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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest przyznanie środków budżetowych bieżących w asortymencie
„Remont dróg” na rok 2019 oraz stan techniczny istniejącej nawierzchni autostrady A2.
2. Zakres opracowania
Remont dotyczy autostrady A2 na odcinku Koło – gr. województwa, od km 291+750 do km
303+145, 2 x 11,395 (dwie jezdnie) z podziałem na odcinki:
- od km 291+750 do istniejącej przewiązki w km 295+700,
- od przewiązki w km 295+700 do MOP-ów Cichmiana, Sobótki w km 297+800,
- od MOP-ów do km 303+145.
3. Podstawowe parametry techniczne drogi
• klasa techniczna – A
• ilość pasów ruchu – 2 x 2
• szerokość pasa ruchu – 3,75 m
• szerokość pasa awaryjnego – 3,0 m
• szerokość pasów włączeń i wyłączeń na zjazdach i wjazdach – 3,5 m
• szerokość opaski wewnętrznej – 0,5 m
• szerokość pasa dzielącego – 12,5 m
• szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
• pochylenie skarp – 1:1,5
• skrajnia pionowa – 4,70 m
• konstrukcja nawierzchni dostosowana do obciążeń – 115 kN/oś
• istniejące przewiązki na pasie rozdziału w km: 291+750, 295+700, 299+700, 303+650
• węzeł autostradowy DĄBIE w km 301+913 – 302+249.

4. Opis stanu projektowanego
Uwaga: Zamawiający udostępni zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na
czas prowadzenia robót

Obowiązki Wykonawcy:
• roboty należy wykonywać etapami z podziałem na minimum 4-6 odcinków,
• przygotowanie, rozstawienie oraz całodobowe utrzymanie oznakowania na czas robót
wraz z trwałym rozdzieleniem pasów ruchu barierami MiniGuard o parametrach
T3/W4/A należy wykonać zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji ruchu oraz zmianami, które
wprowadzi Wykonawca na potrzeby robót,
• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przewiązek technologicznych na pasie
rozdziału dla przeprowadzenia ruchu z dwóch jezdni autostrady na jedną. Przewiązki
należy zlokalizować w obrębie MOP-ów Cichmiana i Sobótka w km 297+590 – 297+988
tak, aby umożliwić ich prawidłowe funkcjonowanie – ostateczna lokalizacja przewiązek
zostanie uzgodniona z Zamawiającym,
• na całym remontowanym odcinku roboty należy prowadzić całą szerokością jezdni, z
wyłączeniem ruchu kołowego i przełożeniem ruchu na kierunek przeciwny tj. na jezdnie
północną lub południową,
• Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego dozorowania i utrzymania w należytym
stanie technicznym elementów wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu na
przekazanym odcinku drogi. Obowiązek ten będzie realizowany przez samochód
patrolowy z obsługą wyposażony w środki łączności. Pracownicy patrolu na bieżąco
muszą poprawiać ustawione oznakowanie, sprawdzić prawidłowość działania fali
świetlnej, wymieniać lampy, akumulatory. Liczbę pojazdów patrolowych należy
dostosować do sytuacji i warunków panujących na drodze,
• po zakończeniu prac na poszczególnych etapach na danej jezdni, przed oddaniem
odcinka drogi do ruchu, należy wykonać pełne oznakowanie poziome (grubowarstwowe
lub cienkowarstwowe do czasu wykonania grubowarstwowego), odtworzyć
zdemontowane na czas robót oznakowanie pionowe i urządzenia brd, zgodnie z
projektem stałej organizacji ruchu,
• Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na swój koszt ewentualnych uszkodzeń
nawierzchni , dróg manewrowych, znaków, urządzeń brd itp.,
• roboty należy wykonywać w systemie dwuzmianowym od godz. 6.00 do godz. 22.00.
Dopuszcza się wykonywanie robót przez całą dobę w systemie zmianowym, także w
soboty i dni ustawowo wolne od pracy (niedziele, święta ),
• roboty należy rozpocząć w terminie 3 dni od terminu przekazania terenu budowy,
• Wykonawca musi zapewnić taka ilość sprzętu, transportu itp., aby wykonać roboty w
terminach i czasookresach wskazanych przez Zamawiającego,
• Wykonawca na polecenie Nadzoru zobowiązany jest do zapewnienia użytkownikom
autostrady wody pitnej w przypadku zaistniałych zatorów drogowych i spowolnionego
ruchu. Punkty na których będzie można pobierać wodę ( co najmniej 2 ) należy uzgodnić
z Zamawiającym. Powinny być one oznakowane specjalnymi tabliczkami. Wodę pitna
należy dostarczyć w butelkach 0,5 l i na bieżąco uzupełniać.
Zamawiający przewiduje wykonanie następujących robót:

•
•

•

a) frezowanie warstw bitumicznych:
wykonanie frezowania istniejącej warstwy ścieralnej na całej powierzchni, grubość
frezowania średnio 5 cm,
wykonanie frezowania zdegradowanej warstwy wiążącej grubości 9 cm w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego (przewiduje się frezowanie 15% powierzchni po
rozebraniu warstwy ścieralnej i wizualnej ocenie stanu warstwy wiążącej – nie dotyczy
obiektów inżynierskich) - przed ułożeniem nowej warstwy wiążącej należy oczyścić i
skropić sfrezowaną powierzchnię oraz uszczelnić styk sfrezowanej krawędzi warstwy
wiążącej z nową warstwą wiążącą poprzez smarowanie asfaltem na gorąco,
frezowanie warstwy wiążącej i podbudowy zasadniczej o różnej grubości, dla potrzeb
odtworzenia tych warstw, w celu likwidacji wzniesień i zaniżeń w przekroju podłużnym
w podanych w oddzielnej dokumentacji lokalizacjach - przed ułożeniem nowej warstwy
wiążącej i warstwy podbudowy bitumicznej należy oczyścić i skropić sfrezowaną
powierzchnię oraz uszczelnić styk sfrezowanej krawędzi warstwy wiążącej z nową
warstwą wiążącą poprzez smarowanie asfaltem na gorąco;

b) wykonanie warstwy wiążącej AC16W dla KR6 grubość 9 cm:
• roboty obejmują sfrezowanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Po usunięciu
istniejącej warstwy ścieralnej Inżynier dokona oceny stanu warstwy wiążącej i podejmie
decyzje o ewentualnej rozbiórce i odtworzeniu uszkodzonych miejsc w warstwie
wiążącej o grubości 9 cm. Zakres robót obejmie również wykonanie odcinka próbnego
minimum dł. 100 m warstwy wiążącej i ścieralnej, wymianę pętli indukcyjnych wraz z
testem sprawdzającym,
• ułożenie na warstwie podbudowy bitumicznej geokompozytu polipropylenowego
wzmocnionego włóknem szklanym o właściwościach jak niżej (przed ułożeniem
geokompozytu należy skropić podłoże ilością min. 1,1 kg/m2 asfaltem rezydualnym
pochodzącym z emulsji 70%),
Właściwości
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz)
Wytrzymałość przy 2 % wydłużeniu
Wydłużenie przy zerwaniu
Masa powierzchniowa

Jednostka
kN/m
kN/m
%
g/m2

Wymagania
100/100
90/90
3
Min. 600

• w celu likwidacji wzniesień i zaniżeń należy wykonać warstwę wiążącą o grubościach od
5 do 9 cm – przed ułożeniem warstwy wiążącej ułożyć geokompozyt jak przy
wykonywaniu pełnej warstwy wiążącej grubości 9 cm;
Przed wykonaniem warstwy wiążącej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania
zabezpieczenia krawędzi nawierzchni bitumicznej od strony pasa rozdziału przed
przenikaniem wody opadowej do warstw bitumicznych poprzez:
− odkopanie krawędzi nawierzchni do spodu warstwy podbudowy bitumicznej na
szerokość umożliwiającą jej odcięcie oraz oczyszczenie i smarowanie bitumem,

−

−
−

obcięcie krawędzi w-wy wiążącej grub. 9 cm oraz górnej w-wy podbudowy
bitumicznej grub. 13 cm (cięcie warstw bitumicznych grub. 22 cm prostopadle do
nawierzchni) w celu uzyskania jednorodnej i gładkiej powierzchni krawędzi warstw
bitumicznych,
smarownie poziome brzegu krawędzi w-wy wiążącej (po jej wykonaniu w miejscach
rozbiórki) na powierzchni szer. 10 cm asfaltem na gorąco w ilości 1,5 kg/m2,
smarowanie pionowego brzegu oczyszczonej krawędzi obciętych warstw
bitumicznych oraz wykonanej w-wy ścieralnej asfaltem na gorąco w ilości 4 kg/m2,
w celu uzyskania szczelnej powłoki bitumicznej na całej krawędzi pionowej
wszystkich warstw bitumicznych nawierzchni;

c) wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej
betonu asfaltowego WMS dla KR6 grubość od 7, 8 i 9 cm:
• w celu likwidacji wzniesień i zaniżeń należy wykonać warstwę podbudowy zasadniczej z
mieszanki WMS 0/16 mm o grubościach 7, 8 i 9 cm;
d) wykonanie warstwy ścieralnej SMA 0/11 dla KR6 grubość 4 cm po uprzednim
oczyszczeniu i skropieniu emulsją w ilości 0,4 kg/m2 wykonanej warstwy wiążącej (przy
układaniu warstwy ścieralnej na ciągu głównym wymagana jest praca dwóch rozkładarek,
aby szew podłużny powstawał na łączeniu mas gorących – pozostałe szwy robocze:
poprzeczne, na długości przewiązek oraz podłużne przy wykonywaniu pasów włączenia i
wyłączenia należy uszczelnić taśmą bitumiczną;
e) wykonanie warstwy ścieralnej SMA 0/11 dla KR6 na odcinkach, gdzie występują
ścieki prefabrykowane i urządzenia w jezdni – Wykonawca powinien uwzględnić w
wycenie 1 m2 warstwy SMA to, iż przy ściekach oraz urządzeniach w jezdni należy ułożyć
warstwę SMA takiej grubości (większej niż 4 cm), aby wystawała ona ponad powierzchnię
urządzeń i ścieków od 2 do 3 mm.

•

f) oznakowanie poziome:
należy zastosować oznakowanie poziome chemoutwardzalne strukturalne typu
DROPLINE,

•

w przypadku skrócenia terminu prac i przejścia na drugą jezdnię wymaga się
tymczasowo wykonanie oznakowania poziomego tymczasowego cienkowarstwowego
wykonane farbą drogową;

•

Projekt Stałej Organizacji Ruchu jest do wglądu na terenie Obwodu Utrzymania
Autostrady Żdżary

•

g) roboty wykończeniowe:
roboty wykończeniowe ziemne:
-zasypanie krawędzi nawierzchni od strony pasa rozdziału gruntem z uprzedniego
wykopu lub dowiezionym,

- uprzątnięcie wszystkich pozostałości po robotach w szczególności z pozostałości po
frezowaniu, układaniu mieszanki bitumicznej,
- w przypadku wykonywania przewiązki tymczasowej jej rozebranie i odtworzenie
odwodnienia pasa rozdziału,
- wykonanie nowych czujników pogodowych które uległy zniszczeniu podczas
frezowania,
-plantowanie zniszczonej powierzchni pasa rozdziału i pobocza oraz obsianie
mieszankami traw;
•

roboty w zakresie brd:
- wymiana barier segmentowych typu U-12a,
- wykonanie schodów terenowych z elementów prefabrykowanych z oporęczowaniem
jednostronnym.

W trakcie wykonywania robót nawierzchniowych, Zamawiający przewiduje wykonanie
robót na obiektach mostowych w ciągu A2 MA 177 lewy i prawy km 295+448,91 –
295+492,09:
• Wykonanie zalewki z bitumicznej masy trwale plastycznej na styku dylatacji
modułowej z nawierzchnią bitumiczną - wg Kat. Detali Most. DYL3.0 14,50 m x 2 x 4
oraz na styku nawierzchni z krawężnikami 67,0 m x 4.

Ponadto w zakresie robót do wykonania w ramach remontu Zamawiający przewidział:
•

montaż czujników parametrów nawierzchni drogi DRS 511 oraz DTS12G wraz z
przyłączeniem do instalacji w szafkach stacji meteorologicznych.

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z STWIORB oraz formularzem cenowym (tabela
elementów rozliczeniowych).
Wykonawca ponosi koszty viaTOL poruszania się po odcinku autostrady.
Zamawiający informuje, że całość destruktu winna być odwieziona na składowisko
zlokalizowane przy węźle Konin Wschód na placu przyległym do OUA w Żdżarach. Do
obowiązków Wykonawcy należy spryzmowanie destruktu.
5. Terminy wykonania robót

120 dni od daty podpisania umowy.

Wykaz załączników:
Zał. Nr 1 – Przekrój normalny A2

Zał. Nr 2 – Instrukcja wykonywania i montażu czujnika drogowego DRS511 oraz czujnika
temperatury DTS12

STAN PRAWNY
Wykaz działek w km 291+7500 – 303+145

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT KOLSKI:
Gmina Dąbie, obręb Rzuchów
592/1, 593/3, 594/1, 595/1, 596/1, 597/3, 598/1, 597/5, 607/1, 668/2, 667/1, 666/2, 670/2, 671/2,
672/2, 673/2, 674/2, 675/2, 676/2, 677/2, 678/2, 679/2, 680/2, 681/4, 681/7, 682/2, 683/2, 684/2,
685/2, 686/2, 648/5, 648/8, 648/11, 647/1, 648/14, 648/8, 645/1, 644/1, 643/1, 642/1, 641/1, 640/1,
639/1, 638/1, 739/1, 740/1, 741/2, 742/2, 743/2, 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, 748/2, 749/2, 931/2,
932/2, 750/2, 751/2, 752/1, 948/1, 753/1, 754/1, 756/1, 757/1, 758/1, 759/1, 760/1, 761/1, 933/1,
762/1, 763/1, 764/1, 765/3, 766/1, 767/3, 767/5, 768/1, 769/1, 772/1, 773/1, 774/1, 776/13, 776/15,
776/17, 776/18, 777/1, 778/1, 779/1, 780/1, 781/3, 781/5, 782/1, 783/1, 784/1, 785/1, 786/1, 787/1,
788/1, 789/1, 791/4, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834/2, 835/2, 836/1, 838/1, 837/1, 839/4, 839/8,
840/1, 839/6, 843/1, 840/1, 841/2, 844/2, 845/2, 846/2, 847/2, 848/2, 849/2, 850/2, 668/1, 637/1,
608/1, 646/1
Gmina Dąbie, obręb Gaj
196/1, 197/1, 158/1, 199/5, 199/3, 195/1, 205/1, 198/3, 198/4, 206/3, 206/5, 211/1, 212/3, 217/1,
218/3, 218/5, 223/1, 224/1, 227/1, 228/1, 231/1, 232/1, 236/1, 237/1, 263/3, 243/1, 244/1,
Gmina Lutomirów, obręb Rzuchów
436,
Gmina Dąbie, obręb Chełmno Wieś
416/2, 417/2, 418/2, 419/4, 419/8, 420/8, 420/7, 420/5, 420/9, 325/3, 224/1, 223/1, 415/1, 414/1,
413/1, 412/1, 411/1, 219/4, 225/1, 226/1, 227/1, 232/1, 246/1, 423/6, 419/9, 480/1, 423/8, 423/4,
422/1, 419/6, 421/1, 418/4, 228/2, 229/1, 234/1, 230/1, 239/1, 240/3, 232/3, 241/3, 238/1, 235/1,
233/1, 230/2, 236/1, 237/1, 232/5, 243/3, 241/5, 243/4, 194/1, 197/1, 198/1, 201/1, 202/1, 195/1,
258/2, 205/1, 204/1, 203/1, 200/1, 199/1, 196/1, 200/1, 370/1, 451/9, 451/11, 451/14, 439/2, 454/3,

453/2, 495/4, 475/4, 437/1, 492/1, 438/14, 438/10, 438/7, 436/1, 513, 319/1, 318/1, 317/1, 165/1,
143/1, 166/1, 164/1, 161/1, 158/7, 158/5, 156/2, 154/2, 152/2, 151/2, 149/2, 147/6, 147/3, 145/2
Gmina Dąbie, obręb Sobótka
304, 305, 306
Gmina Dąbie, obręb Cichmiana

1/3, 8/9, 9/1, 10/1, 21/3, 22/3, 23/1, 28/1, 29/5, 34/3, 35/5, 40/1, 41/1, 42/1, 45/1, 49/1, 50/1, 51/3,
57/1, 58/1, 54/1, 56/1, 59/1, 60/1, 64/3, 64/6, 65/3, 65/6, 66/1, 67/1, 72/1, 68/1, 71/1, 70/1, 69/1,
75/1, 69/3, 86/1, 94/1, 84/1, 76/1, 78/1, 85/1, 79/3, 79/5, 81/3, 81/5, 77/1, 80/1, 82/5, 82/3, 83/1,
197/1, 84/2, 198/1, 159/1, 160/1, 161/1, 200/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212/1, 213/1,
214/1, 215/1, 216/1, 217/1, 218/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 225/1, 227/1, 228/1, 229/1,
230/1, 231/1, 232/1, 233/1, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, 238/1, 239/1, 240/1, 241/1, 260/1, 263/1,
264/1, 267/1, 268/1, 271/1, 272/1, 277/1, 275/1, 276/1, 84/3, 276/2, 200/1, 208/1, 278/1, 279/1,
209/1, 207/1, 201/3, 203/1, 576, 210/1, 100/1, 204/5, 204/3, 101/1, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 206/3,
106/1, 107/1, 108/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/1, 115/1,
116/1, 117/1, 118/1, 157/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 158/1, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1,
255/1, 256/1, 257/1, 258/5, 258/3, 514/2, 516/1, 519/3, 517/3, 519/7, 521/3, 513/5, 513/3, 517/6,
519/5, 519/9, 521/1, 523/1, 526/1, 529/1, 531/1, 533/6, 533/4, 517/1, 538/1, 540/1, 541/1, 547/1, 90/1
Gmina Dąbie, obręb Domanin
36/1, 37/2, 41/1, 40/2, 44/1, 222/1, 239/1, 38/2, 35/1, 39/1, 262/1, 261/1, 260/1, 259/1, 31/1, 30/1,
219/2, 225/2, 34/1

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, POWIAT PODDĘBICKI:
Gmina Uniejów , obręb Czepów,
760, 230/1

PLAN ORIENTACYJNY
REMONT AUTOSTRADY A2 NA ODCINKU 291+750 – 303+145

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
(KOSZTORYS OFERTOWY)

STWiORB

