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OPIS TECHNICZNY 

 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu przepust  

pod ul. Rogowską w miejscowości Wodzisław Śląski. 

Podstawą opracowania jest umowa nr IAG-IV.7011.00016.2014 zawarta w dniu 

12.05.2014r. pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski  

ul. Bogumińska 4, a Biurem Inżynierskim CONCEPT Mariusz Kowal, 44-122 Gliwice, ul. 

Kusocińskiego 12/29. 

 

1.2 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swym zakresem remont przepustu drogowego w granicach  

działek: nr 24 będących we władaniu Inwestora i nr 1957/362 która jest własnością 

prywatną.  

 

1.3 Podstawy techniczne 

Akty prawne: 

[1] Ustawa z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (urzędowy tekst jednolity Dz.U. nr 106, 

poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 

[2] Rozporządzenie MTiGM nr 735 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735) 

[3] Rozporządzenie MtiGM nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

nr 430 z 1999r. poz. 430) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126) 

 

Normy i instrukcje: 

[5] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

[6] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

[7] PN-81/B-03020 Grunty budowlane posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[8] PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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Inne 

[9] Inwentaryzacja i wizje w terenie, maj, czerwiec 2014 

[10] Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 

[11] Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu wykonane przez firmę „GLOB” Geodezja, 

kartografia, BHP ul. Zamkowa  8b/1, 44-350 Gorzyce, czerwiec 2014 

 

2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

 Na podstawie inwentaryzacji obiektu w terenie ustalono następujące informacje 

dotyczące stanu konstrukcji istniejącego przepustu w ciągu ul. Rogowskiej  

w Wodzisławiu Śląskim. 

 

2.1 Konstrukcja przepustu 

Konstrukcja przepustu w stanie istniejącym składa się z dwóch części. Od strony 

wody górnej na długości 2,1m konstrukcje stanowią dwa elementy z rur żelbetowych 

Ø150cm, w dalszej części na długości 5,13m konstrukcje stanowi sklepienie ceglane o 

szerokość 1,88m i wysokość 1,85m. Głowica wlotowa żelbetowa w formie ściany czołowej 

z ukośnymi skrzydłami, głowica wylotowa ceglana w formie ściany czołowej z bocznym 

skrzydłem. Do głowicy wlotowej przymocowana jest balustrada. Umocnienie cieku na 

wlocie płytami drogowymi oraz elementami betonowymi. Umocnienie cieku na wylocie 

płytami ażurowymi. Po stronie głowicy wylotowej w odległości 1,65 przebiega wodociąg  

fi 100mm w ochronnej rurze stalowej. Wodociąg nie koliduje z bocznym skrzydłem głowicy. 

Konstrukcje przepustu przedstawiono na rysunku inwentaryzacyjnym M-02. 

 

2.2  Zaobserwowane uszkodzenia 

Wizja w terenie przeprowadzona została w maju i czerwcu 2014 r. Na podstawie oględzin 

stwierdzono następujące uszkodzenia i braki w odniesieniu do przepustu w ciągu ul. 

Rogowskiej. 

L.p. Element Opis stanu istniejącego  

1 
Nawierzchnia 

jezdni 

Nawierzchnia asfaltowa nad przepustem posiada rysy i 

pęknięcia siatkowe bez wykruszeń. Po stronie północnej 

nastąpiła deformacja nawierzchni (zapadnięcie powyżej 30 

mm). Na poboczu i krawędziach jezdni występują 

zanieczyszczenia i wegetacja roślinności. 

2 Głowica wlotowa 

Czołowa ściana żelbetowa posiada liczne miejscowe 

zniszczenia struktury materiału, raki i ubytki betonu. Na 

załamaniach ściany występują pionowe rysy przeciążeniowe. 

Zapadnięte skarpy świadczą o podmywaniu głowicy oraz 
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odsłaniają nieprawidłowe posadowienie  (brak fundamentu). 

Na skutek nieprawidłowego posadowienia ściana czołowa 

głowicy jest odchylona od pionu około 7cm na 1 m wysokości. 

Zanieczyszczenia i wegetacja roślinność wpływa na 

zmniejszenie trwałości głowicy. 

3 Głowica wylotowa 

Czołowa ściana ceglana posiada miejscowe ubytki okładziny 

oraz skurczowe rysy powierzchniowe. Ściana boczna ceglana 

pozbawiona jest okładziny, posiada ubytki materiału 

ceglanego i uszkodzenia łączników (spoin). Wegetacja 

roślinności wpływa na zmniejszenie trwałości całej głowicy. 

4 Sklepienie 

W sklepieniu występują liczne ubytki materiału ceglanego, 

uszkodzenia spoin i zniszczenie struktury materiału. 

Miejscami występują osady i wykwity.   

5 Elementy rurowe 

Elementy rurowe znajdujące się na wlocie przepustu uległy 

przemieszczeniu względem siebie tworząc szparę o 

szerokość 10cm.  Wewnątrz przekroju zaobserwowano ubytki 

betonu i korozję zbrojenia. 

6 Balustrada 

Balustrad po stronie południowej jest zbyt niska co ma wpływ 

na bezpieczeństwo ruchu publicznego. Na obydwu 

balustradach występują miejscowe zniszczenie powłoki 

antykorozyjnej  i korozja powierzchniowa. 

7 Nasypy i skarpy 

Umocniona powierzchnia skarp przy ścianach głowicy 

wlotowej obsunęła się lub zapadła, widoczne odsłonięcie 

części ścian. Na pozostałej części bujna wegetacji roślinności. 

Betonowe płyty na wlocie uległy przemieszczeniu. 

8 Koryto cieku 
Koryto cieku jest zanieczyszczone, a zakres uszkodzeń w 

umocnieniu przekracza 30% 

Powyższe uszkodzenia zostały przedstawione w sposób graficzny i fotograficzny  na 

rysunku inwentaryzacyjnym M-02 

 

3 OPIS PRAC REMONTOWYCH 

 Na podstawie inwentaryzacji obiektu w terenie ustalono zakres prac remontowych. 

Prace te będą przebiegały w dwóch etapach – rozbiórki i naprawy. Projektowane roboty nie 

zmieniają funkcji, warunków użytkowania i sposobu zagospodarowania terenu w stosunku 

do stanu obecnego nie mają szkodliwego wpływu na środowisko. 
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3.1 Zakres prac rozbiórkowych 

 Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych został graficznie przedstawiony na rysunku 

zestawczym robót M-03 

Do głównych robót rozbiórkowych należą: 

− demontaż balustrady stalowej postronnie północnej, 

− rozbiórka stożków i skarp po stronie północnej i południowej w zakresie 

umożliwiającym wykonanie zaplanowanych robót, roboty ziemne w obr ębie 

wodoci ągu nale ży prowadzi ć ręcznie,  

− rozbiórka nawierzchni jezdni i podbudowy,  

− frezowanie nawierzchni jezdni, 

− rozbiórka podbudowy nawierzchni po stronie północnej, 

− demontaż głowicy wlotowej 

− demontaż elementów rurowych, 

− rozbiórka i skucie luźnych elementów ceglanych i betonowych z zachowaniem struktury 

sklepienia, piaskowanie powierzchni 

− skucie luźnych i odstających okładzin z zapraw na głowicy wylotowej, piaskowanie 

powierzchni, 

− usunięcie umocnień na wlocie do przepustu oraz fragmentów uszkodzonych umocnień 

wewnątrz przepustu, 

− przegłębienie koryta wewnątrz przepustu  

3.2 Zakres prac remontowych 

Projektuje się remont przepustu z wykorzystaniem współcześnie stosowanych 

materiałów kompozytowych. Istniejąca ceglana konstrukcja przepustu zostanie 

wzmocniona poprzez wprowadzenie do części przelotowej rury o średnicy 160cm z żywic 

poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym – GRP. Wolna przestrzeń pomiędzy 

istniejącą konstrukcja a rurą zostanie wypełniona betonem pod ciśnieniem klasy C30/37. 

Projektowane parametry przepustu: 

− długość – 7,3m 

− średnica wewnętrzna – Ø1,6m 

− kąt skrzyżowania przepustu z osią drogi 89˚ 

− spadek podłużny – 1,09% 

− rzędne wlot 234,19m, wylot 234,09m  

 

Szczegółowy zakres prac remontowych został graficznie przedstawiony na rysunku 

zestawczym robót M-03 
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Do głównych prac remontowych należą: 

− wykonanie fundamentu z kruszywa w części przelotowej przepustu, 

− wprowadzenie rury GRP i wypełnienie przestrzeni betonem C30/37, 

− wykonanie nowej żelbetowej głowicy wlotowej, 

− uzupełnienie fug i wykonanie warstwy okładzinowej z PCC na głowicy wylotowej, 

− wykonanie balustrady po stronie północnej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

− podwyższenie balustrady po stronie południowej wraz z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym, 

− odtworzenie stożków i skarp z hydroobsiewem, 

− umocnienie koryta cieku i brzegów płytami ażurowymi na podsypce cem-piaskowej, 

− wykonanie nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach - KR3 (dowiązanie do stanu 

istniejącego), 

− zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich powierzchni betonowych. 

− przywrócenie przyległego terenu do stanu sprzed realizacji robót budowlanych i 

rekultywacja oraz odtworzenie naruszonej szaty roślinnej i geologicznej. 

Po wykonaniu przebudowy obiekt uzyska klasę obciążeń „B”  wg. [5] 

3.3 Szczegółowe wytyczne wykonywania wybranych robó t 

 
Uwagi ogólne 
 
 Wszelkie prace należy prowadzić według rysunków niniejszej dokumentacji zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.  

 
Konstrukcja przepustu 

Do wzmocnienia konstrukcji przepustu zaprojektowano wkład z rury kompozytowej 

GRP DN1600mm. Długość osiowa 7,3m (przy zamawianiu wkładu należy uwzględnić skos 

rury wynikający z usytuowania ścianek czołowych). Konstrukcja nośna w postaci rury 

kompozytowej ułożona zostanie na fundamencie z podsypki wspierającej o frakcji 0-32 mm 

grubości 30 cm. Podsypkę należy zagęścić do współczynnika Is=0,98. Istniejącą 

wewnętrzną ceglaną konstrukcje przepustu należy przygotować do zespolenia poprzez 

piaskowanie. Luźne elementy ceglane i betonowe należy usunąć zachowując strukturę 

sklepienia. Wkład z rury kompozytowej należy umieścić wewnątrz istniejącego przepustu, 

ustabilizować a końce przyciąć i dopasować do lica głowicy wlotowej i wylotowej. 

Przestrzeń pomiędzy istniejącą konstrukcją a rurą GRP wypełnić betonem C30/37 

zwracając szczególna uwagę na jednorodność ułożenia mieszanki.  
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Głowica wlotowa 

Głowice wlotową zaprojektowano w formie żelbetowej ściany czołowej o grubości 

30cm usytułowanej prostopadle do osi przepustu. Całkowita długość ściany wynosi 8,0m. 

Końcowy 2,0m odcinek ściany załamany jest pod katem 20˚. Ścianę należy wykonać z 

betonu C30/37 zbrojonego stalą AIIIN. Górna powierzchni ściany zwieńczona jest gzymsem 

na którym znajduje się balustrada stalowa. 

 
Głowica wylotowa 

Głowice wylotową ceglaną należy oczyścić z istniejącej okładziny i poddać 

piaskowaniu. Następnie uzupełnić materiał spoin i wykonać nowa okładzinę z zapraw PCC 

zbrojonych siatką stalową o grubości pręta 3mm, oczko 100x100mm. 

 

Nawierzchnia 

 Remont jedni nad przepustem obejmuje zakres wykonania nawierzchni jezdni i 

podbudowy po stronie północnej na długości 10,0m oraz wykonanie nawierzchni jezdni po 

stronie południowej na długości 10,0m.  

 Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni KR3: 

• grub. 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11, 

• grub. 6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

• grub. 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, 

• grub. 20 cm - podbudowa pom. z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5, 

W miejscu dowiązania przebudowywanego odcinka do istniejącej jezdni  

z obydwu stron przepustu po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, na całej szerokości jezdni 

należy ułożyć pasmo geosiatki wzmacniającej o szerokości 4m w poprzek jezdni tak aby na 

odcinku projektowanym i na odcinku istniejącej drogi uprzednio sfrezowanej szerokości 

zakładów były równe. Spadki podłużne i poprzeczne odcinka remontowanej jezdni 

wykonawca ustali na podstawie pomiarów geodezyjnych istniejącej nawierzchni.  

 
Balustrady 

Zastosowano balustradę z płaskowników stalowych o wysokości 1,1m i rozstawie 

słupków 1,0m. Słupki mocowane są za pomocą kotew wklejanych do gzymsu ściany 

czołowej. Po ustawieniu i zamocowaniu należy wykonać polewki z zaprawy 

niskoskurczowej. Podwyższenie balustrady istniejącej po stronie południowej wykonać z 

płaskowników stalowych poprzez spawanie na budowie. Balustrady zabezpieczyć 

antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe o grubości powłoki 85µm wraz z 

doszczelnieniem za pomocą farb epoksydowych z wypełnieniem metalicznym o grubości 

powłoki minimum 100µm i warstwą nawierzchniową z farb poliuretanowych o grubości 

powłoki minimum 80µm 
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Zasypki 

Grunt zasypki powinien być przepuszczalny, niewysadzinowy, możliwie jednorodny. 

Zasypkę ścian czołowych i sklepienia należy wykonać z pospółki (lub piasku). Zasypka 

powinna być układana równomiernie warstwami o grubości ok. 30 cm, bardzo starannie 

zagęszczanymi. Wskaźnik zagęszczenia Is≥1,0 (dla stożków nasypu przy ścianach 

bocznych dopuszcza się wskaźnik Is≥0,95).  

 
Ochrona antykorozyjna 

Stykające się z gruntem powierzchnie betonowe ściany czołowej zaizolowane 

zostaną materiałem powłokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno. 

Powierzchnie betonowe, jako szczególnie narażone na działania korozyjne, zabezpiecza 

się powłokami akrylowymi.  

 
Umocnienie skarp i dna 

Umocnienie skarp i dna koryta przy wlocie i wylocie przepustu przewidziano z płyt 

ażurowych na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10cm.  Zakres umocnienia pokazano 

na rysunku zestawczym robót M-03. Pozostałe powierzchni skarp i stożków należy   

umocnić poprzez humusowanie z hydroobsiewem.  

 
3.4 Organizacja ruchu 

Projektowany remont przepustu, ze względu na zakres i charakter robót, wymaga 

całkowitego zamknięcia ruchu na obiekcie. Nie przewiduje się wykonania tymczasowej 

przeprawy obsługującej ruch samochodowy. 

Wykonawca robót powinien przewidzieć wydzielenie lub opcjonalnie wbudowanie 

tymczasowego pomostu dla pieszych obsługującego ruch publiczny na czas budowy. 

Dojazd do miejsca prowadzonych robót jest obecnie możliwy z obu stron ul. Rogowskiej. 

Wykonawca robót zaprojektuje, uzgodni, zabezpieczy i oznakuje ruch zastępczy na czas 

prowadzonych robót budowlanych, umożliwiający swobodny i bezpieczny dojazd do 

sąsiadujących z terenem budowy posesji.  

 

3.5 Uwagi dla Wykonawcy robót 

Przebudowa obiektu winna przebiegać pod nadzorem autorskim. Wszelkie zmiany 

w dokumentacji projektowej wymagają uzgodnienia z Projektantem i Jednostka Projektowa. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty lub 

świadectwa dopuszczenia wydane przez IBDiM, potwierdzające ich cechy i jakość. 

W przypadku stwierdzenia po dokonaniu rozbiórek znaczących niezgodności dla 

przyjętych rozwiązań dokona się ich korekty. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona konieczne projekty: projekt organizacji 

ruchu, projekty technologiczne, projekty rusztowań i deskowań. 
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4 INFORMACJA BIOZ 

4.1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( art.20, 

ust.1, p.1b) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym 

opracowano „Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zostanie sporządzony przez 

Wykonawcę robót na etapie realizacji inwestycji. 

 

4.2 Zakres robót i kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów 

W zakresie zadania przewidziany jest remont przepustu na który składa się 

następujący zakres robót:  

− roboty rozbiórkowe - rozbiórka balustrady i głowicy wlotowej, rozbiórka jezdni, wykopy 

− roboty remontowe – wzmocnienie istniejącej konstrukcji przepustu rurą kompozytową  

z wypełnieniem wolnej przestrzeni betonem, wykonanie nowej głowicy wlotowej wraz  

z balustradą, remont głowicy wylotowej, odtworzenie jezdni, umocnienie skarp i dna 

płytami ażurowymi. 

 

4.3 Wykaz istniej ących obiektów 

W miejscu prowadzenia prac występuje przepust, który stanowią przedmiot 

remontu. Wykonano inwentaryzację stanu technicznego. Rozbiórkę istniejących elementów 

przepustu należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacja projektową. 

Na terenie objętym planowaną inwestycją zlokalizowana jest ponadto sieć 

wodociągowa.  

 

4.4 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, kt óre mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Remont przepustu stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikające  

z ruchu technologicznego na placu budowy.  

 

4.5 Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych 

W czasie remontu obiektu będą występować następujące roboty stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− wykonywanie wykopów o głębokości większej niż 3,0m; 
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− przenoszenie i rozbiórka ciężkich elementów, 

− prace wykonywane w korycie rzeki z uwagi na możliwość utonięcia szczególnie  

w miejscach spiętrzenia wody, 

− roboty z wykorzystaniem dźwigów, 

− hałas w czasie pracy maszyn i urządzeń mechanicznych, 

− przemieszczające się maszyny w czasie robót ziemnych, 

− podchwycenie przez przemieszczające się maszyny lub jej elementy, 

− porażenie prądem przy pracach z użyciem elektronarzędzi. 

Zagrożenia te będą występowały krótkotrwale tak jak będą realizowane kolejne etapy 

remontu przepustu. Należy uczulić Wykonawcę robót na stosowanie odpowiednich 

zabezpieczeń i środków ochrony osobistej oraz sprawowanie nieustannego nadzoru nad 

przebiegiem realizacji inwestycji. 

 

4.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności 

dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa personelu Wykonawcy we współpracy  

z miejscowymi władzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, że personel służby zdrowia, 

urządzenia pierwszej pomocy i ambulans pogotowia ratunkowego będą do dyspozycji 

personelu Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa 

Budowlanego oraz jak określono w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z wymaganiami 

Polskiego Prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za 

zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor 

BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony 

do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres 

realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie 

do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od 

tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi 

Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli 

prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić z kierownikiem bezpieczny sposób 

prowadzenia robót, rodzaje środków zapobiegawczych oraz wymagane rodzaje sprzętu 

ochrony indywidualnej w szczególności przy pracach w wykopach. 

Pracowników należy zapoznać: 
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− z instrukcją ppoż i ogólnymi zasadami BHP, 

− metodami pracy, 

− projektem technicznym, 

− drogami technologicznymi, 

− drogami ewakuacyjnymi, 

− środkami zapobiegawczymi w razie wypadku. 

Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem Kierownictwa Budowy, 

przestrzegając wymogów technologicznych wykonywanych robót. 

W rejonie prowadzonych robót nie mogą przebywać osoby postronne. 

Prace specjalistyczne wykonują pracownicy posiadający stosowne uprawnienia. 

Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

Każdą strefę niebezpieczną podczas pracy wokół sprzętu należy ogrodzić taśmami 

ostrzegawczymi z tablicami informacyjnymi o pracy w wykopach i o zakazie wejścia w tą 

strefę osoba niepowołanym. 

Zmechanizowany i ręczny transport materiałów wykonać zgodnie z przepisami BHP 

i prowadzonym instruktażem stanowiskowym. 

Operatorom sprzętu zabrania się opuszczania sprzętu przy włączonym silniku i 

niezabezpieczonym sprzęcie przed dostępem osób trzecich. 

 

4.7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca prowadzący roboty w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania 

w należytym stanie wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczających miejsce robót 

takich jak: bariery, światła ostrzegawcze, sygnalizację świetlne itp. oraz innych 

zastosowanych zabezpieczeń w związku z wykonywanymi robotami. Urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze 

powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym 

stanie technicznym przez okres trwania robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami  tych  urządzeń potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, aby: 

− operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 

uprawnienia, 

− sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 

− teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, 

− zabronione jest urządzenie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 

elektrycznego, 

− skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem 

osób niepowołanych, 

− haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 

− wykopy o wysokości powyżej 1m powinny być zabezpieczone, 

− pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski 

ochronne, 

− na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 
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5 ZAŁĄCZNIKI 

5.1 Oświadczenie 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz 1118 z późn. zm.)  niniejszym oświadczam,  
że Projekt Budowlano –Wykonawczy dla przedsięwzięcia: 

 
 „Remontu przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w miejscowo ści Wodzisław Śląski” 

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć . 

 
 
 
 

Projektant:  mgr inż. Eugeniusz Banek 
   (imię i nazwisko) 
 

Nr uprawnień: SLK/2054/POOM/08 

 
..............................................          ..................... 
(podpis)            (data) 

 

 

Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Kowal 
   (imię i nazwisko) 
 

Nr uprawnień: SLK/0657/POOM/04 

 
..............................................          ..................... 
(podpis)            (data) 
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5.2 Kopie uprawnie ń i zaświadcze ń o przynale żności do izby in żynierów projektanta i 
sprawdzaj ącego 
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5.3 Uzgodnienia i opinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.  Wykaz uzgodnie ń i opinii Ilość 
stron  

1 
Pismo z dn.30.07.2014 znak IAG-IV.7011.00016.2014, Urząd Miasta 
Wodzisław Śląski, Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji dotyczące 
przyjęcia przedstawionych rozwiązań projektowych 

1 

2 Oświadczenie z dnia 17.07.2014 dotyczące zgody na wejście w teren i 
wykonanie zadania remontowego na działce nr 1975/362 

1 

3 
Pismo z dn.29.07.2014 znak TT/4343/4615/214, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 
Marklowicka 15 dotyczy uzgodnienia projektu.  

1 
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5.4 Kopia mapy zasadniczej 

 


