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Załącznik nr 1  do zapytania
ofertowego DR.272.2.2019

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiot zamówienia:
„Remontu przepustu ciągu drogi nr 1177P w m. Bukowiec"
Zakres i.obót obejmuje:

-     roboty rozbiórkowe z wywozem i utylizacją materiału rozbiórkowego,
-     czyszczenie części przelotowej przepustu i rowu z wywozem urobku,
-    wykonanie robót ziemnych (wykopy),
-     betonowanie (naprawa ubytków, obudowa ścianki czołowej),
-    wkonanie zasypki,
-     wykonanie ścieków prefabrykowanych przykrawężnikowych i skarpowych,
-     ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej,
-     wykonanie wpustu deszczowego z osadnikiem i przykanalikiem,
-     wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnika
-     montaż bariery segmentowej,
-    brukowanie skarpy,
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót.

2.      Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia.
a)    Sposób realizacji zamówienia określa specyfikacja techniczna D-03.01.03 Remont przepustu.
b)   Wykonawca   zobowiązany  jest   prowadzić   remont   przepustu   w   ciągu   drogi   powiatowej   nr   1177P

w m.  Bukowiec w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie
wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie koszty z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych
uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

1)    Ubezpieczenie robót.
a)    Wykonawca  zobowiązany  do  posiadania  odpowiednich  umów  ubezpieczenia  z  tytułu  szkód,  które

mogą zaistnieć w czasie realizacji robót będących przedmiotem zamówienia.
b)    Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

-      odpowiedzialność   cywilna   za   szkody   oraz   następstwa   nieszczęśliwych   wypadków   dotyczące

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem
poj azdów mechanicznych.

c)    Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  polisy  ubezpieczeniowej  Zamawiającemu  w  dniu
podpisania umowy.

2)    Inne postanowienia.
a)     Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami

i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania roboty.

b)   Zaleca  się,  aby  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  przepustu  przewidzianego  do  remontu,  a także
zdobył  na  własną  odpowiedzialność   i   ryzyko,   wszelkie   dodatkowe   informacje,   które  mogą  być
konieczne do przygotowania ofefty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Ewentualne koszty
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

3.     Okres gwarancji na roboty objęte niniejszym postępowaniem 36 miesiące.

4.      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
1)  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
OFERTA  na  „Remont przepustu w ciągu drogi nr 1177P w m. Bukowiec"

w  siedzibie  Zamawiającego:  Starostwo  Powiatowe  w  Chodzieży  ul.  Wiosny  Ludów  1  w  nieprzekraczalnym

terminie do dnia 12.04.2019 r. do godz.  10°°.

2)  Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do niniejszego zaproszenia,
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