
 

 

 

ZP.271.17.2019 

 

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – 

Smarżowa - budowa chodnika w km 0+400 – 2+211” – Etap 1 

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

ul. Parkowa 28 

39-200 Dębica 

zwanym dalej Zamawiającym 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem 

przebudowy drogi powiatowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne 
- podbudowy 
- nawierzchnia 
- kanalizacja deszczowa 
- roboty wykończeniowe 

2. Zamówienie obejmuje:    

a) wykonanie i oddanie  przedmiotu  przetargu, zrealizowanego zgodnie  z  kosztorysem, 

dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

b) inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia: 

1) obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

2) przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca winien wytyczyć roboty 

zgodnie z dokumentacją – czynności te należy zgłosić do odbioru przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. 

3) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów 

technicznych wraz z opłatami,  

4) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego  

i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas 

budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,  

5) ubezpieczenie placu budowy,  

6) uporządkowanie placu budowy, 

7) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – 

Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli 

posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku 

oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku) 

8) utrzymanie przejezdności drogi i  dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji, 

9) opracowanie instrukcji BIOZ. 

 

Kod CPV:    45.23.31.40-2  Roboty drogowe 



 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia ustala się na:  16 grudzień 2019r. 

 

Uwaga 1: 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji 

projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów,  

a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty 

takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod 

warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty 

dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.  

Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej 

oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez 

równoważne normy.  

 

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu 

wykonywania budowy w trakcie trwania robót. 

 

Załączniki do niniejszego OPZ: 

a) Przedmiar robót 

b) Kosztorys ofertowy 

c) Plan sytuacyjny 

d) Przekroje poprzeczne 

e) Specyfikacje techniczne. 

 

 


