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Uwaga!
Oprócz obiektów mostowych (czyli mostów, wiaduktów, estakad i kładek dla pieszych),
na podstawie niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych, przewiduje się
również wykonywanie odpowiednich robót utrzymaniowych w zakresie czyszczenia
w tunelach,

podziemnych

przejściach

dla

pieszych,

podziemnych

przejściach

ekologicznych oraz na przepustach.
Na potrzeby zamówienia publicznego, dla którego częścią opisu przedmiotu zamówienia
są niniejsze specyfikacje techniczne, wszystkie wyżej wymienione rodzaje obiektów
mostowych nazwano w tekście niniejszych SST (dla uproszczenia opisu) – drogowymi
obiektami mostowymi.
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Ogólne wymagania dotyczące robót, materiałów, sprzętu i urządzeń, transportu, wykonania
robót utrzymaniowych, kontroli jakości, obmiaru, odbioru usług oraz podstaw płatności podano
w OST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. od 1 do 10.
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M-21.01.00.

Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem

niniejszej

specyfikacji

są

wymagania

dotyczące

wykonania

i

odbioru

robót

utrzymaniowych związanych z usuwaniem zanieczyszczeń nagromadzonych w trudno dostępnych
miejscach konstrukcji drogowego obiektu mostowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym
utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych
z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc konstrukcji przęseł oraz podpór.

1.4. Określenia podstawowe
Trudno dostępne miejsce – miejsce w konstrukcji obiektu, do którego dostęp nie jest możliwy bez
użycia

specjalnych urządzeń

pomocniczych,

środków

pływających lub

zastosowania

specjalnego

urządzenia podnośnikowego z ruchomym pomostem roboczym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich
zgodność ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc nie wymaga użycia materiałów budowlanych.

3. SPRZĘT
Sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę do usuwania zanieczyszczeń,
nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Do miejsc trudno dostępnych przęseł, zalicza się m.in. pasy dolne i górne stalowych dźwigarów
głównych i poprzecznic, przeguby, łożyska, stężenia pionowe i poziome, węzły dźwigarów kratowych,
przestrzeń za ekranami przeciwporażeniowymi i przeciwhałasowymi, osłonami ekologicznymi, daszki
przeciwporażeniowe, urządzenia obce itp.
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Do zanieczyszczeń objętych niniejszą SST wymagających usunięcia zalicza się m.in. piasek, ziemię,
błoto, liście, gałęzie, gruz budowlany, odspojone produkty korozji betonu i stali, papiery, folie, butelki,
puszki, szkło, ptasie odchody itp.
Przy usuwaniu zanieczyszczeń z elementu konstrukcji, w którym znajdują się otwory służące
do jego odwodnienia, do obowiązku Wykonawcy należy udrożnienie i oczyszczenie tych otworów.
Przy

oczyszczaniu

elementów

podpór

(ław

podłożyskowych,

oczepów,

korpusów,

ścianek

zaplecznych, odkrytych fundamentów itp.) oprócz nieczystości o których mowa powyżej, Wykonawca
obowiązany jest (w przypadku fundamentów podpór nurtowych mostów) do usunięcia gałęzi drzew
i innych zanieczyszczeń zalegających również poniżej poziomu wody w cieku.
Sposób prowadzenia robót nie może powodować zanieczyszczenia innych elementów konstrukcji
obiektu.
Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów i usuwania w miarę
zaistnienia potrzeby zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych.
Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, użycie środków pływających
i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych
przy odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem, należy do Wykonawcy robót.

5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska
Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu
drogowym na obiekcie, pod obiektem lub na wodzie, należy do Wykonawcy.
Usunięte

z

trudnodostępnych

miejsc

konstrukcji

zanieczyszczenia

powinny

być

zebrane

do pojemników i usunięte poza granice pasa drogowego. Do Wykonawcy robót należy utylizacja
zanieczyszczeń. To samo dotyczy usuniętych z konstrukcji podpór gałęzi drzew lub innych części
roślinnych. Niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wody.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.
Na

żądanie

przedstawicieli

Zamawiającego

biorących

udział

w

czynnościach

kontrolnych,

Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli
jakości ich wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Koszt usunięcia zanieczyszczeń nagromadzonych w trudno dostępnych miejscach konstrukcji
określonego, drogowego obiektu mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej 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
W przypadku bieżącego usuwania przez Wykonawcę zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych,
potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy
protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą
„Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc”.
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W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu zalegania zanieczyszczeń objętych niniejszą
specyfikacją

–

wyda

Wykonawcy

polecenie

ich

usunięcia

w

określonym

czasie

[niekoniecznie

przypadającym na koniec okresu rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół
odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją,
to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych
oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST,
wykonanych

i

potwierdzonych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

w

odpowiednim

protokole

kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
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M-21.02.00.

Zamiatanie pomostu

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem

niniejszej

specyfikacji

są

wymagania

dotyczące

wykonania

i

odbioru

robót

utrzymaniowych związanych z zamiataniem pomostu drogowego obiektu mostowego zanieczyszczonego
w czasie jego eksploatacji oraz dodatkowo w przypadku tunelu i przejść podziemnych – wnętrza tych
obiektów.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym
utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych
z zamiataniem pomostu obiektu mostowego oraz dodatkowo w przypadku tunelu i przejść podziemnych
– wnętrza tych obiektów.

1.4. Określenia podstawowe
Zamiatanie pomostu – ręczne lub mechaniczne odspojenie i zebranie zanieczyszczeń z powierzchni
jezdni drogowej, opasek, chodników, wyniesionych poboczy technicznych (a w przypadku tunelu i przejść
podziemnych dla pieszych – dodatkowo z wnętrza tych obiektów) oraz usunięcie ich poza teren pasa
drogowego (z utylizacją włącznie).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich
zgodność ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Zamiatanie pomostu nie wymaga użycia materiałów budowlanych.

3. SPRZĘT
Użyte narzędzia ręczne oraz miotły lub szczotki w urządzeniu do mechanicznego zamiatania,
nie mogą powodować zadrapań warstw nawierzchniowych i nawierzchniowo-izolacyjnych oraz ścierania
farby znaków drogowych poziomych wymalowanych na nawierzchni strefy przejazdowej oraz nawierzchni
ścieżek rowerowych znajdujących się na obiekcie.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
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5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Do czynności związanych z zamiataniem pomostu [obejmującym w rozumieniu niniejszego
zamówienia oprócz powierzchni chodników, opasek, wyniesionych poboczy technicznych oraz stref
przejazdowych na długości płyty pomostu, skrzydeł przyczółkowych oraz dojazdów w bezpośrednim
sąsiedztwie obiektu (w zakresie np. do łapaczy najbliższych ścieków skarpowych, schodów skarpowych,
zatopionych krawężników czy umocnień poboczy) również powierzchnię jezdni, chodników i poboczy
wewnątrz

tuneli

i

podziemnych

przejść

dla

pieszych],

należy

też

usunięcie

zanieczyszczeń

nagromadzonych w załomach wokół wystających elementów konstrukcji lub wyposażenia obiektu takich
jak słupki balustrad, słupki barier ochronnych, ekrany dźwiękochłonne, wszelkie osłony ekologiczne
i przeciwporażeniowe, krawężniki jezdni, wnęki wpustów odwodnieniowych, pręty kratownic, wieszaki
pomostów podwieszonych, styki pasów ze środnikami dźwigarów stalowych, wyniesione pond poziom
pomostu elementy konstrukcji nośnej (tj. łuki, pylony), schody skarpowe i samonośne itp.
W przypadku tuneli oraz przejść podziemnych dla pieszych, oprócz zamiatania ich wnętrz,
przedmiotem niniejszej specyfikacji (a więc i zakresem robót utrzymaniowych w zakresie zamiatania)
objęte są również:
♦

elementy jezdni na górze (jezdnie, opaski, chodniki, pobocza),

♦

schody wejściowe,

♦

przestrzeń wokół wejść

Przy zamiataniu ręcznym powierzchnia pomostu powinna być uprzednio zwilżona wodą, aby nie
dopuścić do zakurzenia obiektu. Zwilżenie powierzchni nie jest konieczne o ile do zamiatania użyty będzie
sprzęt mechaniczny, wyposażony w pochłaniacz pyłu.
Niedopuszczalne

jest

usuwanie

zmiecionych

zanieczyszczeń

obiektu

poprzez

wpusty

odwodnieniowe, korytka, dylatacje itp.
Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów i wykonywanie zamiatania
w przypadku każdorazowego stwierdzenia zanieczyszczeń i nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska
Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu
drogowym na obiekcie, pod obiektem lub na wodzie, należy do obowiązku Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest zmiatanie zanieczyszczeń z pomostu bezpośrednio poza obiekt.
Zanieczyszczenia powinny być zebrane na bieżąco (w trakcie zamiatania) do pojemników, na taczki
itp. i usunięte poza granice pasa drogowego.
Do Wykonawcy robót należy utylizacja zanieczyszczeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.
W przypadku zastrzeżeń, co do dokładności usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni pomostu
(lub wnętrza tunelu lub przejścia podziemnego), należy przeprowadzić następujący test kontrolny
- z dowolnie wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, 1-ego m2 [jednego metra kwadratowego]
powierzchni pomostu (wnętrza tunelu lub przejścia dla pieszych), należy miękką szczotką włosianą
zmieść pozostałości zanieczyszczeń i wsypać do menzurki z podziałką objętości; Objętość zanieczyszczeń
nie powinna przekroczyć 200 cm3 [dwieście centymetrów sześciennych].
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7. OBMIAR ROBÓT
Koszt zamiecenia pomostu określonego, drogowego obiektu mostowego, w zakresie objętym
niniejszą specyfikacją, jest częścią składową ceny ryczałtowej 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
W przypadku bieżącego realizowania usługi w zakresie zamiatania, potwierdzeniem odbioru
wykonanych czynności w tym zakresie będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego
kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie
pozycja pod nazwą „Zamiatanie pomostu”.
W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu zalegania zanieczyszczeń objętych niniejszą
specyfikacją

–

wyda

Wykonawcy

polecenie

ich

usunięcia

w

określonym

czasie

[niekoniecznie

przypadającym na koniec okresu rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół
odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to
Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych
oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST,
wykonanych

i

potwierdzonych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

w

odpowiednim

protokole

kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

9 | Strona

Szczegółowe specyfikacje techniczne na bieżące utrzymanie czystości (SST)

10 | S t r o n a

Szczegółowe specyfikacje techniczne na bieżące utrzymanie czystości (SST)

M-21.03.00.

Mycie elementów obiektu

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem

niniejszej

specyfikacji

są

wymagania

dotyczące

wykonania

i

odbioru

robót

utrzymaniowych związanych z myciem elementów drogowego obiektu mostowego, zabrudzonych
w czasie jego eksploatacji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym
utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wymagania techniczne zawarte w specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych z myciem
wybranych elementów obiektu mostowego.
Rodzaj elementów oraz częstotliwość ich mycia zostały określone w pkt. 3.3. opisu przedmiotu
zamówienia.

1.4. Określenia podstawowe
Mycie elementu obiektu – usuwanie przy użyciu wody lub wody z dodatkami chemicznymi,
zanieczyszczeń nagromadzonych na powierzchni elementów konstrukcyjnych oraz wybranych elementów
wyposażenia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonywanych robót
utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Do mycia powierzchni elementów konstrukcyjnych obiektu, należy używać wody pobranej z sieci
wodociągowej.
Użycie wody pobieranej z innych źródeł może być dopuszczone przez Kierownika Projektu
pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wyników badania jej składu chemicznego, który
powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-88/B-32250.
Stosowanie środków ułatwiających zmywanie zanieczyszczeń jest dopuszczalne pod warunkiem, że:
♦

nie będą toksyczne

♦

nie będą powodować niszczenia materiału lub powłoki ochronnej mytego elementu

Detergenty zawarte w środkach ułatwiających zmywanie zanieczyszczeń, powinny podlegać
biodegradacji.

3. SPRZĘT
Do

mycia

elementów

przewiduje

się

zastosowanie

spalinowych

lub

elektrycznych

niskociśnieniowych urządzeń do mycia ciepłą (temp. ok. 50 st.C) lub zimną wodą pod ciśnieniem
ok. 8-10 MPa.
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Szczotki lub zmywaki używane do lokalnego mycia ręcznego lub stanowiące wyposażenie
urządzenia do mycia mechanicznego konstrukcji nie powinny powodować zadrapań lub ścierania
materiału mytego elementu względnie jego powłoki ochronnej.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Mycie elementów w ramach niniejszej specyfikacji na celu usunięcie z mytych powierzchni
zanieczyszczeń pogarszających ich wygląd oraz usunięcie zanieczyszczeń szkodliwych dla betonu,
zbrojenia lub stali, czyli przede wszystkim usunięcie błota, brudnych zacieków i przebarwień, soli, olejów,
smarów oraz produktów korozji betonu i stali.
Mycie elementów powinno być prowadzone poczynając od najwyżej położonych jego powierzchni
pionowo w dół aż do spodu elementu.
W

przypadku

stosowania

dodatków

do

wody,

ułatwiających

zmywanie

zanieczyszczeń,

po zakończeniu właściwego mycia, powierzchnię elementu należy spłukać czystą wodą bez żadnych
dodatków.
Roboty powinny być prowadzone przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C.
Temperatura wody użytej do mycia elementów nie powinna być wyższa niż +50°C.
Przy strumieniowym (hydrodynamicznym) myciu powierzchni elementu ciśnienie wody nie powinno
przekraczać 10 MPa.
Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, użycie środków pływających
i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy
odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem, należy do Wykonawcy robót.

5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska
Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu
drogowym i pieszym na obiekcie oraz drogowym i pieszym lub kolejowym pod obiektem, należy
do Wykonawcy.
Sposób prowadzenia przez Wykonawcę robót utrzymaniowych związanych z myciem elementów
lub wykonane osłony ochronne powinny zabezpieczać pojazdy i pieszych na obiekcie oraz pod obiektem
przed zamoczeniem środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.
Umyta powierzchnia elementu obiektu, po całkowitym wyschnięciu nie powinna wykazywać
zacieków, ani pozostałości środka myjącego.
Powierzchnia umytego elementu w miejscu przetarcia jej gąbką nasączoną wodą z dodatkiem płynu
do zmywania naczyń, po wyschnięciu nie powinna odróżniać się kolorystycznie od ogólnego tła.
Na

żądanie

przedstawicieli

Zamawiającego

biorących

udział

w

czynnościach

kontrolnych,

Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli
jakości ich wykonania.

12 | S t r o n a

Szczegółowe specyfikacje techniczne na bieżące utrzymanie czystości (SST)

7. OBMIAR ROBÓT
Koszt umycia wskazanych elementów określonego, drogowego obiektu mostowego, jest częścią
składową ceny ryczałtowej 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
W przypadku mycia przez Wykonawcę elementów w terminach określonych w opisie przedmiotu
zamówienia (pkt. 3.3. i 5), potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec odpowiedniego
okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym
z elementów będzie pozycja pod nazwą „Mycie elementów obiektu”.
W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu zabrudzeń wymagających mycia wg zasad
niniejszej specyfikacji – wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia [dotyczy np. schodów wejściowych oraz
chodników wewnątrz tuneli i wewnątrz przejść podziemnych dla pieszych] w określonym czasie
[niekoniecznie przypadającym na koniec zakładanego rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni,
dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją,
to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych
oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST,
wykonanych

i

potwierdzonych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

w

odpowiednim

protokole

kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
oraz:
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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M-21.04.00.

Usuwanie roślin

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem

niniejszej

specyfikacji

są

wymagania

dotyczące

wykonania

i

odbioru

robót

utrzymaniowych związanych z usuwaniem dziko rosnącej roślinności z drogowego obiektu mostowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym
utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych
z usuwaniem roślin z drogowego obiektu mostowego.

1.4. Określenia podstawowe
Rośliny – mchy, trawy, porosty oraz inne rośliny, pędy krzewów lub drzew, wyrosłe w glebie
utworzonej przez zanieczyszczenia mineralne nagromadzone w szczelinach lub załomach konstrukcji
obiektu, względnie na elementach umocnień skarp nasypu w obrębie przyczółków i głowic przepustów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich
zgodność ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Usuwanie roślin z obiektu nie wymaga użycia materiałów budowlanych.

3. SPRZĘT
Sprzęt i narzędzia stosowane przez Wykonawcę do usuwania roślin nie mogą powodować
uszkodzeń konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Usunięcie rośliny z obiektu obejmuje:
♦

Oberwanie pędu

♦

Usunięcie korzeni

♦

Oczyszczenie szczeliny lub załomu z części mineralnych
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Niniejsza SST obejmuje również przycinanie – wchodzących w skrajnie lub dotykających elementy
konstrukcyjne obiektów – gałęzi drzew i krzewów, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów.
Zakłada się, że odległość między koroną drzewa a elementem obiektu będzie nie mniejsza niż 1,0 m.
Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów i usuwania w miarę
zaistnienia potrzeby pojawiającej się roślinności.
Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, użycie środków pływających
i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy
odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem, należy do Wykonawcy robót.

5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska
Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu
drogowym i pieszym na obiekcie oraz drogowym i pieszym lub kolejowym pod obiektem, należy
do Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest stosowanie do usuwania roślin pestycydów lub innych środków chemicznych
do zwalczania chwastów.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.
Na

żądanie

przedstawicieli

Zamawiającego

biorących

udział

w

czynnościach

kontrolnych,

Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli
jakości ich wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Koszt usunięcia roślin z drogowego obiektu mostowego jest częścią składową ceny ryczałtowej
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
W przypadku bieżącego realizowania usługi w zakresie usuwania roślin, potwierdzeniem odbioru
wykonanych czynności w tym zakresie będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego
kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie
pozycja pod nazwą „Usuwanie roślin”.
W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu występowania na elementach obiektu roślin
– wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia w określonym czasie [niekoniecznie przypadającym na koniec
okresu rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się
jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją,
to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych
oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST,
wykonanych

i

potwierdzonych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

w

odpowiednim

protokole

kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
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M-21.05.00.

Koszenie traw i niszczenie chwastów

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem

niniejszej

specyfikacji

są

wymagania

dotyczące

wykonania

i

odbioru

robót

utrzymaniowych związanych z koszeniem trawy i niszczeniem chwastów na stożkach i skarpach oraz
w przestrzeni podmostowej, w bezpośrednim sąsiedztwie drogowego obiektu mostowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym
utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych
z koszeniem trawy i niszczeniem chwastów na stożkach i skarpach znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie drogowych obiektów mostowych oraz w przestrzeni podmostowej.

1.4. Określenia podstawowe
Przestrzeń podmostowa – strefa pod ustrojem nośnym mostu, wiaduktu, estakady, kładki
dla pieszych
Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach
niepożądanych.
Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw),
hamujące ich rozwój i jakość.
Środki chwastobójcze - chemiczne środki (herbicydy) do niszczenia chwastów w różnych uprawach,
w tym wypadku w trawnikach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonywanych robót
utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju lub niszczenia chwastów, należy stosować
środki chwastobójcze (herbicydy) aktualnie dostępne na rynku i odpowiadające:
♦

Polskim normom np. BN-75/6054-02, BN-76/6054-04, BN-87/6054-06, BN-79/6054-08,
BN-79/6054-09, BN-79/6054-10

♦

Aprobatom technicznym wydanym przez uprawnione jednostki.

Przechowywanie środków chwastobójczych powiano być zgodne z PN-C-04657.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i niszczenia chwastów powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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a) kosiarek

−

kosiarki trawnikowej spalinowej

−

kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej do koszenia w miejscach trudnodostępnych

b) opryskiwacza plecakowego

4. TRANSPORT
Do przewozu środków chwastobójczych, skoszonej trawy, chwastów i zanieczyszczeń można użyć
dowolnego sprzętu transportowego.
Przy transporcie herbicydów należy stosować się do wymagań PN-C-04657.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Koszenie traw i chwastów
Koszenie traw i chwastów powinno być wykonywane w miarę potrzeb i nie mniej niż czterokrotnie
w ciągu roku, przy czym zakłada się, że pierwsze koszenie zostanie wykonane w okresie wiosennym,
natomiast ostatnie – w okresie jesiennym (i nie później niż do końca października).
Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim
okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej
miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja.
Poszczególne,

ostateczne

terminy

koszeń

powinny

zostać

uzgodnione

przez

Wykonawcę

z Kierownikiem Projektu.
Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 10 cm.
Należy zwrócić uwagę, aby trawa i chwasty nie zasłaniały elementów konstrukcyjnych drogowych
obiektów mostowych, ich urządzeń wyposażenia, umocnień prefabrykowanych stożków i skarp,
elementów odwodnieniowych itp.
Skoszone trawy należy na bieżąco (po zakończeniu koszenia) zagrabić, zebrać w stosy i najpóźniej
w ciągu 5 dni od zakończenia koszenia usunąć poza granice pasa drogowego.
Koszenie traw i chwastów na stożkach i skarpach, powinno obejmować całe stożki i skarpy korpusu
drogowego na długości skrzydeł przyczółkowych obiektu mostowego oraz dodatkowo – w przypadku
skarp – strefy po min. 3,0 m. licząc w stronę każdego z dojazdów. W przypadku istnienia schodów lub
ścieków skarpowych, skarpy powinny zostać wykoszone do tych elementów oraz po ok. 1,0 m poza nimi.
Przy braku stożków (kiedy przeszkoda znajduje się w wykopie), istniejące skarpy rzeki, linii
kolejowej czy drogi, powinny zostać wykoszone na szerokości min. 3,0 m licząc od powierzchni skrzydeł
przyczółkowych.
Przestrzeń podmostową porośniętą trawą i chwastami, należy kosić na całej długości obiektu oraz
na szerokości powiększonej obustronnie o opaski szerokości 1,0 m. Wykoszona przestrzeń powinna
wychodzić po 1,0 m poza obrys gzymsów.
Uwaga
W przypadku estakad i mostu przez rzekę Wisłę w Kwidzynie, mostu przez Wisłę w Kiezmarku,
mostu przez rzekę Wisłę w Knybawie oraz łącznic, estakad i mostów przez rzekę Radunię w ciągu
Południowej Obwodnicy Gdańska, koszenie trawy w przestrzeni podmostowej powinno zostać ograniczone
do stref w bezpośrednim sąsiedztwie podpór. Zakłada się, że będą to opaski szer. 3,0 m wykonywane
wokół korpusów podpór pośrednich oraz opaski szer. 3,0 m wykonywane wzdłuż ścian czołowych
przyczółków.
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Koszenie traw i chwastów na skarpach w sąsiedztwie przepustów, powinno obejmować całe skarpy
korpusu drogowego na długości ścianek czołowych (lub umocnień)*) obu głowic każdego przepustu oraz
dodatkowo:
♦

strefy po min. 2,0 m. wokół umocnień obu głowic oraz ewentualnych, istniejących umocnień
linii brzegowych (ścianek szczelnych, kiszek faszynowych, koszy gabionowych itp.)

♦

skarpy rowów i cieków dochodzących do przepustu, na odc. 3,0 m licząc od zakończeń
przepustów (w przypadku braku umocnień)

*)

W przypadku braku umocnień lub ścianek czołowych w strefie wlotów i wylotów przepustów, szerokość
koszenia skarpy korpusu drogowego powinna obejmować światło przepustu + 4,0 m (po 2,0 m
z każdej strony otworu).

5.2. Chemiczna walka z chwastami i samosiewkami.
Przy chemicznej walce z chwastami i samosiewkami Wykonawca powinien stosować opryski:
♦

Środkami chwastobójczymi selektywnymi, likwidującymi chwasty dwuliścienne. W tym wypadku
oprysk powinien być wykonywany w okresie intensywnego rozwoju roślin.

♦

Środkami do całkowitego niszczenia roślin zielonych. W tym wypadku oprysk należy wykonywać
w miarę potrzeby przez cały okres wegetacji, od wiosny do jesieni.

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem Projektu rodzaj stosowanych środków
chemicznych.

5.3. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska
Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu
drogowym na oraz pod obiektem należy do obowiązku Wykonawcy.
Do Wykonawcy robót należy utylizacja ściętej trawy i chwastów.
Należy pamiętać, że środki chemiczne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a ich nieumiejętne
stosowanie może powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy
i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami punktu 5 niniejszej SST, w tym w szczególności:
♦

Dopilnowania terminu pierwszego koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych
nasion chwastów

♦

Skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu

♦

Usunięcia i zniszczenia skoszonej trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami

♦

Kontrolowania jakości i ilości środków chwastobójczych przy chemicznym niszczeniu chwastów

7. 0BMIAR ROBÓT
Koszt

koszenia

trawy

i

niszczenia

chwastów

na

stożkach

i

skarpach

znajdujących

się

w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu oraz w strefie podobiektowej, jest częścią składową ceny ryczałtowej
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.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru koszenia należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni od jego zakończenia.
Odbioru oprysków dokonuje się w momencie, gdy widać reakcję oprysku chemicznego na roślinach.
W przypadku bieżącego realizowania usługi koszenia, potwierdzeniem odbioru wykonanych
czynności w tym zakresie będzie spisywany na koniec określonego okresu rozliczeniowego kompleksowy
protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą
„Koszenie traw i niszczenia chwastów”.
W przypadku, kiedy Zamawiający – np. po stwierdzeniu występowania trawy o wysokości
przekraczającej 10 cm – wyda Wykonawcy polecenie jej skoszenia w określonym czasie [niekoniecznie
przypadającym na koniec okresu rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół
odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją,
to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych
oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST,
wykonanych

i

potwierdzonych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

w

odpowiednim

kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
oraz:
PN-C-04657:1999

Środki ochrony roślin. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-75/6054-02

Herbicydy. Antyperz płynny 38.

BN-76/6054-04

Herbicydy. Aminopie P, MD.

BN-87/6054-06

Herbicydy. Gramolone.

BN-79/6054-08

Herbicydy. Chwastox M.

BN-79/6054-09

Herbicydy. Chwastox Ł.

BN-79/6054-10

Herbicydy. Treflan EC-2.
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M-21.06.00.

Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem

niniejszej

specyfikacji

są

wymagania

dotyczące

wykonania

i

odbioru

robót

utrzymaniowych związanych z czyszczeniem urządzenia dylatacyjnego w drogowym obiekcie mostowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym
utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wymagania

techniczne zawarte

w

specyfikacji

dotyczą robót

utrzymaniowych

związanych

z bieżącym czyszczeniem urządzeń dylatacyjnych.

1.4. Określenia podstawowe
Urządzenie

dylatacyjne

–

element

pomostu,

przenoszący

bezpośrednio

obciążenia

ruchu

drogowego, którego konstrukcja umożliwia przemieszczenia przekroju podporowego przęsła w stosunku
do przyczółka lub innego przęsła, zachowując przy tym ciągłość jezdni i chodników obiektu.
Szczelne urządzenie dylatacyjne - urządzenie dylatacyjne nie przepuszczające wody pochodzącej
z opadów atmosferycznych w głąb szczeliny dylatacyjnej.
Modułowe urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne zbudowane w postaci wewnętrznie
geometrycznie zmiennego układu prętów. Beleczki wbudowane w płaszczyźnie jezdni mogą być oparte
na belkach trawersowych lub na mechanizmach nożycowych. Przemieszczenia krawędzi szczeliny
dylatacyjnej są kompensowane przez zmianę odległości między beleczkami wbudowanymi w płaszczyźnie
jezdni. System sterowania geometrią rusztu zapewnia, że odległości w świetle między beleczkami jedni są
jednakowe podczas pracy urządzenia. Całkowite przemieszczenie w szczelinie dylatacyjnej jest dzielone
na przemieszczenia kilku modułów, z których każdy umożliwia kompensowanie przemieszczenia o tej
samej wielkości.
Nakładki wyciszające – płyty metalowe mocowane na stalowych profilach (skrajnych i pośrednich)
modułowych urządzeń dylatacyjnych, które zmieniają kształt szczeliny dylatacyjnej. Po zamocowaniu
nakładek szczelina dylatacyjna przybiera kształt zbliżony do piły zębatej (lub sinusoidy) i koła pojazdów
najeżdżają zawsze na krawędzie szczeliny ustawione skośnie do kierunku ruchu.
Otwarte urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, które pozwala na wpływanie wody
z jedni i chodników w głąb szczeliny dylatacyjnej.
Palczaste urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, w którym z jednej lub z dwóch stron
szczeliny dylatacyjnej są zamocowane wsporniki przekrywające szczelinę dylatacyjną, po której odbywa
się ruch pojazdów.
Blokowe urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne o grubości zbliżonej do grubości
nawierzchni obiektu mostowego, wykonane z taśm elastomerowych zbrojonych blachami metalowymi.
W taśmie elastomerowej, naprzeciw blach metalowych naprzemiennie od góry i od dołu ukształtowane są
wycięcia. Między wycięciami powstają elementy elastomerowe o przekroju prostokątnym (bloki
elastomeru), które przez swoje odkształcenia postaciowe kompensują przemieszczenia krawędzi szczeliny
dylatacyjnej.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich
zgodność ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Do wypłukiwania zanieczyszczeń z elementów dylatacji należy używać wody pobranej z sieci
wodociągowej.
Użycie wody pobieranej z innych źródeł może być dopuszczone przez Kierownika Projektu pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wyników badania jej składu chemicznego, który powinien
odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-88/B-32250.

3. SPRZĘT
Do mycia elementów dylatacji oraz wypłukiwania zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień należy
stosować spalinowe lub elektryczne urządzenia do mycia ciepłą (temp. ok. 50 st.C) lub zimną wodą pod
ciśnieniem ok. 8-10 MPa.
Szczotki lub zmywaki używane do lokalnego mycia ręcznego lub stanowiące wyposażenie
urządzenia do mycia mechanicznego elementów dylatacji nie powinny powodować zadrapań lub ścierania
materiału mytego elementu względnie jego powłoki ochronnej.
Sprzęt i narzędzia stosowane przez Wykonawcę do czyszczenia urządzeń dylatacyjnych, nie mogą
powodować uszkodzeń elementów dylatacji oraz elementów konstrukcji obiektu przyległych do dylatacji.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
W ramach czyszczenia urządzeń dylatacyjnych powinny być wykonane następujące czynności:
♦

Usunięcie zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień urządzenia dylatacyjnego strefy przejazdowej,

♦

Usunięcie zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień urządzenia dylatacyjnego strefy chodnikowej
i wyniesionego pobocza technicznego,

♦

Usunięcie zanieczyszczeń z wszelkich szczelin oraz wnęk dylatacyjnych,

♦

Usunięcie zanieczyszczeń z fartuchów, rynien i rur spustowych odwodnienia otwartych urządzeń
dylatacyjnych (palczastych),

♦

Usunięcie zanieczyszczeń z pod blach maskujących szczeliny dylatacyjne,

♦

Usunięcie zanieczyszczeń z wolnych przestrzeni między ściankami zaplecznymi przyczółków
i tylnymi (pionowymi) ścianami elementów ustrojów nośnych (poprzecznic, dźwigarów, płyt
pomostu),

♦

Przepłukiwanie wodą pod ciśnieniem oczyszczonych z zanieczyszczeń wkładek gumowych
dylatacji modułowych,

♦

Mycie blach maskujących,
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Bieżące usuwanie (poza obowiązkowym myciem korpusów objętych SST M-21.03.00.) brudnych

♦

zacieków z elementów podpór oraz z elementów ustrojów nośnych tj. ewentualnych skutków
wywołanych przeciekami wody przez nieszczelne urządzenia dylatacyjne (usuwanie).
Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania i regularnego czyszczenia urządzeń
dylatacyjnych.
Sposób prowadzenia robót nie może powodować zanieczyszczenia innych elementów konstrukcji
obiektu.
Temperatura wody użytej do mycia elementów dylatacji nie powinna być wyższa niż +500C.
Przy strumieniowym (hydrodynamicznym) myciu elementów dylatacji oraz przy wypłukiwaniu
zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień, ciśnienie wody nie powinno przekraczać 10 MPa.
Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, użycie środków pływających
i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy
odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem, należy do Wykonawcy robót.

5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska
Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu
drogowym i pieszym na obiekcie oraz drogowym i pieszym lub kolejowym pod obiektem, należy
do Wykonawcy.
Sposób prowadzenia przez Wykonawcę robót utrzymaniowych związanych z czyszczeniem urządzeń
dylatacyjnych lub wykonane osłony ochronne powinny zabezpieczać pojazdy i pieszych na obiekcie oraz
pod obiektem przed zamoczeniem środkiem myjącym.
Usunięte z dylatacji zanieczyszczenia powinny być na bieżąco zebrane do pojemników i usunięte
poza granice pasa drogowego.
Do Wykonawcy robót należy utylizacja zanieczyszczeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.
Na

żądanie

przedstawicieli

Zamawiającego

biorących

udział

w

czynnościach

kontrolnych,

Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli
jakości ich wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Koszt usunięcia zanieczyszczeń nagromadzonych w strefach dylatacji określonego, drogowego
obiektu mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej 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
W przypadku bieżącego realizowania usługi w zakresie czyszczenia urządzeń dylatacyjnych,
potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy
protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą
„Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych”.
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W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu występowania zanieczyszczeń objętych
przedmiotem

niniejszej

specyfikacji

–

wyda

Wykonawcy

polecenie

ich

usunięcia

[dotyczy

np.

zanieczyszczeń w fartuchach odwodnienia palczastych urządzeń dylatacyjnych] w określonym czasie
[niekoniecznie przypadającym na koniec zakładanego rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni,
dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją,
to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych
oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST,
wykonanych

i

potwierdzonych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
oraz:
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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Czyszczenie elementów systemu odwodnienia

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem

niniejszej

specyfikacji

są

wymagania

dotyczące

wykonania

i

odbioru

robót

utrzymaniowych związanych z czyszczeniem elementów instalacji odwodnienia obiektu mostowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym
utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące rodzaje robót
utrzymaniowych:
♦

usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w elementach systemu odwodnieniowego obiektu
mostowego (wpusty, sączki, rury spustowe, koryta odwodnieniowe, ścieki przykrawężnikowe,
instalacja kanalizacyjna itp.)

♦

usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w elementach odwodnieniowych zlokalizowanych
poza obiektem (osadniki, studnie, ścieki skarpowe, koryta odwodnieniowe itp.)

1.4. Określenia podstawowe
Element systemu odwodnienia – urządzenie służące do szybkiego odprowadzania wody opadowej
poza obiekt, takie jak np. wpust, rynna, osadnik, rura instalacji kanalizacyjnej, a także zamocowania tych
urządzeń do konstrukcji obiektu oraz urządzenie związane z odwodnieniem obiektu a zlokalizowane poza
nim, czyli np. umocniony ściek na skarpie nasypu przy obiekcie, osadnik, studnia, przykrawężnikowe
koryto odwodnieniowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich
zgodność ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Do wypłukiwania zanieczyszczeń z elementów odwodnienia należy używać wody pobranej z sieci
wodociągowej.
Użycie wody pobieranej z innych źródeł może być dopuszczone przez Kierownika Projektu pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wyników badania jej składu chemicznego, który powinien
odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-88/B-32250.

3. SPRZĘT
Sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę do usuwania zanieczyszczeń
z urządzeń odwodnieniowych, nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu.
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Sprzęt

użyty

do

hydrodynamicznego

udrażniania

zatkanych

rur

instalacji

kanalizacyjnej

odwodnienia obiektu, powinien zapewniać możliwość regulacji ciśnienia wody. Ciśnienie robocze wody nie
powinno przekraczać 2 MPa.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Prowadzenie przez Wykonawcę prac utrzymaniowych przy czyszczeniu elementów systemu
odwodnieniowego, nie może powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń innych elementów konstrukcji
obiektu.
W ramach robót objętych niniejszą SST, przewiduje się m.in.:
♦

Usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych we wpustach i rynnach,

♦

Usunięcie zanieczyszczeń ze ścieków przykrawężnikowych,

♦

Czyszczenie z nacieków soli rurek spustowych sączków odwadniających,

♦

Udrożnienie rur spustowych wpustów mostowych, sączków oraz instalacji kanalizacyjnej
obiektu,

♦

Usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w studniach, osadnikach oraz korytach
odwodnieniowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu (i będących elementem
systemu odwodnienia obiektu),

♦

Usuniecie zanieczyszczeń nagromadzonych w ściekach skarpowych (z łapaczami i osadnikami
włącznie)

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania i regularnego czyszczenia urządzeń
odwadniających.
W przypadku konieczności wymontowania kształtki lub prostki rury z instalacji kanalizacyjnej
w celu jej udrożnienia, ponowne wstawienie tych elementów i uszczelnienie ich połączeń należy
do Wykonawcy.
Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, użycie środków pływających
i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy
odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem, należy do Wykonawcy robót.

5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska
Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu
drogowym i pieszym na obiekcie oraz drogowym i pieszym lub kolejowym pod obiektem, należy
do Wykonawcy.
Sposób prowadzenia przez Wykonawcę robót utrzymaniowych związanych z czyszczeniem
elementów

systemu

odwodnienia

lub wykonane osłony

ochronne

powinny

zabezpieczać pojazdy

i pieszych na obiekcie oraz pod obiektem przed zamoczeniem środkiem myjącym.
Zanieczyszczenia usunięte z elementów instalacji odwodnienia obiektu Wykonawca obowiązany jest
zbierać na bieżąco (w trakcie czyszczenia elementów) do pojemników i usunąć poza granice pasa
drogowego.
Do Wykonawcy robót należy utylizacja odspojonych (zebranych) zanieczyszczeń.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola drożności rur spustowych, rynien lub przewodów instalacji kanalizacyjnej po wykonaniu
prac utrzymaniowych polega na gwałtownym wlaniu do wpustu 10 l wody, która powinna swobodnie
wypłynąć na zewnątrz obiektu.
W przypadku odprowadzenia wody z obiektu do instalacji kanalizacyjnej drożność przewodów
należy sprawdzić przy zdjętej pokrywie otworu rewizyjnego w rurze spustowej na poziomie terenu.
Jakość wykonania pozostałych prac podlega ocenie wizualnej.
Na

żądanie

przedstawicieli

Zamawiającego

biorących

udział

w

czynnościach

kontrolnych,

Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli
jakości ich wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Koszt wykonania czyszczenia elementów instalacji odwodnieniowej określonego, drogowego
obiektu mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej 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
W przypadku bieżącego realizowania usługi czyszczenia elementów systemu odwodnienia,
potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy
protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą
„Czyszczenie elementów systemu odwodnienia”.
W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu występowania zanieczyszczeń objętych
przedmiotem

niniejszej

zanieczyszczeń,

specyfikacji

nagromadzenie

–

których

wyda
w

Wykonawcy

koszach

polecenie

osadniczych

ich

usunięcia

wpustów

[dotyczy

uniemożliwiało

np.

będzie

prawidłową pracę wpustów] w określonym czasie [niekoniecznie przypadającym na koniec zakładanego
rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do
czynności objętych niniejszą specyfikacją.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją,
to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych
oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST,
wykonanych

i

potwierdzonych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

w

odpowiednim

protokole

kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
oraz:
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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M-21.08.00.

Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów
z produktów korozji ługującej oraz z czynników
mogących wywoływać korozję biologiczną.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonywania robót utrzymaniowych
związanych

z powierzchniowym

czyszczeniem

elementów

konstrukcyjnych

drogowych

obiektów

mostowych z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym
utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych
z usuwaniem mechanicznym z elementów konstrukcyjnych drogowych obiektów mostowych, produktów
korozji ługującej, czyli zacieków i wykwitów soli (zwłaszcza wapniowych) oraz czynników mogących
wywoływać korozję biologiczną betonu lub cegieł, czyli glonów, mchów i porostów silnie związanych
z podłożem.

1.4. Określenia podstawowe
Korozja ługująca – korozja betonu oraz zaprawy cementowej spoin w konstrukcjach kamiennych
i ceglanych, polegająca na ługowaniu (rozpuszczaniu i wypłukiwaniu) składników zaczynu cementowego
ze stwardniałego betonu, przez miękkie wody przesączające się przez konstrukcję.
Korozja biologiczna – korozja wywołana czynnikami biologicznymi. Dotyczy na ogół elementów
drogowych obiektów mostowych mających stałą styczność z wodą, bądź też stale zawilgoconych. Mchy
i porosty, osiedlając się na betonie, spoinach cementowych lub na cegłach, zatrzymując wilgoć stwarzają
korzystne warunki do rozwoju bakterii reagujących agresywnie na beton, zaprawy na bazie cementu
lub cegły.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonywanych robót
utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Do czyszczenia
z czynników

mogących

elementów

konstrukcyjnych

wywoływać

korozję

obiektów z produktów korozji

biologiczną,

należy

używać

wody

ługującej oraz

pobranej

z

sieci

wodociągowej i/lub odpowiedni piasek kwarcowy lub inny materiał ścierny uzgodniony przez Kierownika
Projektu.
Użycie wody pobieranej z innych źródeł może być dopuszczone przez Kierownika Projektu pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wyników badania jej składu chemicznego, który powinien
odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-88/B-32250.
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Stosowany piasek kwarcowy powinien być płukany, powinien posiadać uziarnienie 1-2mm oraz
powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712.

3. SPRZĘT
Sprzęt do czyszczenia elementów konstrukcyjnych wg zasad niniejszej specyfikacji można podzielić
na ręczny (szczotki, skrobaki, młotki, przecinaki itp.) oraz mechaniczny (szczotki, skrobaki, młotki
i przecinaki o napędzie mechanicznym, urządzenia strumieniowo-ścierne, urządzenia z wodą pod
ciśnieniem).
Sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę do usuwania zanieczyszczeń,
nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu.
Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie
wymaganej jakości robót.
W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze użytego przez Wykonawcę sprzętu
(narzędzi) nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Kierownik Projektu
może zażądać wymiany sprzętu.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Do „zanieczyszczeń” objętych przedmiotem niniejszej SST, zalicza się m.in. nacieki i wykwity soli,
stalaktyty solne oraz glony, mchy i porosty.
Do usuwania produktów korozji lub czynników organicznych przyśpieszających korozję biologiczną,
dopuszcza się m.in.:
♦

Skuwanie, polegające na odbijaniu zanieczyszczeń za pomocą młotków ręcznych i elektrycznych

♦

Oczyszczanie za pomocą obrotowych szczotek stalowych

♦

Szlifowanie, polegające na czyszczeniu elementów za pomocą szlifierek

♦

Czyszczenie strumieniowo-ścierne, polegające na oczyszczaniu powierzchni za pomocą
strumienia ścierniwa wyrzucanego przez specjalną dyszę za pomocą sprężonego powietrza lub
strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (zalecane) – tzw. lancy wodnej o ciśnieniu kilkuset
barów.

Zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, produkty korozji ługującej (zacieki i wykwity soli) oraz
czynniki mogące wywoływać korozję biologiczną, należy usuwać z wszystkich elementów drogowych
obiektów mostowych, czyli m.in. z płyty pomostu, dźwigarów, poprzecznic, gzymsów, wsporników
pochodnikowych, podpór skrajnych i pośrednich (w tym również nurtowych) oraz z wszystkich elementów
przepustów.
Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników
mogących wywoływać korozję biologiczną powinno być wykonywane w miarę potrzeb i nie rzadziej niż raz
na rok, po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku w przypadku obiektów
mostowych i do końca maja w przypadku przepustów.
W przypadku mostu przez Wisłę w Kiezmarku, w ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się
systematyczne usuwanie ptasich odchodów (przede wszystkim gołębi) z elementów konstrukcyjnych
ustroju

nośnego
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podłożyskowych podpór. Usuwanie zanieczyszczeń o których mowa powinno być realizowane min. raz
na kwartał, za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (tzw. lancy wodnej).
Sposób czyszczenia nie może powodować ubytków materiału czyszczonego elementu jak też
uszkodzeń innych elementów konstrukcji nie przeznaczonych do czyszczenia.
Powierzchnia elementu po czyszczeniu powinna zostać odpylona strumieniem sprężonego powietrza
lub przy użyciu odkurzacza przemysłowego.
Sposób prowadzenia robót nie może powodować zanieczyszczenia innych elementów konstrukcji
obiektu.
Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, użycie środków pływających
i innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy
odbywającym się ruchu drogowym na i pod obiektem, należy do Wykonawcy.

5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska
Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, pod
obiektem lub na wodzie, należy do Wykonawcy.
Warunkiem prowadzenia robót przy odbywającym się ruchu drogowym, pieszym lub kolejowym
pod obiektem, jest zastosowanie przez Wykonawcę osłon zabezpieczających pojazdy i pieszych przed ich
zapyleniem.
Obowiązek stosowania takich osłon dotyczy także obiektów usytuowanych nad zbiornikami
lub ciekami wodnymi.
Usunięcie i utylizacja pozostałości oraz produktów po czyszczeniu należy do obowiązku Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.
Powierzchnia oczyszczonego elementu nie powinna wykazywać ubytków materiału konstrukcji oraz
plam odróżniających się kolorystycznie od ogólnego tła.
Na

żądanie

przedstawicieli

Zamawiającego

biorących

udział

w

czynnościach

kontrolnych,

Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli
jakości ich wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Koszt usunięcia produktów korozji ługującej oraz czynników mogących wywoływać korozję
biologiczną, z elementów konstrukcyjnych określonego, drogowego obiektu mostowego, jest częścią
składową ceny ryczałtowej za wykonanie w określonym 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
W przypadku czyszczenia przez Wykonawcę elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów
korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną w terminach określonych
w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 3.8. i 5), potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec
odpowiedniego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości,
którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Czyszczenie elementów konstrukcyjnych
obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną”.
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W przypadku,

kiedy Zamawiający

–

po

stwierdzeniu występowania czynników

mogących

wywoływać korozję biologiczną określonych elementów obiektu – wyda Wykonawcy polecenie ich
usunięcia [dotyczy ptasich odchodów na elementach konstrukcyjnych mostu w Kiezmarku] w określonym
czasie [niekoniecznie przypadającym na koniec zakładanego rozliczeniowego], spisywany będzie
odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą
specyfikacją.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją,
to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych
oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST,
wykonanych

i

potwierdzonych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
oraz:
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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M-21.09.00.

Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonywania robót utrzymaniowych
związanych z utrzymaniem czystości w otoczeniu drogowych obiektów mostowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu usług związanych z bieżącym
utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych
z utrzymaniem czystości w otoczeniu drogowych obiektów mostowych, czyli oprócz samego obiektu także
na ich stożkach, skarpach, schodach oraz w przestrzeni podmostowej, obejmującej teren pod pomostem
oraz przeszkodę typu ciek wodny, torowisko, droga lub chodnik dla pieszych.
W przypadku mostu przez Wisłę w Knybawie, do otoczenia obiektu oprócz tego o czym mowa
powyżej, zalicza się dodatkowo wszystkie pomieszczenia zlokalizowane w obu przyczółkach mostu, przy
czym z uwagi na zintegrowanie konstrukcji, do przyczółka od str. Malborka zalicza się również
konstrukcję łukową (nad drogą równoległą do wału) oraz pomieszczenia w przyczółku zlokalizowanym
w nasypie drogowym.
W przypadku tunelu i przejść podziemnych, jako otoczenie obiektu należy rozumieć przestrzeń nad
poszczególnymi konstrukcjami, w granicach pasa drogowego.

1.4. Określenia podstawowe
Powierzchniowe zbieranie zanieczyszczeń – czynność polega na ręcznym zebraniu z otoczenia
obiektów zanieczyszczeń/śmieci tj. np. liście, gałęzie, gruz budowlany, kamienie, złom, papiery, folie,
szmaty, butelki, puszki, szkło, stare opony itp. i usunięciu ich poza granice pasa drogowego.
Przestrzeń podmostowa – strefa pod ustrojem nośnym mostu, wiaduktu, estakady, kładki
dla pieszych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich
zgodność ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu nie wymaga użycia materiałów budowlanych.

3. SPRZĘT
Sprzęt,

narzędzia

oraz urządzenia

stosowane przez

Wykonawcę

do utrzymania

czystości

w otoczeniu obiektów, nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu oraz elementów umocnienia
stożków i skarp.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca robót, w ramach niniejszej SST zobowiązany jest do bieżącego, ręcznego zbierania
z otoczenia obiektu wszelkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych typu liście, gałęzie, gruz
budowlany, kamienie, złom, papiery, folie, szmaty, butelki, puszki, szkło, stare opony itp., załadunku ich
na środki transportowe po zakończeniu prac i wywiezienia poza granice pasa drogowego.
Przestrzeń podmostową należy czyścić na całej długości obiektu oraz na szerokości pasa
wyznaczonego przez dolne krawędzie skarp korpusu drogowego.
W przypadku braku skarp korpusu drogowego, kiedy przeszkoda znajduje się w wykopie, istniejące
skarpy rzeki, linii kolejowej, drogi czy chodnika, powinny zostać wyczyszczone na szerokości min. 5,0 m
licząc od powierzchni skrzydeł przyczółkowych obiektu.
Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania i regularnego sprzątania otoczenia
obiektów objętych zamówieniem.
Użycie środków pływających i innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do usunięcia gałęzi
drzew i innych zanieczyszczeń zalegających w cieku wodnym (również poniżej poziomu wody), należy
do Wykonawcy robót.

5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska
Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu
drogowym na obiekcie, pod obiektem lub na wodzie, należy do obowiązku Wykonawcy.
Zanieczyszczenia powinny być zebrane na bieżąco (w trakcie sprzątania) do pojemników, na taczki
itp. i usunięte poza granice pasa drogowego.
Do Wykonawcy robót należy utylizacja zanieczyszczeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.
Na

żądanie

przedstawicieli

Zamawiającego

biorących

udział

w

czynnościach

kontrolnych,

Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca prac utrzymaniowych w celu dokonania kontroli
jakości ich wykonania (dotyczy np. cieków wodnych).

7. OBMIAR ROBÓT
Koszt utrzymania czystości w otoczeniu określonego, drogowego obiektu mostowego, jest częścią
składową ceny ryczałtowej 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
W

przypadku

bieżącego

utrzymywania

przez

Wykonawcę

czystości

w

otoczeniu

obiektu,

potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy
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protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą
„Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu”.
W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu zanieczyszczeń objętych niniejszą specyfikacją
– wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia w określonym czasie [niekoniecznie przypadającym na koniec
okresu rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się
jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją,
to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości]..

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych
oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST,
wykonanych

i

potwierdzonych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

w

odpowiednim

protokole

kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
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M-21.10.00.

Utrzymanie zimowe.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonywania robót utrzymaniowych
związanych z utrzymaniem zimowym drogowych obiektów mostowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza

specyfikacja

techniczna

jest

stosowana

przy

wykonywaniu

usług

związanych

z utrzymaniem zimowym na drogowych obiektach mostowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót utrzymaniowych związanych
z utrzymaniem zimowym na drogowych obiektach mostowych i obejmują m.in:
♦

W przypadku obiektów mostowych – utrzymanie w odpowiednim standardzie zimowym stref
chodnikowych, wyniesionych poboczy technicznych, odpowiednich elementów wyposażenia
takich jak dylatacje, wpusty, ścieki skarpowe, schody,

♦

W przypadku przepustów – utrzymanie w odpowiednim standardzie zimowym wyniesionych
poboczy technicznych, odpowiednich elementów wyposażenia takich jak ścieki skarpowe
(z łapaczami) oraz likwidację ewentualnych zatorów, zlodzeń itp. powstających w strefach
głowic oraz wnętrzach przepustów

♦

W przypadku wszystkich drogowych obiektów mostowych objętych zamówieniem – prace
porządkowe po sezonie zimowym

1.4. Określenia podstawowe
Utrzymanie zimowe drogowych obiektów mostowych – prace mające na celu zmniejszenie
lub ograniczenie zakłóceń ruchu pieszych i rowerzystów po chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych,
ścieżkach rowerowych oraz zakłóceń funkcjonowania urządzeń dylatacyjnych i systemu odwodnieniowego
na obiektach mostowych, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa lub opady
śniegu oraz prace mające na celu likwidację ewentualnych zatorów, zlodzeń itp. powstających w strefach
głowic oraz wnętrzach przepustów i utrudniających swobodny przepływ wód a przez to stwarzających
możliwość podtapiania terenów przyległych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonywanych robót
utrzymaniowych oraz za ich zgodność ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Do usuwania śliskości zimowej na chodnikach oraz schodach, należy stosować następujące
materiały uszorstniajace (do uszorstnieniea lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu):
♦

piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-B-11113:1996
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♦

kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstniania ubitego śniegu) wg PNB-11111:1996

♦

kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni chodników nie powinno być zbyt łamliwe, nie
może zawierać zanieczyszczeń ilastych.
Materiały stosowane do usuwania śliskości zimowej powinny być składowane i zabezpieczone przed
wpływem wilgotności w specjalnie do tego celu przygotowanych skrzyniach. Skrzyni powinny posiadać
zadaszenia lub powinny być przykryte plandekami.
Wielkość skrzyń i ich usytuowanie powinny wynikać z długości i szerokości chodników oraz
przyjętej technologii prac.
Od

Wykonawcy

robót

oczekuje

się

zgromadzenia

odpowiedniego

zapasu

materiałów

uszorstniających przed sezonem zimowym, w ilości wystarczającej co najmniej na dwa tygodnie pracy.
W czasie sezonu zimowego zapasy należy uzupełniać na bieżąco, do wielkości wystarczającej na
prowadzenia zimowego utrzymania przez co najmniej dwa tygodnie przy występowaniu średnich
warunków zimowych.
Za stosowanie materiałów niezgodnych z umową, całkowita odpowiedzialność ponosi Wykonawca
robót.

3. SPRZĘT
Do odśnieżania chodników, wyniesionych poboczy technicznych i schodów drogowych obiektów
mostowych należy używać przede wszystkim sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do tego celu oraz
pługów, szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie.
Sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę do zimowego utrzymania
odpowiednich elementów drogowych obiektów mostowych, nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji
obiektu, nawierzchnio-izolacji oraz elementów wyposażenia.
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu
1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na obiekcie.

4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
przewożonych materiałów, ich objętości, załadunku oraz od odległości transportu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Do zimowego utrzymania obiektów mostowych, objętego niniejszą SST, należy:
♦

Przygotowanie materiałów do usuwania śliskości – nie później niż do 31 października każdego
roku i ilości materiałów obejmujące dwumiesięczny zapas,

♦

Usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze wpustów odwadniających, łapaczy ścieków
skarpowych i urządzeń dylatacyjnych,

♦

Usuwanie śniegu i zalodzeń ze stref chodnikowych oraz schodów (nie dotyczy schodów
skarpowych wykonanych jedynie na potrzeby służb utrzymaniowych),

♦

Usuwanie śniegu i zalodzeń z wyniesionych poboczy technicznych,

♦

Usuwanie śliskości na chodnikach i schodach po których odbywa się ruch pieszy,

♦

Czyszczenie systemów odwadniających (kratek, osadników, kolektorów, ścieków skarpowych)
i urządzeń dylatacyjnych z zalegającego piasku sypanego w czasie akcji zimowej,

40 | S t r o n a

Szczegółowe specyfikacje techniczne na bieżące utrzymanie czystości (SST)
•

Prace porządkowe po sezonie zimowym.

Do zimowego utrzymania przepustów, objętego niniejszą SST, należy:
♦

Likwidacja ewentualnych zatorów, zlodzeń itp. powstających w strefach głowic oraz wnętrzach
przepustów i utrudniających swobodny przepływ wód a przez to stwarzających możliwość
podtapiania terenów przyległych

♦

Usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze łapaczy ścieków skarpowych,

♦

Usuwanie śniegu i zalodzeń z wyniesionych poboczy technicznych,

♦

Czyszczenie ścieków skarpowych z zalegającego piasku sypanego w czasie akcji zimowej,

♦

Prace porządkowe po sezonie zimowym.

Wyżej wymienione zabiegi muszą zapewnić ciągłą drożność systemów odwadniających obiekt oraz
– w przypadku obiektów mostowych – sprawność urządzeń dylatacyjnych.
W przypadku przepustów, usuwanie śniegu i zalodzeń ze stref chodnikowych oraz usuwanie
śliskości na chodnikach po których odbywa się ruch pieszy, objęte jest odrębnym zamówieniem
dotyczącym bieżącego utrzymania dróg.
Częstość wykonywania poszczególnych czynności związanych z utrzymaniem obiektów w okresie
zimy oraz maksymalny czas w którym Wykonawca powinien usunąć skutki spowodowane zjawiskami
zimowymi, powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 5 opisu przedmiotu zamówienia.

5.2. Odśnieżanie
Technika odśnieżania chodników i schodów mostowych jest uzależniona od ich długości, szerokości
oraz rodzaju i ilości śniegu. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.
Śnieg zalęgający na chodnikach, o ile umożliwią to warunki terenowe pod obiektem (np. pole),
może być zrzucany na dół.
Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp.
Śnieg, w przypadkach gdy jest to konieczne, powinien być wywożony z chodników obiektów
znajdujących się w miastach lub innych obszarach zabudowanych. Wywożenie śniegu powinno mieć
miejsce w przypadku zalegania jego dużej ilości, uniemożliwiającej poruszanie się pieszych.
Przy opadach ciągłych, Wykonawca zobowiązany jest do powtarzania usuwania śniegu w taki
sposób, aby nie dopuścić do utworzenia warstwy śniegu o grubości nie większej niż 5 cm (dotyczy
obiektów mostowych w miastach).
Po ustaniu opadów ciągi piesze, należy ponownie odśnieżyć i uszorstkowić.
Odśnieżanie poboczy technicznych, stref przykrawężnikowych jezdni oraz stref przy słupach barier
ochronnych zamontowanych na chodnikach, należy

prowadzić po zakończeniu prac związanych

z odśnieżaniem jezdni drogowej (nie będącej przedmiotem niniejszej SST) oraz odśnieżaniem ciągów
pieszych objętych niniejszą SST.
W przypadku nie występowania opadów śniegu, a konieczności posypania chodników, prace należy
zorganizować w taki sposób, aby wszystkie ciągi piesze były posypane do godz. 7.00, a w ciągu dnia
systematycznie kontrolowane w celu bieżącego usuwania śliskości.

5.3. Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości.
Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu należy w pierwszej kolejności mechanicznie usunąć
z chodników. Cienkie pozostałości lodu i śniegu należy następnie uszorstnić przez jednorazowe
posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-100 g/m2.
Do uszorstniania ubitego śniegu należy stosować jedno lub dwukrotne posypanie w ciągu dnia
kruszywem z wydatkiem jednostkowym każdorazowo 100-150 g/m2.
Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pieszych.
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5.4. Porządkowanie obiektów po zakończeniu zimowego utrzymania obiektów
mostowych.
Zalegający przy krawędziach jezdni materiał uszorstniajacy należy dokładnie uprzątnąć.
Elementy systemu odwodnieniowego obiektów (wpusty, kolektory odwodnieniowe, przykanaliki,
ścieki skarpowe z łapaczami i przeponami, osadniki itp.) oraz urządzenia dylatacyjne muszą zostać
bezwzględnie oczyszczone i przepłukane czystą wodą.
Utylizacja odspojonego w wyniku czyszczenia w/w elementów materiałów należy do Wykonawcy.
Po zakończeniu sezonu zimowego skrzynie z materiałami uszorstniającymi należy uporządkować
i usunąć poza granice pasa drogowego.

5.5. Bezpieczeństwo robót
Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu
drogowym na obiekcie lub drogowym i kolejowym pod obiektem, należy do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola wykonania robót polega na wyrywkowej kontroli grubości pozostawionego śniegu
na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych, ścieżkach rowerowych (jeśli były odśnieżane) oraz szerokości
odśnieżania, drożności przepustów, ilości rozsypanych środków uszorstniajacych, szerokości i długości
odcinków sypania, drożności wpustów odwodnieniowych, czystości urządzeń dylatacyjnych.
Wartości dopuszczalne wg pkt. 5 niniejszej specyfikacji oraz pkt. 5 opisu przedmiotu zamówienia.

7. OBMIAR ROBÓT
Koszt utrzymania zimowego określonego, drogowego obiektu mostowego, jest częścią składową
ceny ryczałtowej 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
W przypadku bieżącego realizowania usługi w zakresie zimowego utrzymania, potwierdzeniem ich
odbioru będzie spisywany na koniec każdego okresu rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli
bieżącego utrzymania czystości, którego jednym z elementów będzie pozycja pod nazwą „Utrzymanie
zimowe”.
W przypadku, kiedy Zamawiający – po stwierdzeniu np. zalegania śniegu lub powstania zalodzenia
– wyda Wykonawcy polecenie ich usunięcia w określonym czasie [niekoniecznie przypadającym na koniec
okresu rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni, dodatkowy protokół odbioru odnoszący się
jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją,
to Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].
Odbiór robót powinien się odbyć w ciagu 2-3 godzin od wykonania pracy, jeśli warunki pogodowe
są ustabilizowane i nie niweczą wykonywanej pracy.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych
oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST,
wykonanych

i

potwierdzonych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

w

odpowiednim

protokole

kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”
oraz:
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Żwir i mieszanka.
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek.
4. Wytyczne zimowego utrzymania dróg, GDDKiA – IBDiM, Warszawa 2006
(wprowadzone do stosowania na drogach krajowych przez generalnego dyrektora GDDKiA)
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M-21.11.00.

Bagrowanie przepustu

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonywania robót utrzymaniowych
związanych

z bagrowaniem

przepustów

w

ramach

bieżącego

utrzymania

drogowych

obiektów

mostowych31+200 ÷35+632,44.przepustu Nr_7P, likwidowanego w ramach remontu drogi krajowej Nr
55 odc. Malbork – Sztum, km 31+200 ÷35+632,44”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót utrzymaniowych
związanych z bieżącym utrzymaniem czystości na drogowych obiektach mostowych.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót utrzymaniowych
związanych z bagrowaniem przepustów,u obejmując:
♦

czyszczenie (bagrowanie) z namułu i ziemi czyszczenie z namułu, ziemi, kamieni i

Sformatowane: Punktory i numeracja

nieczystości wnętrza przepustów
♦

czyszczenie z namułu, ziemi i kamieni rowów w bezpośrednim sąsiedztwie głowic przepustów
(po 5,0 m z każdej strony przepustu)

♦ likwidowanego przepustu kamiennego Nr_7P
♦

załadowanie na środki transportowe, odwiezienie poza teren pasa drogowego i utylizację
odspojonego gruntu, namułu, kamieni i nieczystości

1.4. Określenia podstawowe
Bagrowanie – usunięcie z wnętrza przepustu lub z dna rowu w bezpośrednim sąsiedztwie głowic
przepustu – namułu, ziemi, kamieni i nieczystości

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót utrzymaniowych oraz za ich
zgodność ze SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót utrzymaniowych podane zostały w OST D-M.00.00.00
"Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Bagrowanie przepustów nie wymaga użycia materiałów budowlanych.

3. SPRZĘT.
Większość robót ze względu na niewielkie światła przepustów, realizowana będzie ręcznie, przy
zastosowaniu narzędzi typu łopaty, grabie, wiadra, taczki itp.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy.
Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać wykonywanie robót w sposób
ciągły i uzyskanie wymaganej jakości robót.
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W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze użytego przez Wykonawcę
sprzętu (narzędzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót Zamawiający
może zażądać zmiany stosowanego sprzętu (narzędzi).

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Bagrowania przepustów z namułu i kamieni, należy dokonać ręcznie.
W przypadku przepustów na czynnych ciekach wodnych, roboty związane z bagrowaniem ich
wnętrza, realizowane będą przy otwartym przepływie wody.
Namuł, nadmiar gruntu oraz kamienie i nieczystości pochodzące z czyszczonych przepustów, należy
załadować na środki transportowe, wywieźć poza teren pasa drogowego i zutylizować.
Bagrowanie powinno być wykonywane w miarę potrzeb i nie mniej niż dwukrotnie w ciągu roku,
przy czym zakłada się, że pierwsze bagrowanie zostanie wykonane w okresie wiosennym, natomiast
drugie – w okresie jesiennym (i nie później niż do końca października).

5.2. Bezpieczeństwo robót utrzymaniowych i ochrona środowiska
Zabezpieczenie miejsca robót utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu
drogowym nad przepustem należy do obowiązku Wykonawcy.
Odspojone w wyniku bagrowania materiały powinny być zebrane na bieżąco (w trakcie bagrowania)
i usunięte poza granice pasa drogowego.
Do Wykonawcy robót należy utylizacja odspojonych w wyniku bagrowania materiałów.
Bagrowania przepustu z namułu, ziemi i nieczystości, należy dokonać ręcznie, niezwłocznie po
odkopaniu wlotu przepustu oraz rozebraniu jego obu kamiennych końcówek (w zakresie określonym w
dokumentacji projektowej).
Namuł, nadmiar gruntu oraz nieczystości pochodzące z bagrowanego przepustu, należy załadować
na środki transportowe i wywieźć poza obręb pasa drogowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przy wykonywaniu i odbiorze bagrowania, powinna zostać przeprowadzona kontrola czystości ich
przewodów przepustów oraz rowów i cieków w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej.
Na

żądanie

przedstawicieli

Zamawiającego

biorących

udział

w

czynnościach

kontrolnych,

Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca robót w celu dokonania kontroli jakości ich
wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Koszt bagrowania przepustu, jest częścią składową ceny ryczałtowej 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

wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego sąsiedztwa.
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8. ODBIÓR ROBÓT
W przypadku bagrowania przepustu przez Wykonawcę w terminach określonych w opisie
przedmiotu zamówienia (pkt. 3.11 i 5), potwierdzeniem ich odbioru będzie spisywany na koniec okresu
rozliczeniowego kompleksowy protokół kontroli bieżącego utrzymania czystości, którego jednym
z elementów będzie pozycja pod nazwą „Bagrowanie przepustów”.
W

przypadku,

kiedy

Zamawiający

–

po

stwierdzeniu

nadmiernego

zamulenia

przepustu

uniemożliwiającego swobodny przepływ wody w przepuście lub powodującego nadmierne piętrzenie się
wody przed głowicą wlotową – wyda Wykonawcy polecenie usunięcia namułu w określonym czasie
[niekoniecznie przypadającym na koniec zakładanego rozliczeniowego], spisywany będzie odpowiedni,
dodatkowy protokół odbioru odnoszący się jedynie do czynności objętych niniejszą specyfikacją.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych (zarówno dla pierwszego jak i drugiego przypadku) zostaną
stwierdzone nieprawidłowości w realizacji robót utrzymaniowych objętych niniejszą specyfikacją, to
Zamawiający odmówi ich odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad [nieprawidłowości].

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego podstawowych robót utrzymaniowych
oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST,
wykonanych

i

potwierdzonych

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

w

odpowiednim

protokole

kontroli/odbioru bieżącego utrzymania czystości.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg pkt. 10 D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
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