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Załącznik nr 1 do Umowy …………………………………...  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
NAZWA                                           
I ADRES INWESTYCJI: 
 

 
remont nawierzchni chodnika wraz z remontem cząstkowym 
istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych 
podwórka przynależnego do budynku  przy ul. Ludnej 4                                 
w Warszawie. 

  
INWESTOR: Z   

 

ADRES INWESTORA: Z Miast Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5,                                               
00-950 Warszawa reprezentowane przez:                                                                                                              
Zarząd Mienia Skarbu Państwa,  

 

 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69 
 
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 

wykonanie robót remontowych polegających na remoncie nawierzchni chodnika poprzez wymianę 

istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na nawierzchnię z kostki brukowej 

betonowej grubości 6 cm wraz z podbudową i obrzeżami oraz remontem cząstkowym istniejącej 

nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych podwórka przynależnego do budynku przy                             

ul. Ludnej 4 w Warszawie. 

 
Szczegółowy zakres robót obejmuje: 

1. Rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników. 

2. Wywóz gruzu z miejsca budowy. 

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. 

4. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm wraz z obrzeżami. 

5. Regulacja pionowa studzienek. 

6. Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych podwórka 

przynależnego do budynku.  

7. Uporządkowanie terenu budowy. 

 
Remont nawierzchni nie wymaga zmiany stałej organizacji ruchu.  
 
Zakres robót wraz z robotami towarzyszącymi obejmuje wszystkie koszty wykonania Przedmiotu 

Zamówienia w szczególności: wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszystkie koszty 

utrzymania zaplecza budowy i inne koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia.  

 
Oszacowana ilość planowanych prac podana jest w przedmiarze robót. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie, realizacji zamówienia oraz do 

zdobycia wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do realizacji zadania i rzetelnej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Na wykonanie prac wszystkie wbudowane materiały wykonawca przedstawi operat kolaudacyjny wraz 

z atestami i świadectwami jakości.  

Cena oferty musi obejmować całość robót (brutto). 

Prace wykonywane będą przy użytkowanym budynku mieszkalnym, prace mają być wykonywane z 

założeniem minimalizacji utrudnień dla lokatorów.  

Kody CPV 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
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