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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zadania: Wykonanie ścieżek rowerowych z gruntu w ramach zadania pn.: „Urządzenie 

przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck” 

Adres inwestycji: ul. Jesienna 4, 09-520 Łąck (działka nr ewid. 31/20) 
Inwestor: Gmina Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck 
 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych; 

 

I. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ścieżek rowerowych z gruntu. 
2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do zwiezienia materiału 

(gruntu)  z terenu działki nr ewid 31/20 w Łącku w miejsce realizacji zamówienia. 
 

II. Zamówienie podstawowe. 

1. Wykonanie ścieżek rowerowych z gruntu o powierzchni 1429,20 m3 , w tym: 
a) nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp 

samochodami z terenu działki nr 31/20 w Łącku; 

b) formowanie i zagęszczenie nasypu; 

c) zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. 

2. Ścieżki rowerowe wykonane zgodnie z przedmiarem robót, projektem 

zagospodarowania, szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącymi załącznik nr 2 

do ogłoszenia. 

 

III. Materiał. 

Materiał (grunt) do wykonania ścieżki rowerowej zapewni Zamawiający. Materiał ten 

pochodzić będzie z terenu działki nr 31/20 w Łącku, na której będzie realizowany przedmiot 

zamówienia.  

 

IV. Dodatkowe wymagania. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego działania lub 

zaniechania powstałe w związku z wykonywaniem robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizacje robót i zabezpieczenie 

ruchu drogowego w czasie ich wykonywania. 

3. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu 

odbioru.  
4. Zryczałtowane ceny jednostkowe określone w ofercie nie podlegają negocjacjom                          

i zmianom podczas obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmian dopuszczonych                         

w Umowie. 
5. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak 

również powinna zawierać m.in. koszty: wszystkich prac przygotowawczych, 

demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zabezpieczających, koszty 

załadunku, transportu i rozładunku materiałów. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw 

i za wyniki swojej działalności w zakresie: 
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a) organizacji robót; 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony własności publicznej i prywatnej. 

 


