
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia 
      Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45000000-7 Roboty budowlane 
45233221-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 

2. Zakres zamówienia 
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507 w msc. Lubomino  
na odcinku od km 54+986 do km 56+029 
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 506 w msc. Chruściel 
na odcinku od km 3+341 do km 3+911 
 

3. Zakres robót budowlanych  
       Remont chodnika w ciągu drogi nr 507 w msc. Lubomino: 

 przełożenie  (lokalnie) elementów chodnika: nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
grub. 8 cm  (397 m2), obrzeży betonowych  8x30 cm  (163 mb),  krawężnika 
betonowego 20x30 cm (37 mb);  
przyjęto odzysk materiału z rozbiórki  na poziomie  95% 

 regulacja wysokośociowa studni kanalizacji deszczowej w chodniku  (7 szt.) 

 wyznaczenie miejsca przejścia dla pieszych poprzez obniżenie istn. chodnika (14 m2)  i 
ułożenie nowego chodnika  (14 m2) z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm, warstwie odsączającej z piasku grub. 10 
cm,  obramowanego od strony jezdni krawężnikiem betonowym 20x30 cm , od strony 
terenu obrzeżem betonowym 8x30 cm - ustawionymi na ławie betonowej z oporem; 

 przełożenie na 2-ch zatokach autobusowych: (częściowo) nawierzchni, peronu i dojścia  
(401,20 m2) z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,  obrzeży betonowych 8x30 cm 
(124 mb), krawężników betonowych 15x30 cm (60 mb) i 20x30 cm (60 mb); 

 przyjęto odzysk materiału z rozbiórki  na poziomie  95%. 
      Remont chodnika w ciągu drogi nr 506 w msc. Chruściel: 

 przełożenie  (lokalnie) elementów chodnika: nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
grub. 6 cm  (241,5 m2), obrzeży betonowych  8x25 cm  (332 mb),   
przyjęto odzysk materiału z rozbiórki  na poziomie  95% 

 umocnienie brukowcem wewnętrznej strony łuku (18,40 m2) 

 wykonanie studzienki ściekowej  ulicznej (1 szt.) i przykanalika z rur PVC d 200  (7 m). 
Szczegółowy zakres robót do wykonania określają: formularz cenowy, przedmiar  robót  
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 
4. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub 
podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na umowę o pracę, w 
wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, pracowników, którzy 
wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego 
postępowania.  
Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania          
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  to: 

 roboty rozbiórkowe, 

 wykonanie nawierzchni chodników, 

 ustawienie obrzeży i krawężników. 
 
5. Rozwiązania równoważne 

W przypadku oferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do 
rozwiązań określonych w Formularzu cenowym lub w innych dokumentach, Wykonawca 
zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp oraz 
podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, 
aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności 
dokumentu. 
 

 
 

 


