
Załącznik nr 1C 

 

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 3: „Przebudowa ulicy Targowej 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 Targowej w Ustroniu 

Morskim. Planowany do realizacji odcinek drogi zlokalizowany jest na działce nr 364 obrębu 

Ustronie Morskie i stanowi kontynuację zrealizowanego wcześniej zadania. 

W ramach projektu przewiduje się wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni 

z kostki betonowej o szerokości 4,5 m (3,0 m + 1,5 m) oraz parkingu wzdłużnego 

o szerokości 2,5 m. Na styku pasma pieszego i jezdnego przewidziano ciek uliczny. Ponadto 

w ramach zadania przewiduje się także wykonanie wjazdów na posesję o nawierzchni z kostki 

betonowej gr. 8 cm. Wody opadowe z pasa drogowego skierowane zostaną do istniejącej 

instalacji odwodnieniowej poprzez wykonanie uzupełniających elementów odwodnienia: 

2 wpustów ulicznych włączonych przykanalikami do istniejących studni rewizyjnych. 

 

Długość odcinka przewidzianego do realizacji: 0,132 km 

 

Zastosowane rozwiązania: 
 

KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO I ZATOKI POSTOJOWEJ: 

- Warstwa odsączająca gr. 15 cm 

- Podbudowa betonowa C 5/7 gr. 20 cm. 

- Kostka betonowa gr. 8 cm. na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm 
 

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW: 

- Warstwa odsączająca gr. 15 cm. 

- Podbudowa betonowa C 5/7 gr.12 cm. 

- Kostka betonowa gr. 8 cm. na podsypce cem-piaskowej gr. 3 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 warstwa kruszywa, którym 

utwardzona została droga. Materiały te przewieźć należy w miejsce wskazane przez 

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

 


