Ogólna specyfikacja techniczna (OST)

Załącznik Nr 2.1.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYMAGANIA OGÓLNE D-M.00.00.00.
STOSOWANE SKRÓTY:
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
IBDiM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów
PZJ – Program zapewnienia jakości
bhp – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
BN – Branżowa Norma
PN – Polska Norma
KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonywaniem bieżącego utrzymania czystości drogowych obiektów
mostowych i przepustów w ramach zadania: „Bieżące utrzymanie czystości obiektów mostowych
na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Gdańsku”.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji
technicznych stosowanych przy wykonywaniu robót utrzymaniowych realizowanych w ramach bieżącego
utrzymania czystości na drogowych obiektach mostowych i przepustach.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych

szczegółowymi

specyfikacjami

technicznymi

dla

poszczególnych

asortymentów

robót

utrzymaniowych.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
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1.4.2.

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.

Długość obiektu mostowego – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu,
w osi jezdni drogowej.

1.4.4.

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.

Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.6.

Dyrektor Kontraktu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Wykonawcę, o której wyznaczeniu poinformowany jest Zamawiający), odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem oraz upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji robót utrzymaniowych objętych kontraktem.

1.4.7.

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami utrzymaniowymi, odpowiedzialna za nadzorowanie robót objętych kontraktem.

1.4.8.

Terenowy

Inspektor

bezpośrednio

za

Mostowy

[TIM]

koordynowanie,

–

pracownik

nadzorowanie

i

Rejonu
odbiór

Dróg
robót

odpowiedzialny
utrzymaniowych

na obiektach określonej części zamówienia [Rejonu]
1.4.9.

Jezdnia – część obiektu/korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10.

Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.11.

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.12.

Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta
na podporach mostowych tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego,
pieszego.

1.4.13.

Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.

1.4.14.

Laboratorium

–

drogowe

lub

inne

laboratorium

badawcze

zaakceptowane

przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych
z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.15.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.16.

Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.17.

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a izolacją poziomą
pomostu, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni oraz chroniąca izolację
poziomą pomostu.
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1.4.18.

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.

Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, kładka dla pieszych, tunel.

1.4.20.

Tunel – tunel, przejście podziemne, podziemne przejścia ekologiczne dla zwierząt

1.4.21.

Przepust

–

budowla

o

przekroju

poprzecznym

zamkniętym,

przeznaczona

do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących
1.4.22.

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

1.4.23.

Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.24.

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25.

Polecenie Kierownika Projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

1.4.26.

Przeszkoda

naturalna

–

element

środowiska

naturalnego,

stanowiący

utrudnienie

w realizacji robót utrzymaniowych, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.27.

Przeszkoda

sztuczna

– dzieło ludzkie, stanowiące

utrudnienie

w realizacji

robót

utrzymaniowych, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.28.

Przetargowa dokumentacja projektowa – część opisu przedmiotu zamówienia, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektów będących przedmiotem robót
utrzymaniowych.

1.4.29.

Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.30.

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji robót utrzymaniowych.

1.4.31.

Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła
mostowego.

1.4.32.

Szerokość całkowita obiektu (mostu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.33.

Szerokość

użytkowa

obiektu

–

szerokość

jezdni

(nawierzchni)

przeznaczona

dla

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle balustrad
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od
ruchu pieszego.
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1.4.34.

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
objętych kontraktem. W przypadku niniejszego zamówienia terenem budowy są obiekty
mostowe i przepusty objęte zakresem bieżącego utrzymania (wraz z terenem przyległym
– dojazdami, przestrzenią podmostową itp.).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania mostów i przepustów, za metody użyte przy
realizacji robót utrzymaniowych oraz ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami
Kierownika Projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
wszystkie obiekty mostowe i przepusty objęte zamówieniem.
Wodę oraz energię elektryczną na obiektach mostowych i przepustach podczas realizacji
przedmiotu zamówienia, Wykonawca robót organizuje we własnym zakresie.
1.5.2. Dokumentacja projektowa – nie dotyczy.
1.5.3. Zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie dokumenty składające się na opis przedmiotu zamówienia stanowią część Kontraktu,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca
kolejność ich ważności:
♦

Umowa kontraktowa między Wykonawcą i Zamawiającym

♦

Oferta Wykonawcy wraz z wypełnionym przez Wykonawcę kompletnym Formularzem
Cenowym

♦

Opis przedmiotu zamówienia [z załącznikami]

♦

Pozostałe dokumenty stanowiące część kontraktu.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczać w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
Ewentualne różnice pomiędzy danymi przedstawionymi w tabelarycznych zestawieniach obiektów
mostowych i przepustów dla poszczególnych części zamówienia (zawartych w pkt-cie 2.2. opisu
przedmiotu zamówienia) a stanem rzeczywistym (dotyczy np. różnic w długościach, szerokościach,
światłach itp.), nie będą traktowane jako błędy opisu przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie – po
ewentualnym ich stwierdzeniu już w trakcie realizacji zamówienia – nie będą podstawą do zmiany
zaoferowanych

cen

za

bieżące

utrzymanie

czystości

na

poszczególnych

obiektach.

Podane

w zestawieniach tabelarycznych opisu przedmiotu zamówienia dane należy traktować, jako przybliżone
dane informacyjne, podawane przez Zamawiającego w celu ogólnego scharakteryzowania obiektów
objętych zamówieniem.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
oraz specyfikacjami (Załącznikami 2.1 i 2.2).
Dane określone w specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
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Cechy materiałów stosowanych w ramach bieżącego utrzymania obiektów muszą być jednorodne
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy stosowane materiały lub wykonywane roboty utrzymaniowe nie będą w pełni
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty utrzymaniowe wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4

Zabezpieczenie terenu budowy.
Do Wykonawcy robót należy zabezpieczenie oraz właściwe oznakowanie obiektów mostowych

i przepustów w czasie realizacji robót objętych zamówieniem.
Opracowanie wszelkich projektów oznakowania i organizacji ruchu (z niezbędnymi uzgodnieniami)
na potrzeby robót bieżącego utrzymania objętego zamówieniem, należy do Wykonawcy robót.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz będzie obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
W

bezpośrednim

sąsiedztwie

utrzymywanego

obiektu

Wykonawca

zapewni

stałe

warunki

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa.
Wszystkie

znaki,

zapory

i

inne

urządzenia

zabezpieczające

będą

akceptowane

przez

Zamawiającego.
Koszt oznakowania i zabezpieczenia obiektów mostowych i przepustów, czasie realizacji robót
bieżącego utrzymania czystości, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania zamówienia i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na terenie i wokół obiektów mostowych i przepustów oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
♦

Lokalizację np. baz, składowisk i dróg dojazdowych

♦

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

−

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi

−

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

−

możliwością powstania pożaru

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały

łatwopalne

będą

składowane

w

sposób

zgodny

z

odpowiednimi

przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. podwieszone lub znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mostowych
i przepustów. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót utrzymaniowych.
O

fakcie

przypadkowego

uszkodzenia

tych

instalacji

Wykonawca

bezzwłocznie

powiadomi

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi (podwieszonych do elementów obiektów).
Wykonawca
dla mieszkańców

będzie

realizować

zabudowy

roboty

mieszkaniowej

w

sposób

przylegającej

powodujący
do

minimalne

niedogodności

objętych

zamówieniem.

obiektów

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie obiektów
mostowych i przepustów, spowodowane jego działalnością.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i urządzeń na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia
od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiać Zamawiającego.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W

szczególności

Wykonawca

ma

obowiązek

zadbać,

aby

personel

nie

wykonywał

pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na drodze (przy realizacji robót
utrzymaniowych) oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca

wyposaży

wszystkich

swoich

pracowników

[realizujących

w

terenie

roboty

utrzymaniowe] w jednorodne stroje ochronne w barwie pomarańczowej, zimowe i letnie, zgodne lub
zbliżone do standardów stosowanych przez służby GDDKiA.
Strój roboczy powinien być w nienagannym stanie technicznym, czysty, niezużyty, bez fizycznych
uszkodzeń.
Wykonawca

wyposaży

wszystkich

swoich

pracowników

wykonujących

na

obiektach

prace

utrzymaniowe w dodatkową, wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie robocze,
kamizelkę ostrzegawczą oraz sprzęt ochrony osobistej i środki czystości.
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca (Kierownik Robót) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót objętych
zamówieniem plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia
robót.
W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót:
♦

na obiektach mostowych w ciągu dróg drogach krajowych,

♦

pod ruchem [zarówno na utrzymywanych obiektach jak i drogach kołowych i kolejowych
przebiegających pod obiektami],

♦

na obiektach mostowych zlokalizowanych nad rzekami

♦

na wiaduktach zlokalizowanych nad drogami i liniami kolejowymi [w tym liniami
zelektryfikowanymi],

♦

które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności
upadku z wysokości;

♦

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia - Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają
odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę obiektów, robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do daty zakończenia kontraktu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty objęte zamówieniem, do czasu umownego zakończenia
kontraktu, czyli podpisania ostatnich (grudniowych) protokołów kontroli bieżącego utrzymania czystości
obiektów mostowych w roku 2015.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzętu lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły
będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
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odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
wykorzystywanych

do

bieżącego

utrzymania

czystości

Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wydobywania
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy
poza granice pasa drogowego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez TIM-a.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z TIM-em lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez TIM-a.

3. SPRZĘT I URZADZENIA
Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając cały niezbędny sprzęt oraz urządzenia
pomocnicze tj. rusztowania, pomosty robocze, środki pływające, ekrany itp.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i urządzeń, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót.
Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywać będzie wyłącznie w pełni sprawny sprzęt
i urządzenia, z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się one będą również
zadowalającym stanem wizualnym.
Sprzęt i urządzenia używane w trakcie wykonywania robót utrzymaniowych powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym np. w specyfikacjach, czy w projektach oznakowania
i organizacji ruchu zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w/w dokumentach sprzęt i urządzenia powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu i urządzeń będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentach kontraktu lub wskazań Zamawiającego. Ustala się, że na każdy
Obwód Drogowy powinien przypadać min. jeden pojazd ciężarowy o masie całkowitej do 3,5t.
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Sprzęt i urządzenia będące własnością Wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót mają być
utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinny być zgodne z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
i urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt i urządzenia jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
i urządzenia niesprawne.
Na wyposażeniu Wykonawcy dla każdej części zamówienia powinien znajdować się komplet znaków
drogowych

z

przyczepką

sygnalizacyjną

włącznie,

w

standardzie

i

w

ilościach

określonych

w zatwierdzanym projekcie organizacji ruchu.
Wszystkie

pozostałe

pojazdy

biorące

udział

w

pracach

utrzymaniowych

[poza

pojazdami

ciężarowymi o masie całkowitej do 3,5t] powinny być wyposażone w lampy ostrzegawcze koloru
pomarańczowego.
Wykonawca robót zobowiązany jest do dbałości o czystość sprzętu i urządzeń stosowanych
do bieżącego utrzymania obiektów.
W przypadku niespełnienia wymogów o których mowa wyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo
niedopuszczenia sprzętu/urzadzeń do pracy na obiektach objętych zamówieniem.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wszelkie koszty obsługi i eksploatacji sprzętu i urządzeń powinny być wkalkulowane w cenę
ofertową.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót.
Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywać będzie wyłącznie w pełni sprawne pojazdy,
z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się one będą również zadowalającym
stanem wizualnym, w tym nie będą mieć śladów korozji na elementach karoserii, nie będą mieć
uszkodzeń karoserii, widocznych wgnieceń, powłoka lakiernicza będzie jednorodna.
Wykonawca do realizacji umowy zabezpieczy niezbędną ilość pojazdów ciężarowych o masie
całkowitej do 3,5t, które pełnić będą funkcję pojazdów patrolowych. Ustala się, że na każdy Obwód
Drogowy powinien przypadać min. jeden pojazd ciężarowy o masie całkowitej do 3,5t.
Ostateczna liczba środków transportu powinna zapewniać terminowe prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji kontraktowej.
Pojazdy patrolowe używane do wykonywania bieżących prac utrzymaniowych powinny być
obowiązkowo

w

kolorze

pomarańczowym,

oznakowane

symbolem

i

opisem

„Służba

drogowa”,

wyposażone w belki sygnalizacyjne, radia CB oraz w komplet narzędzi z drobnym sprzętem niezbędnym
do wykonywania prac utrzymaniowych.
Wszystkie

pozostałe

pojazdy

biorące

udział

w

pracach

utrzymaniowych

[poza

pojazdami

ciężarowymi o masie całkowitej do 3,5t] powinny być wyposażone w lampy ostrzegawcze koloru
pomarańczowego.
Wykonawca robót zobowiązany jest do dbałości o czystość pojazdów stosowanych do bieżącego
utrzymania obiektów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
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Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz w strefie prowadzonych robót.
Wszelkie koszty obsługi i eksploatacji pojazdów powinny być wkalkulowane w cenę ofertową.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
♦

Prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,

♦

Jakość zastosowanych materiałów,

♦

Jakość wykonywanych robót,

♦

Zgodność wykonywanych robót z:

−

Wymaganiami kontraktu

−

Poleceniami wydawanymi przez przedstawicieli Zamawiającego

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywana robót.
Do podstawowych czynności wykonywanych w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości
obiektu

mostowego,

zapewniających

bezpieczeństwo

konstrukcji

i

użytkowników,

estetykę

oraz

wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa,
zalicza się:
♦

Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc,

♦

Zamiatanie pomostu,

♦

Mycie elementów obiektu,

♦

Usuwanie roślin,

♦

Koszenie traw,

♦

Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych,

♦

Czyszczenie elementów systemu odwodnienia,

♦

Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektu (ustroju nośnego i podpór) z produktów
korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną,

♦

Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu,

♦

Utrzymanie zimowe przepustów

Do podstawowych czynności wykonywanych w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości
przepustów i ich bezpośredniego otoczenia, zalicza się:
♦

Zamiatanie pomostu (tj. strefy nad przepustem obejmującej w zależności od potrzeb jezdnię,
chodniki i wyniesione pobocza techniczne na długości ścianek czołowych, umocnień skarp
lub umocnień poboczy występujących tylko przy przepuście – decyduje element dłuższy)

♦

Mycie elementów obiektu

♦

Usuwanie roślin

♦

Koszenie traw

♦

Czyszczenie elementów systemu odwodnienia

♦

Czyszczenie elementów konstrukcyjnych przepustu (odkrytych powierzchni ścian czołowych
i części zasadniczej przepustu) z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących
wywoływać korozję biologiczną

♦

Utrzymanie czystości w otoczeniu przepustu

♦

Utrzymanie zimowe

♦

Bagrowanie przepustu

10 | S t r o n a

Ogólna specyfikacja techniczna (OST)

Bieżące utrzymanie czystości powinno być prowadzone przez Wykonawcę w taki sposób,
aby budowla drogowa lub jej elementy były w stanie zadawalającym [tj. zgodnym z założeniami
kontraktu] przez cały czas trwania kontraktu tj. do odbioru ostatniego okresu rozliczeniowego.
Terenowy Inspektor Mostowy (TIM) kontrolując terminowość i jakość robót utrzymaniowych
na obiektach mostowych i przepustach znajdujących się w granicach podległego mu Rejonowi, widząc
że Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbał utrzymanie, będzie miał prawo wydać Wykonawcy
polecenie wykonania określonych czynności objętych katalogiem usług utrzymaniowych. Wykonawca
w takim wypadku zobowiązany będzie przystąpić do pracy w ciągu 24 godzin (nie dotyczy zimowego
utrzymania) od otrzymania wezwania ze strony TIM-a, niezależnie od pory dnia i nocy, we wszystkie dni
tygodnia.
W przypadku czynności związanych z utrzymaniem zimowym Wykonawca powinien przystąpić
do prac utrzymaniowych objętych katalogiem usług w ciągu 6 godzin od ustania zjawiska (np. opadów
śniegu) i nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania wezwania ze strony TIM-a lub dyżurnego
Obwodu Drogowego, niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia.
W razie zaistnienia potrzeby pracy powyżej 12 godzin Wykonawca zapewni w ramach złożonej ceny
ofertowej pracę dwuzmianową.
Określone w opisie przedmiotu zamówienia roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami
określonymi w specyfikacjach technicznych, z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i Ppoż.
w sposób gwarantujący ich należyte wykonanie.
Wymaga się, aby prace wymagające zamknięcia części jezdni, a więc powodujące utrudnienia
w ruchu (nie dotyczy obiektów objętych STANDARDEM III określonym w pkt. 4 Opisu przedmiotu
zamówienia), wykonywane były w porze nocnej (od 2000 do 600). Zamawiający w szczególnych sytuacjach
dopuszcza

możliwość

rezygnacji

z

tego

wymogu.

Decyzję

o

zmianie

pory

wykonywania

prac

utrzymaniowych podejmuje Rejon w uzgodnieniu z Oddziałem GDDKiA.
W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca robót przedłoży do zatwierdzenia
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót obejmujący dla każdego obiektu planowany czas
zrealizowania poszczególnych czynności utrzymaniowych objętych zamówieniem.
Wykonanie/zapewnienie wszelkich urządzeń pomocniczych (takich jak rusztowania, pomosty
robocze, środki pływające, ekrany itp.) niezbędnych do prowadzenia prac utrzymaniowych, należy
do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót utrzymaniowych będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość.
Wykonawca – odpowiedzialny za pełną kontrolę robót – zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do potwierdzenia właściwego
wykonania robót utrzymaniowych.
Wykonawca będzie przeprowadzał kontrole robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że wykonane zostały zgodnie z wymaganiami kontraktu.
W celu umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenia kontroli jakości robót
w miejscach

trudnodostępnych,

Wykonawca

zapewni

niezbędne

urządzenia

pomocnicze

tj.

np.

podnośniki, drabiny, rusztowania, pomosty robocze itp.
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6.2. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się:
a) Protokoły przekazania obiektów objętych zamówieniem,
b) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) Protokoły kontroli i odbioru robót związanych z utrzymaniem czystości,
d) Protokoły z przeglądów obiektów mostowych,
e) Notatki i protokoły z narad i ustaleń,
f) Korespondencja itp.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru dla każdego obiektu objętego zamówieniem jest ryczałt za wykonanie
w określonym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości,
wszystkich

niezbędnych

czynności

[przewidzianych

do

wykonania

w

rozpatrywanym

okresie

rozliczeniowym] zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę oraz wydłużenie
trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

8. ODBIÓR ROBÓT
Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi bieżącego utrzymania czystości dla każdego
obiektu mostowego będzie protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości obiektu mostowego
podpisywany komisyjnie co miesiąc (przez cały rok) przez przedstawicieli Zmawiającego i Wykonawcy.
W przypadku utrzymania przepustów przewiduje się dwa okresy rozliczeniowe w trakcie roku,
zakończone komisyjnym podpisaniem [oddzielnie dla każdego przepustu] – protokołu kontroli bieżącego
utrzymania czystości przepustu. Przyjmuje się, że pierwszy okres rozliczeniowy upływa z końcem maja,
natomiast drugi – z końcem października każdego roku. Ze względu na przewidywane rozpoczęcie robót
[przypadające w roku 2013 na początek drugiego kwartału], dopuszcza się możliwość przedłużenia
pierwszego okresu rozliczeniowego do końca czerwca br.
W

przypadku

robót

z

zakresu

zimowego

utrzymania

[wymagających

do

Zamawiającego

dokonywania odbiorów bieżących w trakcie trwania okresu rozliczeniowego] oraz w przypadkach, kiedy
Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wykonania określonych czynności objętych katalogiem usług
utrzymaniowych w określonym czasie [niekoniecznie przypadającym na koniec okresu rozliczeniowego],
spisywane będą odpowiednie, dodatkowe protokoły odbioru tych robót.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót
objętych przedmiotem zamówienia [niezgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych, niedokładność
itp.], to Zamawiający odmówi odbioru robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].
Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności dla poszczególnych pozycji kosztorysowych [wycenionych w formularzach
cenowych ryczałtowo] jest wartość [kwota] podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
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Kwota

ryczałtowa

każdej

pozycji

kosztorysowej

będzie

uwzględniać

wszystkie

czynności,

wymagania i badania składające się na wykonanie określone w dokumentacji kontraktowej, w tym przede
wszystkim:
a)

Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

b)

Koszty dojazdu, podatków,

c)

Koszty ubezpieczenia,

d)

Koszty wynikające z zapewnienia pojazdów, sprzętu, urządzeń, konstrukcji wsporczych itp.,

e)

Koszty robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami,

f)

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

g)

Koszty magazynowania oraz dostarczenia materiałów w miejsce przeznaczenia,

h)

Koszty pracy pojazdów, sprzętu i wszelkich urządzeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu
umowy wraz z towarzyszącymi kosztami,

i)

Koszty opracowania i uzgodnienia dokumentacji oraz koszty wykonania w terenie [zgodnie
z przedmiotową, zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją] niezbędnej, tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia usług,

j)

Koszty opracowania harmonogramu robót oraz Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

k)

Wykonywanie usług w dni wolne, święta, niedziele, w godzinach nocnych,

l)

Koszty dodatkowego oznakowania i zabezpieczenia strefy prac, gwarantujących zachowanie
bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracowników, w związku z wykonywaniem
czynności utrzymaniowych w porze nocnej

m) Organizację zaplecza,
n)

Zapewnienie niezbędnej energii, wody, itp.,

o)

Wykonanie prób, sprawdzeń i badań przewidzianych wymaganiami specyfikacji technicznych,

p)

Koszty usuwania wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbiorów.

q)

Koszty

dostosowanie

się

do

wymagań

określonych

w

niniejszym

Opisie

przedmiotu

zamówienia, wymagań Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00. oraz postanowień
umowy.
Do ryczałtowych cen jednostkowych [wyliczonych zgodnie z w/w założeniami] nie należy wliczać
podatku VAT.
Płatność za bieżące utrzymanie czystości obiektów mostowych realizowana będzie na podstawie
faktury częściowej wystawianej przez Wykonawcę, na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego.
Ze względu na charakter i ograniczony [w stosunku do obiektów mostowych] zakres usług
utrzymaniowych na przepustach ustala się, że rozliczenie za wykonanie przedmiotowych robót nie będzie
następowało co miesiąc, czyli tak jak w przypadku obiektów mostowych. W przypadku utrzymania
przepustów

przewiduje się

dwa

okresy

rozliczeniowe

w

trakcie

roku,

zakończone

komisyjnym

podpisaniem [oddzielnie dla każdego przepustu] – protokołu kontroli bieżącego utrzymania czystości
przepustu,

potwierdzającego

terminowe

i

bez

wad

wykonanie

określonych

czynności

objętych

zamówieniem. Przyjmuje się, że pierwszy okres rozliczeniowy upływa z końcem maja, natomiast drugi
– z końcem października każdego roku, przy czym w przypadku roku 2013, ze względu na przewidywane
rozpoczęcie robót przypadające na początku drugiego kwartału, dopuszcza się możliwość przedłużenia
pierwszego okresu rozliczeniowego [w zakresie wybranych czynności wskazanych w pkt. 5 Opisu
przedmiotu zamówienia] do końca czerwca br.
Płatność za bieżące utrzymanie czystości przepustów realizowana będzie na podstawie faktur
częściowych wystawianych przez Wykonawcę, na koniec każdego okresu rozliczeniowego, czyli dwa razy
w ciągu każdego roku objętego zamówieniem.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00
Koszt dostosowania się Wykonawcy do wymagań warunków umowy (w tym m.in. wymagań
ogólnych zawartych w D-M.00.00.00.) obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie. Koszty o których mowa Wykonawca powinien ująć w ryczałtowych cenach
jednostkowych opisanych w kosztorysach ofertowych [kol. 9 formularzy kosztorysów ofertowych
na bieżące utrzymanie obiektów].

9.3. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu.
Roboty utrzymaniowe na obiektach mostowych objętych umową realizowane będą przy zachowaniu
ciągłości ruchu publicznego,
W przypadku obiektów utrzymywanych przez Wykonawcę w STANDARDZIE I oraz STANDARDZIE II
[w terenie zabudowanym], prace wymagające czasowego zamknięcia części jezdni z koniecznością
wprowadzenia ruchu wahadłowego lub [dla dróg kategorii S] z koniecznością zawężenia jezdni do jednego
pasa ruchu, wykonywane będą tylko w porze nocnej, tj. w godzinach od 2000 do 600.
STANDARD I obejmuje obiekty mostowe znajdujące się w ciągu dróg krajowych nr S6, S7, dk6,
dk7, dk20 odc. Kościerzyna–Gdynia, dk21 odc. Słupsk-Ustka, dk22, dk91,
STANDARD II

obejmuje obiekty mostowe znajdujące się w ciągu dróg krajowych nr dk20

odc. gr. województwa-Miastko-Bytów-Kościerzyna, dk21 odc. Miastko-Słupsk, dk25, dk55
W sytuacjach wyjątkowych, każdorazowo i bezwzględnie za wymaganą zgodą Zamawiającego,
dopuszcza się możliwość odstąpienia od w/w ograniczeń [dotyczy pracy w godzinach nocnych].
Do Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie obiektów w trakcie realizacji prac
utrzymaniowych, prowadzonych przy odbywającym się ruchu na lub pod obiektem, jak również
zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów.
Wykonawca robót na swój koszt opracuje i uzgodni z wszystkimi zainteresowanymi stronami
[w tym m.in. Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku] projekt oznakowania i organizacji ruchu.
Przed rozpoczęciem robót kompletny projekt, o którym mowa wyżej, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu celem uzyskania zatwierdzenia.
Projekt oznakowania i organizacji ruchu sporządzony zgodnie z instrukcją oznakowania robót
w pasie drogowym powinien uwzględniać co najmniej:
-

wszystkie typowe przekroje i charakterystyki obiektu,

-

rodzaj i sposób realizacji prac utrzymaniowych,

-

porę dnia w jakiej prace będą wykonywane.

Bez zatwierdzonego projektu Wykonawca nie ma prawa rozpocząć robót utrzymaniowych.
Na wyposażeniu Wykonawcy powinien znajdować się komplet znaków drogowych z przyczepką
sygnalizacyjną włącznie, w standardzie i w ilościach określonych w zatwierdzanym projekcie organizacji
ruchu.
Odpowiedzialność prawną i finansową za poprawność i stan techniczny oznakowania strefy robót
[podczas ich trwania] ponosi Wykonawca robót.
Oznakowanie drogi/obiektów, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót
i usług powinno być zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem oznakowania wykonanym
staraniem i na koszt Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).
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[2]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa

i

ochrony

zdrowia

oraz

planu

bezpieczeństwa

o

ochrony

zdrowia

(Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.)
[3]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 j.t.
z późn. zm.)
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