
          Załącznik nr 1B 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy zadania: Przebudowa dróg na terenie Gminy Ustronie Morskie z podziałem na 3 

częsci: 

1. Przebudowa drogi w miejscowości Kukinia,  

2. Przebudowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim, 

3. Przebudowa ulicy Targowej w Ustroniu Morskim 

 

Część nr 2: „Przebudowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim” 

 

CPV 

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne      

45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

45.23.24.00-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ulicy Okrzei w Ustroniu 

Morskim. Planowany do realizacji odcinek drogi zlokalizowany jest na działce nr 341 obrębu 

Ustronie Morskie i położony jest pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Wojska 

Polskiego. 

W ramach projektu przewiduje się przebudowę wraz z poszerzeniem istniejącej drogi 

o nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania istniejąca nawierzchnia asfaltowa zostanie 

sfrezowana na głębokość 8cm i następnie wykonana nowa nawierzchnia z dwóch warstw 

bitumicznych. Ponadto wykonane zostanie poszerzenie drogi o pełnej konstrukcji. Szerokość 

projektowanej drogi wynosi 3,5m. W ramach zadania zrealizowane zostaną również: chodnik, 

pasmo postojowe oraz wjazdy z kostki betonowej gr. 8cm. Wody opadowe z pasa drogowego 

skierowane zostaną do istniejącej instalacji odwodnieniowej poprzez wykonanie 

uzupełniających elementów odwodnienia: 2 wpustów ulicznych włączonych przykanalikami 

do istniejącej studni rewizyjnej. 

 

Długość odcinka przewidzianego do realizacji: 0,1065 km 

 

Zastosowane rozwiązania: 
 

KONSTRUKCJA JEZDNI: 

- Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 KR1 gr. 4 cm 

- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 0,51 kg/m2 

- Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 KR1 gr. 4 cm 

- Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową 0,51 kg/m2 



- Podbudowa betonowa C 8/10 grubości 20cm – dotyczy poszerzenia jezdni 

 

KONSTRUKCJA CHODNIKA: 

- Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 12cm 

- Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm 

- Kostka betonowa gr. 8 cm 

 

KONSTRUKCJA WJAZDÓW I PASMA POSTOJOWEGO: 

- Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm 

- Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm 

- Kostka betonowa gr. 8 cm 

 

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie 

budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Załączony 

przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. 

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji oraz 

w jego okolicach celem weryfikacji informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego 

postępowania przez Zamawiającego. 

Wszelkie materiały oraz sprzęt niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

dostarcza Wykonawca. Materiały i sprzęt muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów 

oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wszystkie materiały z rozbiórek, nadające się do ponownego wykorzystania, uzyskane 

w wyniku realizacji zadania należą do Zamawiającego, w tym materiał pozyskany 

z frezowania nawierzchni bitumicznej. Materiały te przewieźć należy w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, znajdujące się w odległości 3km od miejsca prowadzenia prac. 

 

 


