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robót w ich obrębie. 

1. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi 

uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i gwarancje udzielonych przez 

dostawców materiałów i urządzeń. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

certyfikaty zgodności 

i aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane. 

4. Dokumenty w pkt. 2, 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w 

terminie 7 dni przed zgłoszeniem do odbioru końcowego. 

5. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do kosztorysu szczegółowego na każdym 

etapie postępowania i realizacji zamówienia. 

6. Wykonawca musi posiadać opracowane recepty, na podstawie których będzie 

wytwarzał masę bitumiczną. Nie później niż 14 dni przed planowanym 

rozpoczęciem robót bitumicznych Wykonawca przekaże je Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia. 

Do wbudowanych mieszanek bitumicznych wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

(na żądanie zamawiającego): 

- komplet listów przewozowych dokumentujących dostarczenie wszystkich 

materiałów składowych zgodnych z wymogami STWIORB, w ilości zgodnej z 

obmiarem i receptą oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsce zastosowania (miejsce 

budowy lub wskazana wytwórnia mieszanek mineralno - asfaltowych), 

- oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie dowodów dostaw asfaltów. 

 

8.8. Dodatkowe wymagania dla Wykonawcy: 

a) Wykonawca    musi   posiadać    Certyfikat    Zakładowej    Kontroli    Produkcji   w   celu   

    udokumentowania,  że wyprodukowane mieszanki mineralno – asfaltowe zostały poddane   

    wstępnym   badaniom    typu    i  zakładowej   kontroli   produkcji   prowadzonych    przez  

    producenta, a także, że notyfikowana jednostka przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu  

    produkcyjnego   i   zakładowej   kontroli   produkcji   oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i  

    akceptację zakładowej kontroli produkcji; 

b) Wykonawca   przygotuje   kosztem i staraniem własnym dokumentację powykonawczą, w  

    tym   dokumentację   wymaganą    uzgodnieniami branżowymi i potrzebną do przekazania  

    zarządcom   linii   i  sieci   przesyłowych   oraz  kanalizacji. Koszty w/w prac wykonawca  

    ujmie w cenie oferty; 

c) Wykonawca   będzie  prowadził   roboty   budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami   

    branżowymi,   warunkami   technicznymi   oraz   wydanymi zgodami zarządców   sieci    

    (jeżeli występują). 

d) Wszelkie  koszty  wynikające   z   zachowania   w/w   warunków i uzgodnień wykonawca  

    powinien  uwzględnić w ofercie. 

 

8.9. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie 

oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 

8.10. Jeżeli   gdziekolwiek   w   specyfikacjach   technicznych   wykonania   i   odbioru robót    

   wskazano   znak   towarowy, patent, pochodzenie   materiałów lub urządzeń to wykonawca  

   może zastosować równoważne pod warunkiem, że zapewniają one  uzyskanie  parametrów  

   technicznych nie gorszych od założonych  w  wyżej  wymienionych  dokumentach, a także  

   nie    spowodują   opóźnień   w  realizacji   inwestycji.   Zastosowanie   przez   wykonawcę  


