
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi naprawy przełomów nawierzchni bitumicznych, remontu 

nawierzchni bitumicznych oraz remontu drogi. 

 

W zakres realizowanej usługi wchodzą: 

1. Naprawa przełomów, poz. 9, 10 załącznika nr 1 do OPZ: 

- wycięcie krawędzi przełomu, 

- wymiana, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy gr. do 50 cm, 

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na przygotowanym przełomie gr. 8 cm w dwóch 

warstwach po 4 cm każda wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, 

zagęszczeniem i uszczelnieniem złączy, 

- regulacja wysokościowa poboczy wraz z uzupełnieniem materiału. 

2.  Remont nawierzchni, poz. 4-8 załącznika nr 1 do OPZ: 

 - wycięcie krawędzi ubytków, wybranie gruzu i oczyszczenie ubytku, 

- wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscu ubytku gr. 8 cm w dwóch warstwach 

po 4 cm każda wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową,   

zagęszczeniem i uszczelnieniem złączy. 

3. Remont drogi, poz. 1 załącznika nr 1 do OPZ: 

 - ścinanie poboczy, 

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5 cm, 

- wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm w dwóch warstwach po 4 cm każda wraz 

ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, zagęszczeniem i 

uszczelnieniem złączy. 

- regulacja wysokościowa poboczy wraz z uzupełnieniem materiału. 

4. Remont drogi, poz. 2 załącznika nr 1 do OPZ: 

 - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5 cm, 

- regulacja wysokościowa wpustu ulicznego, 

- wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 5 cm wraz ze skropieniem 

międzywarstwowym emulsją asfaltową, zagęszczeniem i uszczelnieniem złączy. 

5. Remont drogi, poz. 3 załącznika nr 1 do OPZ: 

 - ścinanie poboczy – 300mb, 

- oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i dna rowów, grubość namułu 

do 20 cm – 300mb, 

- oczyszczenie nawierzchni – 1027 m², 

- frezowanie nawierzchni bitumicznej – 50 m², 

- wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm w dwóch warstwach: wiążąca 3 cm i 

ścieralna 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową,   

zagęszczeniem i uszczelnieniem złączy – 714 m², 

- wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 5 cm wraz ze skropieniem 

międzywarstwowym emulsją asfaltową, zagęszczeniem i uszczelnieniem złączy – 323 

m², 

- regulacja wysokościowa poboczy gruntowych z kruszywa wraz z uzupełnieniem 

materiału o grubości do 10 cm – 345 mb.  



  

 

Informacje dodatkowe: 

1. Wykaz i lokalizację miejsc poszczególnych robót przedstawia załącznik nr 1 do OPZ. 

2. W ofercie należy podać łączną kwotę ryczałtową za wykonywanie zleconych usług na 

odcinkach wyszczególnionych w załączniku nr 1, która będzie podlegała ocenie. 

3. Propozycja ofertowa winna być przygotowana w oparciu o formularz ofertowy 

stanowiący załącznik nr 2 do OPZ. 

4. Czas przystąpienia do realizacji robót ustala się: do 3 dni od przekazania placu budowy. 

5. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi: min. 12 

miesięcy. 

6. Roboty będą prowadzone na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Myślenicach wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i 

właściwym jego oznakowaniem. Wyżej wymienione prace mają być wykonywane z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania propozycji ofertowej oraz zawarcia umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprawnym sprzętem niezbędnym do 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadania ważnego OC pojazdów. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg i terminowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji 

zobowiązań umowy. 

10. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

12. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do OPZ 

 

 

wykaz i lokalizacja robót objętych zamówieniem  

l.p. 
numer 
drogi 

nazwa drogi miejscowość 
zakres 
[mb] 

zakres 

[m²] 
rodzaj robót 

1 K1934 Pcim – Krzywica – Poręba Pcim 30 141 30mb x 4,7m 

2 K1923  
Myślenice – Stróża – 
Zarabie – Pcim – Poręba – 
Trzemeśnia 

Trzemeśnia 10 63 
10mb x 5,8m             

+ 5m² 

3 K1954 Dziekanowice – Jankówka Bieńkowice 170 1027 
170mb x 5,10            

+ 160m² 

4 K1928 Myślenice – Wiśniowa Osieczany  6 2m x 3m 

5 K1935 
Myślenice – Bysina – 
Sułkowice 

Bysina  49,8 
14m x 1,5m          
16m x 1,8m 

6 K1935 
Myślenice – Bysina – 
Sułkowice 

Jasienica  26,1 5,8m x 4,5m 

7 K1933 
Osieczany – Trzemeśnia – 
Zasań 

Zasań  12 2m x 6m 

8 K1956 
Dobczyce – Stadniki – 
Gdów 

Stadniki  24 

1m x 6m                 
1m x 6m                  
1m x 6m                 
1m x 6m 

9 K1947 Siepraw – Kawęciny Siepraw  141,4 

2m x 28 m              
1m x 15m            

0,8m x 5,5m           
3m x 22m   

10 K1687 
Skomielna Czarna – 
Wieprzec 

Skomielna 
Czarna 

 100  


