Specyfikacja Techniczna
„Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Systemu Odsalania”
1. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
ul. Chlebowa 22, 44 - 335 Jastrzębie-Zdrój,
nr tel. (32) 476-30-73 do 79
2. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu powierzchni asfaltowych
we wskazanym wymiarze metrażowym wraz z zagospodarowaniem ewentualnie powstałych odpadów
na terenie Systemu Odsalania w Czerwionce-Leszczynach – zakład główny oraz stacja przygotowania
solanek. Szczegółowy przedmiot zamówienia został sprecyzowany w załączonym przedmiarze robót
remontowych.
Oszacowana przez Zamawiającego powierzchnia do remontu obejmuje ok. 1 500 m2 powierzchni do
wyasfaltowania, 120 m2 do wyłożenia kostką brukową oraz 180 mb ułożenia krawężników.
Zastrzega się wykonanie przedmiotowych prac w okresie wiosennym przy dodatnich temperaturach.

3. Miejsce wykonywania prac
System Odsalania w Czerwionce-Leszczynach
44-230 Czerwionka-Leszczyny



Zakład główny – ul. Młyńska 24
Stacja Przygotowania Solanek – ul. Nowy Dwór

4. Szczegóły zamówienia
1) Szczegółowe prace obejmują zgodnie z przedmiarem wykonania prac: roboty remontowe
w szczególności cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość min. 6 max. 10 cm; frezowanie
nawierzchni na grubości 7 cm; prace związane z rozbiórką starej nawierzchni; utylizację
powstałego gruzu (karta przekazania odpadów); wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumiczno-grysowych na odpowiedniej grubości; we wskazanych miejscach:
wykonanie nawierzchni z kostek brukowych i ułożenie krawężników. Dla fragmentów przy
zbiorniku technologicznym do rekrystalizacji soli (Stacja Przygotowania Solanki) należy
uwzględnić konieczność wykonania wcześniejszej podsypki pod nawierzchnię asfaltową.
UWAGA: Zamawiający założył wykonanie nawierzchni asfaltowych o grubości 8 cm, jednak
w przypadku napraw, jeśli Wykonawca stwierdzi, że wymagana grubość jest mniejsza niż 8 cm,
należy odtworzyć nawierzchnię o obecnej grubości. Koszt całkowity robót należy wówczas
zweryfikować do wartości rzeczywistej.
2) Oferta powinna obejmować kompleksowe wykonanie prac tj. uwzględniać wszystkie niezbędne
koszty, materiały, urządzenia, zasoby ludzkie do wykonania prac
3) Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokładne miejsca, w których należy wykonać nową
nawierzchnię. Całkowita powierzchnia wykonywanych napraw wynosi odpowiednio: 1 500 m2
powierzchni do wyasfaltowania, 120m2 do wyłożenia kostką brukową oraz 180 mb ułożenia
krawężników.

4) W ofercie należy przedstawić harmonogram finansowo-rzeczowy przedmiotu zamówienia, zaś
harmonogram prac zaplanować w sposób minimalizujący uciążliwości i czas związane
z wykonywanym remontem. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie na zasadach
protokołów odbioru za wykonanie poszczególnych etapów prac.
5) Prace należy prowadzić w uzgodnienia z Zmawiającym i planować tak, aby nie utrudniały
funkcjonowania zakładu głównego. Dla napraw na terenie Stacji Przygotowania Solanki należy
zaplanować prowadzenie prac na zmianie II tj. od godziny 14 z uwagi na ruch samochodów
ciężarowych po drodze dojazdowej lub prowadzić w taki sposób, aby nie utrudniać
funkcjonowania zakładu.
6) Firma - Wykonawca wystawiająca ofertę powinna posiadać odpowiednie zaplecze technicznoorganizacyjne umożliwiające wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
7) Firma – Wykonawca powinna dołączyć do przedstawionej oferty posiadane certyfikaty lub
referencje świadczące o umiejętności wykonywania robót na materiałach wskazanych
w niniejszej specyfikacji.
8) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i urządzeń niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia.
9) Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie usterki powstałe w wyniku prowadzonych prac,
niewłaściwie prowadzonych prac u Zamawiającego.
10) Wykonawca zapewni dozór na miejscu wykonywania prac. Niezależnie od tego po stronie
Zamawiającego zostanie wyznaczony nadzór w postaci inspektora budowlanego i koordynatora
prac.
11) Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację (jeśli jest wymagana).
12) Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów przez jego pracowników na terenie
Zamawiającego, zwłaszcza w zakresie BHP.
13) Zamawiający wskaże na miejscu prac miejsca przyłączy mediów. Wykonawca powinien jednak
zabezpieczyć wszystkie niezbędne materiały i sprzęt do wykonania prac.
14) Zamawiający dokona wizji lokalnej przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z zakresem
prac.
15) Wykonawca przedstawi wraz z ofertą szczegółowe warunki gwarancji. Wykonane roboty
powinny być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją.

Zał. 1 – Mapa sytuacyjna – Stacja Przygotowania Solanki (Dział OP)

Zał. 2 – Mapa sytuacyjna – Zakład Główny – zapadnięta studzienka kanalizacyjna – 2 sztuki 2 x 2 m. (Dział OP)

Zał. 3 – Mapa sytuacyjna – Zakład Główny – cz. HM

Zał. 4 – Mapa sytuacyjna – Zakład Główny - Dział OMI

Powierzchnia do wybrukowania – 120m2 + 90mb krawężnika.

