
 

1 

 

      

Załącznik nr 1c do SIWZ  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

DLA CZĘSCI III    

 

I. Opis przedmiotu zamówienia dla Części III: Budowa trasy rowerowej w ciągu ,,RTR 

Nr 17" na odcinku Suliszowice-Jaroszów z ,,MOR” 

 

II.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

 

1. Parametry techniczne trasy rowerowej: 
a) Odcinek A – J od Hm 0+00 do Hm7+50,00 o dł. 750 mb, w tym: 
odcinek A – B- do zjazdu na posesję nr 173 
− po stronie zachodniej drogi gminnej: trasa rowerowa asfaltobetonowa szer. 2,65 m (w tym 
krawężnik 0,15 m) z miejscowym zawężeniem do 2,15 m ze względu na uwarunkowania 
terenowe 
− trasa od jezdni ograniczona krawężnikiem najazdowym- światło 5 cm, 
odcinek C – J od Hm 0+60 do Km 7+50: 
− trasa rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 2,50 m (+0,15 m krawężnik), 
zlokalizowana po zachodniej stronie jezdni drogi gminnej 
- krawężnik najazdowy światło 5 cm- od strony zachodniej na całym odcinku jezdni 
− odwodnienie: za pomocą drenażu filtracyjnego (szer. 50cm, głębokość 50 cm) na odcinku 
spadku poprzecznego w kierunku zachodnim tj. do Hm 5+00 na dalszym odcinku 
odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren zieleni 
b) Odcinek J – Ł od Hm 7+50 do Hm 14+50,00 o dł. 700 mb: 
− trasa rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 2,50m (+0,15 m krawężnik), 
zlokalizowana po zachodniej stronie jezdni drogi gminnej 
- trasa od jezdni ograniczona krawężnikiem najazdowym- światło 5 cm 
− odwodnienie na całym odcinku powierzchniowe na przyległy po stronie wschodniej teren 
zieleni, 
- w Hm 11+23 utwardzony plac po stronie wschodniej pod Miejsce Obsługi Rowerzysty 

 
c) Odcinek Ł-U od Hm 14+50 do Hm 22+65 o dł. 815 mb: 
− trasa rowerowa o nawierzchni asfaltobetonowej szer. 2,50m (+0,15 m krawężnik), 
zlokalizowana po zachodniej stronie drogi gminnej 
− trasa od jezdni ograniczona krawężnikiem najazdowym - światło 5 cm 
− odwodnienie: za pomocą drenażu filtracyjnego pomiędzy studniami S12 i S14 (szer. 50cm, 
głębokość 50cm) na pozostałym odcinku odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren zieleni. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa  dokumentacja projektowa oraz 

przedmiar robót  oraz  wzór umowy stanowiące załącznik do SIWZ.  

Uwaga: Załączone  przedmiary robót  nie stanowią wyłącznej podstawy do obliczenia ceny 

oferty, należy je traktować jako pomoc wykonawców w przygotowaniu oferty, jednak 

wykonawca przy sporządzeniu oferty cenowej jest zobowiązany do uwzględnienia 

wszystkich niezbędnych prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia 

wynikających z SIWZ wraz z załącznikami.  
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UWAGA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BĘDĄCA ZAŁĄCZNIKIEM DO SIWZ  ZAWIERA 
ELEMENTY NIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA, TJ:  
 

odcinek A – B- do zjazdu na posesję nr 173 
- istniejąca jezdnia szer. 4,5 m o nawierzchni asfaltobetonowej wymaga: 
uzupełnienie ubytków i wykruszeń masą asfaltobetonową, 
ułożenia na całej szerokości nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu- gr 4 cm 
uzupełnienie kruszywa na przyległym poboczu na szer. 0,5 m 
odcinek C – J od Hm 0+60 do Km 7+50: 
- jezdnia drogi gminnej o szerokości 4,50 m -nawierzchnia z asfaltobetonu, 
- parking dla 10 samochodów osobowych w tym 1 dla pojazdu inwalidy, po stronie 
zachodniej jezdni drogi gminnej od Hm 0+95 do Hm 1+24,10m, od trasy rowerowej 
ograniczony krawężnikiem betonowym 15*30- światło 12 cm 
- po stronie wschodniej pobocze o szerokości 0,50 m – nawierzchnia z kruszywa łamanego 
gr. 10 cm, 
- chodnik- dojście od kapliczki w Hm1+77,10 szer. 2,0m z poszerzeniem przy kapliczce do 
3,60m 
odcinek J –Ł od Hm 7+50 do Km 14+50: 
- jezdnia drogi gminnej o szerokości 4,50 m -nawierzchnia z asfaltobetonu, 
- od Hm 11+11 do Hm 11+61, od Hm 12+79 do Hm 13+12, od Hm 13+79 do Hm 14+50 
ze względu na przebieg gazociągu pod drogą - nawierzchnia z kostki betonowej 
 

odcinek Ł – U od Hm 14+50 do Km 22+65: 
- jezdnia drogi gminnej o szerokości 4,50 m -nawierzchnia z asfaltobetonu, 
- od Hm 14+150 do Hm 15+00, od Hm 21+67 do Hm 22+00 ze względu na przebieg 
gazociągu pod drogą - nawierzchnia z kostki betonowej 
 
2. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak 

towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub 
nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji 
technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, 
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub 
zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do 
wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 

składowych), 
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki 

liniowe, konstrukcja), 
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

 

 
III. Uwaga: zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie celem zdobycia wszelkich 

danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i 
prawidłowego obliczenia ceny oferty.  
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IV. Termin wykonania:   
 
Wykonanie przedmiotu zamówienia –  w terminie do 31.12.2022 r.  
Pierwsza faktura wynikająca z realizacji przedmiotu zamówienia będzie płatna w 
2021 roku.  

 

 

 


