez Zamawiaj^cego harmonogramem robot oraz zgodnie
z warunkami prowadzenia robot uj^tymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

VI. Wykonawca przed przyst^pieniem do robot jest zobowi^zany przedstawic recepty
wraz z badaniem typu i orzeczeniami Jako^i materiaiow uzytych do mas
bitumicznych.


