ZAŁĄCZNIK NR 3

Opis techniczny robót

Przebudowa ul. Kowalskiej w Mikołowie.

Adres inwestycji:
ul. Kowalska w Mikołowie (działki nr: 1640/84, 1638/84, 2428/84, 1641/84, 1639/84, 2430/84, 2394/84,
2432/84, 1024/84, 1711/84, 2434/84, 1026/84, 1711/84, 2436/84, 1028/84)

Kody CPV:

45.00.00.00-7 roboty budowlane,
45.23.30.00-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

Zamawiający:
Gmina Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
Opracował:
Tomasz Palka

Część opisowa
Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Kowalskiej w Mikołowie (działki nr: 1640/84,
1638/84, 2428/84, 1641/84, 1639/84, 2430/84, 2394/84, 2432/84, 1024/84, 1711/84, 2434/84, 1026/84,
1711/84, 2436/84, 1028/84) o powierzchni ok. 540 m ². Roboty drogowe do zrealizowania będą

polegały na:
• rozebraniu istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
na grubość 5 cm,
• rozebraniu krawężnika drogowego przy skrzyżowaniu z ul. Płk. Kiełbasy,
• wykonaniu rowka pod krawężnik strona północna,
• wykonaniu krawężnika betonowego najazdowego na ławie z betonu B-15 (C12/15),
• wykonaniu wpustów ulicznych kompletnych wraz z przykanalikami i włączeniem
do istniejącej kanalizacji – 2 szt.,
• skropieniu emulsją asfaltową podbudowy oraz warstwy wiążącej,
• ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 5 cm,
• regulacji włazów kanalizacji oraz skrzynek wodociągowych i gazowych,
• ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 5 cm,
• wykonaniu połączeń krawędzi jezdni ze zjazdami do posesji prywatnych z betonu
asfaltowego o powierzchni ok. 35 m ²,
• wykonaniu pobocza szerokości 0,5 m od strony południowej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie,
• humusowaniu wraz z obsianiem trawą terenu przyległego do drogi.
Stan istniejący przedstawiają zamieszone fotografie.

Fot. 1. Widok od strony skrzyżowania z ul. Płk. Kiełbasy.

Fot. 2. Widok na ul. Kowalską od strony zachodniej.

Fot. 3. Stan istniejący ul. Kowalskiej.

Fot. 4. Skrzynki zaworów przewidziane do regulacji pionowej.

Fot. 5. Połączenie z istniejąca nawierzchnią bitumiczna w rejonie skrzyżowania z ul. Młyńską.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego oraz zostały prawidłowo oznakowane
zgodnie ze schematami tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Przed ułożeniem warstw
bitumicznych Zamawiający wymaga wykonania badania nośności i zagęszczenia podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i osiągnięcia parametrów dla KR-2.
Do powyższych potrzeb wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania polskich (unijnych) przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadają wymagane parametry.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót i utrzymywania w stanie nadającym się do
korzystania w czasie trwania przebudowy jezdni ul. Kowalskiej. Zamawiający nie będzie opłacał
robót tymczasowych. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: pomosty,
zabezpieczenia wykopów, tymczasowe oznakowanie itp.
Wykonawca przekaże również zamawiającemu
dokumentację powykonawczą (operat
kolaudacyjny).

Część informacyjna

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Numeryczny model terenu dostępny jest pod adresem
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
Struktura własności Gminy Mikołów dostępna jest pod adresem
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl
Mapa poglądowa zasadnicza dostępna jest pod adresem
http://www.mikolowski.pl/index.php/informacja-katastralna-powiatu-mikolowskiego
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego
http://gis.mikolow.eu/imap/?locale=pl

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane dla działek nr: 1640/84, 1638/84, 2428/84, 1641/84, 1639/84,
2430/84, 2394/84, 2432/84, 1024/84, 1711/84, 2434/84, 1026/84, 1711/84, 2436/84, 1028/84,
do 14 dni po podpisaniu umowy.

Przepisy prawne i normy związane z zamiarem przebudowy ul. Kowalskiej.
Akty prawne obowiązujące na dzień ogłoszenia przetargu:
1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
4. Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne.
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczenia na drogach.
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie.

Normy:

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, wymagania.
3. PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
4. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
5. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego
cementem ulepszoną.
6. BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

