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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
DLA ZADANIA POD NAZWĄ: 

 
„Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, 

zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości 
Nowa Ruda” 

 
 
 
Adres obiektu budowlanego: 
Most w ciągu drogi powiatowej bez numeru (ul. Marszałka Piłsudskiego) w miejscowości Nowa Ruda 
 
Nazwa i kody: 
Roboty budowlane: 45000000-7 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Powiat Kłodzki - Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko 
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1. Cześć opisowa: 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ZABEZPIECZENIE DROGOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO, TYPU GERBER, 

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWA RUDA. Remont będzie polegał na 

wymianie wsporników chodnikowych, wykonaniu nowego nadbetonu na płycie pomostu, dodaniu zewnętrznego 

wzmocnienia dźwigarów głównych przęsła zawieszonego mostu oraz miejscowych naprawach pęknięć podpór pośred-

nich w postaci uszczelnienia (iniekcji) i naprawy pęknięcia przyczółku od strony  Wałbrzycha.  Po  remoncie  podstawowe  

parametry  obiektu  nie  ulegną  zmianie,  tj.  światła  poziome i pionowe pod przęsłami oraz długości i szerokości sa-

mych przęseł będą takie same. Zabezpieczenie przęseł pozwoli na przywrócenie ruchu całą szerokością jezdni oraz uzy-

skanie nośności użytkowej 30 ton. 

Roboty budowlane, wykonane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, należy wykonać należy-

cie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami projektowania, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z wie-

dzą inżynierską. 

Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2021 r. 

Uwaga: Przekroczenie umownej daty terminu realizacji danego etapu skutkować będzie karami zgodnie z zapisami 

umownymi. 

1.2. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowy most drogowy usytuowany jest  w ciągu ul.  Piłsudskiego nad  rzeką Włodzicą  w m. Nowa Ruda. Schema-

tem statycznym obiektu jest trójprzęsłowa belka swobodnie podparta w układzie Gerbera, tj. z przegubami 

w środkowym przęśle, które wyodrębniają tzw. przęsło zawieszone. Obiekt wybudowano w prawym skosie o kącie 

skrzyżowania z przeszkodą równym 45°. 

Konstrukcję nośną przęseł tworzy betonowy, monolityczny ustrój płytowo-belkowy, złożony z czterech dźwigarów głów-

nych o zmiennej wysokości na długości poszczególnych przęseł. Przęsła oparte są na przyczółkach za pomocą stalowych 

łożysk stycznych, natomiast na filarach opierają się bezpośrednio na korpusach podpór. W przegubach Gerbera z jednej 

strony zastosowano stalowe przekładki, z drugiej zaś przęsło zawieszone opiera się bezpośrednio na wspornikach belek 

głównych przęsła bocznego. Na pomoście oraz na dojazdach nawierzchnię jezdni wykonano z betonu asfaltowego. 

Woda opadowa z powierzchni pomostu odprowadzana jest bezpośrednio pod obiekt za pomocą powierzchniowych 

spadków i systemu wpustów, które usytuowane są bezpośrednio przy chodnikach po obu stronach jezdni. Na obu kra-

wędziach mostu wykonano balustrady dla pieszych o normowej wysokości 110 cm. Na podstawie zaleceń z „Ekspertyzy 

…” Zarządzający obiektem wprowadził ograniczenie w tonażu pojazdów oraz zawęził szerokość dostępnej powierzchni 

jezdni do jednego pasa ruchu, usytuowanego w osi podłużnej obiektu. 

Podstawowe parametry techniczne istniejącego obiektu:  

 Całkowita długość mostu: 48,71 m, 

 Długość pomostu: 37,30 m 

 Rozpiętości teoretyczne przęseł: (9,75+2,80)+10,25+(2,80+9,75) m, Wysokość konstrukcyjna: 2,11 m, 

 Całkowita szerokość pomostu: 11,30 m, Szerokość jezdni na moście: 8,0 m, Szerokość chodników: 2 x 1,50 m 

 Światło pionowe pod przęsłem środkowym: ~3,30 m, 

 Kąt skrzyżowania osi obiektu z przekraczaną przeszkodą: 45o,  

 Rodzaj dźwigarów: ruszt żelbetowy, 

 Liczba dźwigarów: 4 szt. 

Ogólny stan techniczny mostu jest niedostateczny - wynika to z uszkodzeń głównych elementów  przeprawy, tj. podpór i 

przęseł. Obecnie najgroźniejszymi uszkodzeniami są pionowe rysy na skrajnych dźwigarach przęsła  zawieszonego,  zlo-

kalizowane  w  okolicy  środka  rozpiętości  -  uszkodzenia  te  świadczą  o niewystarczającej nośności przęsła. Uszkodze-

nie elementów wyposażenia takich jak nawierzchnia, izolacja, urządzenia dylatacyjne czy system odwodnienia w znacz-

nym stopniu przyczyniają się do uszkodzeń ustroju nośnego przez wody opadowe (dźwigary czy płyta pomostu) oraz 

znacząco skracają trwałość i przydatność użytkową obiektu. 

1.3. Opis obiektu po remoncie 

Remont swym zakresem obejmuje: 
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- Wykonanie wzmocnienia zewnętrznych żelbetowych dźwigarów głównych przęsła zawieszonego za pomocą taśm z 

włókien węglowych, przyklejanych do spodu środników - powyższe ma na celu usunięcie obecnych ograniczeń w ru-

chu w postaci zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu i podniesienie ograniczenia w tonażu do 30 ton dla pojazdów 

przejeżdżających przez most; 

- Naprawę skorodowanych powierzchni betonu w okolicy przegubów układu Gerbera; 

- Wymianę wsporników chodnikowych oraz dodanie nowego nad betonu na płycie pomostu; 

- Wykonanie uszczelnienia (iniekcji) na spękanych korpusach podpór (przyczółków i filarów) oraz „zszycie” pionowego 

pęknięcia pomiędzy skrzydłem a korpusem przyczółku od strony Wałbrzycha - powyższe pozwoli na uzyskanie pier-

wotnej ciągłości korpusów podpór i zwiększy ich trwałości; 

- Wymianę uszkodzonego (zdewastowanego) systemu odwodnienia - wpusty i rury spustowe; 

- Wymianę zniszczonej i wyeksploatowanej nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach oraz izolacji pomostu; 

- Wykonanie nowych, bitumicznych przekryć dylatacyjnych; 

- Usunięcie luźnych warstw przypowierzchniowych otuliny, oczyszczenie zbrojenia i uzupełnienie ubytków zaprawami 

typu PCC na spodzie ustroju nośnego; 

Opis remontu zawarty jest w opracowaniu projektowym oraz w SSTWiORB 

1.4. Zakres robót budowlanych 

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych wyrobów i wy-

konywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami projektu organizacji robót i polece-

niami Zamawiającego, 

- W ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kolizji, tj. wszystkich przeszkód, które mogą wystąpić 

przy realizacji zadania. Dotyczy to urządzeń podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdłużnych takich jak: tele-

technika, energetyka, rurociągów dla różnych mediów i innych obiektów mających wpływ na prawidłową realizację 

zadania, 

- Wykonawca na własny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz innych urządzeń w trakcie robót, 

- W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktów osnowy geodezyjnej, reperów, znaków regulacji, itp., 

Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia, 

- Dopuszcza  się  możliwość   zastosowania   przez   Wykonawcę   rozwiązań   zamiennych (równoważnych)   w odnie-

sieniu do: technologii wykonania i wyrobów przyjętych w dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowadze-

niem winny uzyskać akceptacje Zamawiającego, Projektanta oraz właściciela bądź użytkownika danego obiek-

tu/urządzenia, 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elemen-

tów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na  piśmie  

przez  Zamawiającego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wytyczeniu i wy-

znaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpo-

wiedzialności za ich dokładność, 

- Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót będą oparte na wymaga-

niach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących normach i wy-

tycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca, 

- Roboty ziemne wykonawca zobowiązany jest prowadzić w taki sposób, aby nie spowodowały one utraty stabilności 

korpusu drogowego, 

- Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbiorów obiek-

tów infrastruktury drogowej pod nadzorem uprawnionych pracowników 

- Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowy, przestrzegając przy 

tym przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów Państwowej Inspek-

cji Pracy  oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze  ma spełniać wszystkie  wymogi w zakresie sanitarnym, 
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technicznym, administracyjnym, gospodarczym i magazynowym. 

- Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót podczas trwania aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego. 

- Wykonywane roboty muszą być stale nadzorowane przez zgłoszonego w umowie Kierownika Budowy/Kierowników 

Robót odpowiedniego w danym zakresie, 

- W okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zabezpieczenia i ochrony placu budowy oraz 

do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu, 

- Koszty wynikające z ograniczeń w ruchu, spowodowane przyjętym sposobem realizacji robót i koniecznością wpro-

wadzenia organizacji ruchu zastępczego, Wykonawca ujmie w ofercie. 

1.4.2. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy w zakresie robót budowlanych 

Zgodnie z umową, osobą odpowiedzialną na etapie procesu realizacji robót budowlanych jest Kierownik Budowy i ewen-

tualnie Kierownicy Robót branżowych. Osoba, która na bieżąco konsultuje i omawia szczegóły dotyczące realizacji robót 

budowlanych w danym zakresie, musi być wpisana do umowy jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. Zamawiający 

nie będzie konsultować realizacji robót z innymi osoba poza Kierownikiem Budowy lub Kierownikami Robót. Wszystkie 

odbiory robót: zanikających i ulegających zakryciu, częściowe oraz końcowe muszą odbywać się przy udziale Kierownika 

Budowy lub Kierowników Robót (odpowiednich w danej branży). W przypadku nieobecności Kierownika Budowy lub 

Kierownika Robót (odpowiedniej branży), Zamawiający  może odstąpić  od odbioru, a Wykonawca powinien wystąpić  

ponownie  z wnioskiem o odbiór  do Zamawiającego. 

1.4.3. Zakres robót budowlanych 

1.4.3.1. Roboty rozbiórkowe 

1.4.3.2. Wycinka drzew 

W przypadku wycinki drzew lub krzewów wraz z ich trwałym karczowaniem (dopuszcza się pozostawienie systemu ko-

rzennego w miejscach, w których umacnia on skarpy), Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia lub decyzje 

na usunięcie drzew i krzewów (jeśli nie zostały one uzyskane na etapie projektowym), zgodnie z wymogami ustawy o 

ochronie przyrody. Wszelkie koszty, w tym opłaty z tym związane, obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca dokona koniecznego usunięcia drzew i krzewów, zgodnie z warunkami określonymi  w decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach oraz w zezwoleniach/decyzjach na wycinkę oraz zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew i krzewów wynikającej z zezwolenia (decyzji) właściwego urzędu, 

Wykonawca na własny koszt dokona odpowiednich nasadzeń we wskazanych lokalizacjach i terminach. 

1.4.3.3. Remont obiektu 

Zakres robót budowlanych obejmuje remont obiektu mostowego, która umożliwi zwiększenie jego nośności oraz dosto-

suje obiektu do obowiązujących standardów dróg wojewódzkich. Wykonywane roboty mają być zgodne z zapisami 

umowy, projektem remontu, STWIORB, wiedzą techniczną oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą być zaakceptowanie przez Zamawiającego. Podczas wykonywania robót 

należy wykonywać wszystkie niezbędne pomiary, badania oraz sprawdzenia. 

W przypadku gdy podczas przebudowy mostu, istnieje konieczność montażu separatora - Wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu karty technicznej oraz jego instrukcji użytkowania. Ponadto zobowiązany jest, w okresie 

gwarancji, do corocznego czyszczenia separatora i jego konserwacji na własny koszt. 

Wykonawca robot poprzez odpowiednią organizację zaplecza budowy oraz właściwie dobraną technologię robot za-

pewni na czas prowadzenia robot budowlanych swobodę przepływu wód w cieku. 

Remont swym zakresem obejmuje: 

- Wykonanie wzmocnienia zewnętrznych żelbetowych dźwigarów głównych przęsła zawieszonego za pomocą taśm z 

włókien węglowych, przyklejanych do spodu środników - powyższe ma na celu usunięcie obecnych ograniczeń w ru-

chu w postaci zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu i podniesienie ograniczenia w tonażu do 30 ton dla pojazdów 

przejeżdżających przez most; 

- Naprawę skorodowanych powierzchni betonu w okolicy przegubów układu Gerbera; 

- Wymianę wsporników chodnikowych oraz dodanie nowego nad betonu na płycie pomostu; 

- Wykonanie uszczelnienia (iniekcji) na spękanych korpusach podpór (przyczółków i filarów) oraz „zszycie” pionowego 
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pęknięcia pomiędzy skrzydłem a korpusem przyczółku od strony Wałbrzycha - powyższe pozwoli na uzyskanie pier-

wotnej ciągłości korpusów podpór i zwiększy ich trwałości; 

- Wymianę uszkodzonego (zdewastowanego) systemu odwodnienia - wpusty i rury spustowe; 

- Wymianę zniszczonej i wyeksploatowanej nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach oraz izolacji pomostu; 

- Wykonanie nowych, bitumicznych przekryć dylatacyjnych; 

- Usunięcie luźnych warstw przypowierzchniowych otuliny, oczyszczenie zbrojenia i uzupełnienie ubytków zaprawami 

typu PCC na spodzie ustroju nośnego; 

- Wymianę balustrad oraz wykonanie nawierzchnio-izolacji na chodnikach dla pieszych. 

1.4.3.4. Tymczasowa organizacja ruchu 

Wykonawca wyniesie w teren tymczasową organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem i będzie ją utrzymywał 

przez cały czas trwania robót. Jeśli zatwierdzenie tymczasowej organizacji robót straci ważność, Wykonawca własnym 

staraniem i na własny koszt uzyska przedłużenie. Wykonawca przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i po 

jej zakończeniu zawiadomi odpowiednie organy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwzględniając kategorię drogi oraz natężenie ruchu samochodowego roboty budowlane mogą być prowadzone „połów-

kowo” z zachowaniem ciągłości ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. Po pierw-

szym przeniesieniu ruchu na jeden ze skrajnych pasów (zalecany od strony dolnej wody ze względu na lepszy stan tech-

niczny przegubów) należy bezwzględnie przestrzegać, aby na moście nie pojawiały się ciężkie pojazdy o masie ponad 5 

ton. Po tymczasowym przeniesieniu ruchu na jedną część jezdni Wykonawca może przystąpić do właściwych robot bu-

dowlanych obejmujących: połówkową rozbiórkę wyposażenia w postaci balustrad, nawierzchni jezdni i izolacji oraz 

wsporników chodnikowych. W przypadku rozbiórki wspornika chodnikowego od strony GW należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem urządzenia obce. W/w rozbiórki znacząco odciążą ustrój nośny przęseł, co pozwoli włączyć do współpracy 

z dźwigarami głównymi dodawane elementy wzmacniające (taśmy z włókien węglowych). Po uzyskaniu pełnej wytrzy-

małości przez klej można przystąpić do wykonywania nowych elementów żelbetowych i wyposażenia. W międzyczasie 

można prowadzić roboty związane z oczyszczeniem i naprawą przegubów Gerbera. Po wykonaniu powyższych prac 

można przenieść ruch na odnowioną część mostu, powtarzając sekwencje robot rozbiórkowych, wzmacniających i wy-

kończeniowych. Przedstawione etapowanie robot pozwoli na ich wykonanie bez konieczności całkowitego zamykania 

obiektu i wyznaczania uciążliwego objazdu innymi ulicami miasta. Po zakończeniu robot remontowych Wykonawca 

oczyści teren wokół mostu, przywracając go do stanu pierwotnego. 

1.4.3.5. Kolizje ich rozwiązanie 

Wszelkie towarzyszące roboty budowlane z wykonaniem prac związanych z przebudową mostu należy uzgodnić i skoor-

dynować, a istniejące urządzenia uzbrojenia terenu należy przełożyć/zabezpieczyć zgodnie  z projektem oraz zaleceniami 

ich właścicieli. 

Na obiekcie od  strony  GW  są  umieszczone  na  konstrukcjach  wsporczych  urządzenia  obce  (instalacje)  w stalowych i 

plastikowych rurach osłonowych. Dodatkowo na wsporniku chodnikowym w okolicy filara od strony Wałbrzycha i GW 

występuje właz rewizyjny. Podobny zlokalizowano za przyczółkiem od strony Kłodzka, co może wskazywać, że w kon-

strukcji wspornika chodnikowego także zlokalizowane są urządzenia obce. W związku z tym, przed przystąpieniem do 

robot objętych niniejszym projektem, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia tych urządzeń i zapewnienia cią-

głości ich eksploatacji w trakcie realizacji. 

1.4.3.6. Roboty geodezyjne 

Położenie wszelkich elementów mostu, zarówno konstrukcyjnych jak i wyposażenia (na etapie ich wykonywania oraz 

powykonawczo) powinno być sprawdzone geodezyjne (sytuacyjnie i wysokościowo). Zamawiający będzie otrzymywać na 

bieżąco operaty geodezyjne z tych pomiarów z zaznaczeniem wielkości różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a projek-

towanym. 

1.4.4. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów budowlanych 

1.4.4.1. Wymagania dotyczące zastosowania nowych materiałów budowlanych 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę wyroby wchodzące w zakres zadania muszą posiadać wymagane deklaracje 

zgodności/deklaracje właściwości użytkowych świadectwa dopuszczenia i odpowiadać aktualnym normom i muszą być 

nowe. 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby budowlane które: 

- są oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodność z normą zharmonizowaną, europejską aprobatą techniczną lub 

krajowa specyfikacją techniczną; 

- są oznakowane znakiem budowlanym, wskazującym, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną/krajową oceną zgodności; 

- posiadają deklarację zgodności/deklaracje właściwości użytkowych/krajowe deklaracje zgodności wskazującą, że 

wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą lub aprobatą techniczną; 

Wszystkie materiały i wyroby zakupione przez Wykonawcę niezbędne dla realizacji zadania Wykonawca dostarcza na 

swój koszt z uwzględnieniem kosztów transportu, załadunku, wyładunku, ewentualnych przeładunków wyrobów oraz 

transportu technologicznego. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzy-

skają zatwierdzenie. 

Wykonawca   zobowiązany   jest   do   prowadzenia   badań   w   celu   wykazania,   że   materiały   uzyskane z dopuszczo-

nego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie realizacji robót. 

1.4.5. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po skończeniu danej pozycji robót lub jej części, przedstawić inspektoro-

wi obmiar, na podstawie którego pozycja lub jej część zostanie rozliczona, 

- Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu prze-

prowadza się przed ich zakryciem, 

- Roboty   pomiarowe  do  obmiaru   oraz   nieodzowne  obliczenia   będą   wykonane  w  sposób   zrozumiały    i jedno-

znaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi  szkicami umiesz-

czonymi na karcie obmiarowej, 

- Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem, 

- Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów (książki/kart obmiaru). 

1.4.6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych wyrobów. Wykonawca zapewni w razie 

potrzeby odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium (posiadającego akredytację w danym za-

kresie), sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia  niezbędne do pobierania próbek  i badań  wyrobów  oraz  robót.  

Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  wyrobów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą   stwier-

dzenie,   że  roboty   wykonano  zgodnie  z   wymaganiami  zawartymi   w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-

nicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty zwią-

zane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów i robót ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie sporządzał i dostarczał Zamawiającemu codzienne raporty na temat postępu prac budowlanych. 

1.4.7. Odbiory robót 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Sprzęt do prac 

odbiorowych oraz środki transportu zapewnia Wykonawca na własny koszt. Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi gwarancyjnemu. 
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1.5. Zakres dokumentacji na etapie robót budowlanych 

1.5.1. Dokumentacja przed rozpoczęciem robót 

Do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie poniżej wyszczególnionych dokumentów przed rozpoczęciem robót bu-

dowlanych: 

- przedłożenia oryginału oświadczenia Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków, kopi uprawnień oraz kopi aktual-

nego zaświadczenia przynależności do izby i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

(jeżeli występują kierownicy branżowi także dokumenty dotyczące tych osób), 

- protokoły przekazania terenu np. z Wodami Polskimi, PKP, ANR czy prywatnymi właścicielami (muszą być dostarczo-

ne do Zamawiającego przed wejściem z robotami na dany teren działki), 

1.5.2. Dokumentacja w trakcie remontu 

Do obowiązku Wykonawcy należy prowadzenie i dostarczanie poniżej wyszczególnionych dokumentów w trakcie robót 

budowlanych: 

- operaty geodezyjne; 

- karty obmiarów poszczególnych robót, 

- wnioski zatwierdzenia materiałów, 

- karty nadzorów autorskich, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- protokoły przekazania materiałów z odzysku, 

- protokoły utylizacji, 

- projekty uzupełniające, 

- raporty dzienne, 

- dziennik budowy (dostępny na terenie budowy, której dotyczy), 

1.5.3. Dokumentacja po zakończeniu robót budowlanych 

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca 

- protokoły zdawcze działek, 

- protokoły właścicieli kolidujących urządzeń obcych, 

- karta obiektu mostowego, 

- książka obiektu mostowego, 

- dokumentacja powykonawcza. 

 

2. Cześć informacyjna 

Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

- Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  19/2007,  poz.  115   z póź-

niejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmia-

nami); 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i  kartograficzne  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  193/2010, poz. 1287 z 

późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102/2010, poz.651 Dział 

III, Rozdział 1 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r.  - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25/2008, poz. 150    z póź-

niejszymi zmianami); 

- Ustawia z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. nr 239/2005, poz. 2019 z późniejszymi zmiana-

mi); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 185/2010, poz. 1243 z późniejszymi zmiana-

mi); 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy  o odpadach  oraz o 

zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085 z późniejszymi zmianami); 
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- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Nr 138/2010, poz. 935      z póź-

niejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75/2007, poz. 493 z 

późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163/2011, poz. 981); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z późniejszymi zmianami) 

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199/2008,    poz. 1227 z późniejszymi 

zmianami); 

- Ustawa z  dnia  16 kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr 151/2009,  poz.  1220  z póź-

niejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny  odpowiadać drogi publiczne  i ich  usytuowanie  (Dz. U.  Nr 43/1999, poz. 430       z późniejszymi 

zmianami); 

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735 z póź-

niejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-

dowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-

mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-

no-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu         i  roz-

biórki,  tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego   dane  dotyczące   bezpieczeństwa   pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz. 953 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

- z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170/2002, poz.1393 z późniejszymi zmia-

nami); 

- 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 umieszczania na dro-

gach (Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju  i zakre-

su opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 

25/1995, poz. 133); 

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i 

kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 101/2003, poz.939); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów 

materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłącza-

nia z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49/1999, poz. 493); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobów i trybu dokonywania podziałów nieru-

chomości (Dz. U. Nr 268/2004, poz.2663); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów tech-

nicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania    i    przekazywa-

nia    wyników    tych    pomiarów    do    państwowego    zasobu    geodezyjnego    i kartograficznego (Dz. U. Nr 

263/2011, poz.1572); 
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- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawime-

trycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz. 352); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/2001, poz. 455); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geo-

dezyjnych (Dz. U. Nr 45/1999 poz. 454); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzo-

nych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być 

przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 

18/2003, poz.164); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. Nr 213/2010, poz. 1397 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomia-

rów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lot-

niskiem lub portem (Dz. U. Nr 140/2011, poz.824); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu w śro-

dowisku (Dz. U. Nr 120/2007, poz. 826); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczal-

nych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109); 

- Instrukcje techniczne obowiązujące w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez  Główny  Urząd  Geodezji     i Karto-

grafii (GUGiK) i Głównego Geodetę Kraju; 

- PN-85/S-10030: Obiekty mostowe. Obciążenia; 

- PN-91/S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie; 

- PN-99/S-10040: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania; 

- PN-82/S-10052: Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie; 

- PN-89/S-10050: Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania; 

- BN-69/8935-03: Drogi samochodowe. Łożyska mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

- PN-98/S-10060: Obiekty mostowe. Łożyska. Wymagania i metody badań; 

- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 

- PN-81/B-03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

- PN-83/B-03010: Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

- PN-88/B-06250: Beton zwykły w zakresie oceny wytrzymałości gwarantowanej betonu i związanej z nią klasy betonu; 

- PN-EN 206-1:2003: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

- PN-68/B-06050:Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykończenia; 

- Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996; 

- WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień; 

- WTWO-H3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenaży i filtrów odwrotnych; 

- Praca  zbiorowa.:  Zalecenia  do  wykonania   oraz   odbioru   napraw  i  ochrony   powierzchniowej   betonu  w kon-

strukcjach mostowych. Załącznik do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 

1998 roku. IBDiM, Żmigród 1998r.; 

- Niemierko A.: Zalecenia dotyczące łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji. Za-

łącznik do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 roku. IBDiM, 

Warszawa 2005 r.; 

- Germaniuk  K.:  Zalecenia  dotyczące  doboru  mostowych  urządzeń  dylatacyjnych  oraz  ich  wbudowywania i odbio-

ru. Załącznik do Zarządzenia nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 roku. 

IBDiM, Warszawa 2007 r.; 

- Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKiA Warszawa - wydanie II z 2002 r.; 

- Lista  powyższych  aktów   prawnych   nie   jest   zbiorem   zamkniętym.   Wykonawca   jest   zobowiązany   do 
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uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówie-

nia oraz do korzystania z aktualnych wersji jeśli nastąpią w nich jakieś zmiany. 

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania obowiązujących przepisów. 

- W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, iż Wykonawca uzasadni ten fakt oraz uzy-

ska zgodę Zamawiającego. 
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