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I. STRONA TYTUŁOWA 
 

Nazwa obiektu: 

  

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1503K FLORYNKA-IZBY 

OD KM 5+655,00 DO KM 5+715,00 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU  
NA POTOKU DOPŁYW SPOD JAŚKOWEJ W KM 0+487,00,  

W MIEJSCOWOŚCI BRUNARY, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ  
NR 1503K FLORYNKA-IZBY W KM 5+680,00 

    
Adres obiektu : 

  

BRUNARY, dz. nr: 536, 406, 453, 405/3, 452 520, 521  

gmina  Uście Gorlickie, powiat gorlicki, województwo małopolskie 

    
Inwestor : 

  

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 
    
Projektant : 
branża drogowo-mostowa 

  

mgr inż.  Krzysztof  Faron 
uprawnienia budowlane do projektowania 

 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. 141/2002, MAP/BO/0064/03 

   
 Data 

opracowania:   
GRUDZIEŃ 2017r.   
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1503K Florynka-Izby od km 5+655,00 

do km 5+715,00 wraz z budową mostu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487,00, 

w miejscowości Brunary, w ciągu drogi powiatowej nr 1503K Florynka-Izby w km 5+680,00 

Zakres robót: 

− wycinka drzew kolidujących z inwestycją; 

− rozbiórka istniejącego przepustu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km  0+487,00, w km 5+680,00 

drogi powiatowej 1503K; 

− budowę mostu na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487,00, w km 5+680,00 drogi powiatowej 

1503K; 

− rozbudowę drogi powiatowej nr 1503K od km 5+655,00 do km 5+715,00 wraz z istniejącym 

lewostronnym zjazdem indywidulanym w km 5+665.12;  

− budowa obustronnych odcinków przejściowych chodnika przed i za mostem o długości po 4,00mb; 

− przebudowę istniejących rowów przydrożnych : 

• rów prawostronny od km 5+655,00 do km 5+675,08 

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów prawostronny od km 5+684,93 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów lewostronny od km 5+684,74 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+497,16 

− budowę kanalizacji deszczowej – studzienka wodościekowa z wpustem deszczowym zlokalizowana 

w km 5+668,85 wraz z wylotem do prawostronnego rowu przydrożnego; 

− budowę umocnień brzegów potoku Dopływ  spod Jaśkowej w postaci obustronnych opasek z  narzutu 

kamiennego: 

• brzeg prawy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+491,98 do km 0+496,50; 

• brzeg lewy: od km 0+473,37 do km 481,64 i od km 0+492,70 do km 498,73; 
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1.1.2. Lokalizacja 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych 

znajdujących się: 

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji  

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano nr działki, 

która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę;  

w nawiasie podano numer działki przed podziałem): 

− jednostka ewidencyjna Uście Gorlickie, obręb BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie 

dz. nr: 406/2(406), 453/2(453), 405/6(405/3), 452/2(452) oraz  na części działek drogowych   

nr  520 i 521  niepodlegających podziałowi; 

 

b) w granicach terenu wód płynących: 

− jednostka ewidencyjna Uście Gorlickie, obręb BRUNARY, powiat gorlicki, województwo małopolskie 

na części działki wodnej nr 536, 

 
1.1.3. Inwestor: 

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO 
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 
 
1.1.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest Projekt wykonawczy, który stanowi uszczegółowienie Projektu Budowlanego. 

 

1.1.5. Podstawa opracowania 

− Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Drogowym w Gorlicach, ul. Słoneczna 7,  

38-300 Gorlice, a Firmą FK PROJEKT Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870; 

− Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;  

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

− Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna 

 

1.2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE DOJAZDU  

1.2.1. Charakterystyka dojazdów  

Rozbudowie podlega  odcinek  drogi powiatowej nr 1503K od km 5+655,00 do km 5+715,00,  

tj. na długości 60,0mb. 

 Na dojazdach zaprojektowano jezdnię o zmiennej szerokości, celem płynnego przejścia między 

projektowaną szerokością jezdni na moście tj. 7,0m (z opaskami) a  istniejącej szerokości jezdni na końcach 

rozbudowywanego odcinka tj. ok 5,10/5,20m. Zmiany szerokości jezdni zostały zaprojektowane w sposób 

płynny, bez widocznych załamań krawędzi jezdni. 

Spadek poprzeczny jezdni zmienny jednostronny  2 - 4%, dostosowany do spadków na końcach 

rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1503K. 

 Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z betonu asfaltowego.  
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Na dojazdach do mostu  przewidziano obustronne odcinki  przejściowe chodnika  o szerokości 1,50m i 

długości po 4,0m zarówno od strony Florynki jak i Izb . Chodniki poza mostem wykonane zostaną z kostki 

betonowej gr. 6,0cm. 

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe szerokości 1,00m. Spadek poprzeczny poboczy  

6% na prostej , natomiast na łuku został lokalnie dostosowany do pochylenia poprzecznego jezdni. 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na dojazdach  zaprojektowano odcinki bariery ochronnej  

SP-06 jako przedłużenie barieroporęczy wzdłuż chodników. 

Rozbudowa dojazdów obejmuje istniejący zjazd lewostronny w km 5+665,12 w ciągu drogi powiatowej  

nr 1503K,  który zostanie dostosowany sytuacyjnie i wysokościowo do docelowej geometrii drogi powiatowej. 

Projektowana  inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie powierzchniowe do projektowanych 

rowów przydrożnych: 

• rów prawostronny od km 5+655,00 do km 5+675,86  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów prawostronny od km 5+684,19 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów lewostronny od km 5+684,19 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+497,16 

 Zaprojektowano rowy trapezowe o szerokości w dnie 0,50m i nachyleniu skarp 1:1  umocnione w dnie i na 

skarpach brukiem kamiennym grubości 20,0cm na betonie C16/20 grubości 20,0cm 

 

1.2.2. Parametry techniczne dojazdów 

    Parametry techniczne drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

 i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430). 

− klasa drogi        Z 

− obciążenie        100 KN / oś 

− kategoria ruchu      KR3, 

− prędkość projektowa     40 km/h 

− nawierzchnia       bitumiczna 

− szerokość jezdni      min. 5,10 – 7, m 

− szerokość poboczy      1,00 m  

 

Przekrój poprzeczny typowy drogi powiatowej nr 1503 K jest następujący: 

− jezdnia (szerokość zmienna)          5,10 – 7,0 m 

− pobocze                2x 1,00 m  = 2,00 m 

Razem całkowita szerokość…………………………………7,10 – 9,0 m 
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1.2.3. Konstrukcja nawierzchni  

Zaprojektowano jezdnię o konstrukcji dla obciążenia ruchem kategorii KR3. 

 Grunt rodzimy należy doprowadzić do grupy nośności G1 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej i gminnych: 

− 5,00 cm  -  warstwa ścieralna  - beton asfaltowy AC11S  

− 8,00 cm  -  warstwa wiążąca  - beton asfaltowy AC16W  

− 8,00 cm  -  warstwa podbudowy  - beton asfaltowy AC22P  

− 20,00 cm - podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie  

− 30,00 cm - warstwa wzmacniająca z tłucznia stabilizowanego mechanicznie 

− geowłóknina 

  

Konstrukcja nawierzchni chodników na dojazdach: 

− 6,00 cm  -  betonowa kostka brukowa  

− 3,00 cm  -  podsypka piaskowa 

− 15,00 cm  -  podbudowa z kruszywa łamanego  

 

1.3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE MOSTU 

1.3.1. Charakterystyka ogólna  

Projektowany most jednoprzęsłowy, o konstrukcji ramowej, żelbetowej. Obiekt został zlokalizowany  

w km 0+487,00 potoku Dopływ spod Jaśkowej w miejscu istniejącego przepustu, przeznaczonego do 

rozbiórki. Projektowany most skrzyżowany jest z osią potoku pod katem 90°. Pochylenie podłużne mostu 

wynosi 1,6% w stronę Florynki. Nowy most projektowany jest w km 5+680,00 w/c drogi powiatowej 1503K.  

Zaprojektowano jezdnię na moście o szerokości 6,00m z opaskami 2 x 0,5m i spadku poprzecznym 

jednostronnym 2%. Nawierzchnię jezdni na moście stanowić będą warstwy asfaltowe. 

Na obiekcie mostowym zostaną wykonane obustronne chodniki żelbetowe dla pieszych o szerokości 

1,50m każdy i spadku poprzecznym 3%. Nawierzchnię żelbetowych chodników na moście stanowić będzie 

warstwa wykonana z materiałów na bazie emulsji modyfikowanych polimerami. 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na moście zaprojektowano barieroporęcze mostowe 

kotwione. 

Projektowane nachylenie stożków nasypów przy przyczółkach wynosi 1:1. Skarpy stożków zostaną 

umocnione brukiem kamiennym grubości 20,0cm na betonie C16/20 grubości 20,0cm. 

Dla bezpieczeństwo konstrukcji projektowanego mostu zaprojektowano ubezpieczenia przyczółków  

w postaci opasek z narzutu kamiennego  gr.  min. 0,80m: 

• brzeg prawy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+491,98 do km 0+496,50 potoku Dopływ 

spod Jaśkowej 

• brzeg lewy: od km 0+473,37 do km 481,64 i od km 0+492,70 do km 498,73 potoku Dopływ spod 

Jaśkowej 

 Wody opadowe z obiektu mostowego zostaną odprowadzone powierzchniowo do projektowanej 

kanalizacji deszczowej, tj. studzienki wodościekowej z wpustem deszczowym zlokalizowanej 
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w ciągu drogi powiatowej nr 1503K w km 5+668,85, str. prawa z wylotem do prawostronnego rowu 

przydrożnego w km 5+668,85 drogi powiatowej nr 1503K. 

 

1.3.2. Podstawowe parametry mostu 

Projektowany jest most jednoprzęsłowy, o konstrukcji ramowej, żelbetowej 

Parametry mostu: 

− klasa obciążenia      A, wg PN 85/S – 10030. 

− szerokość obiektu     11,20m 

− szerokość chodników    1,50 m,  

− światło poziome mostu    5,00m 

− szerokość jezdni z opaskami  7,00m  

− kąt skrzyżowania obiektu z osią potoku  90º 

 

Przekrój poprzeczny drogi powiatowej nr 1503K na projektowanym moście jest następujący: 

− jezdnia              2 x 3,00 m = 6,00 m 

− opaska  jezdni          2 x 0,50 m = 1,00 m 

− chodnik             2 x 1,50 m = 3,00 m 

− barieroporęcz           2 x 0,60 m  = 1,20 m 

Razem całkowita szerokość…………………………………….…11,20m 

 

1.3.3. Rozwiązanie konstrukcyjne mostu, rozwiązania szczegółów, elementy wyposażenia 

1.3.3.1. Sposób posadowienia obiektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, występujące na działce warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a wielkość 

projektowanych obiektów powoduje, że należy zaliczyć je do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Zaleca się posadowienie mostu w obrębie warstwy V tj. łupkowo -piaskowcowe podłoże skalne  - grunt 

nośny.  

 Zaleca się odbiór gruntu w wykopach fundamentowych przez geologa. 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na gruncie 

 

1.3.3.2. Ustrój nośny 

Ustrój nośny ramowy, żelbetowy, monolityczny z betonu C30/37, zbrojony stalą BSt500S.  W planie obiekt 

jest ukształtowany na łuku o promieniu 250m  oraz pod kątem 90o do potoku Dopływ spod Jaśkowej. a w 

przekroju podłużnym stanowi odcinek prosty w spadku 1,60% w stronę Florynka.  

 Ściany przyczółków żelbetowe masywne, monolityczne zatopione w nasypie. Stopy fundamentowe 

posadowione bezpośrednio na gruncie poprzez warstwę wyrównawczą z betonu C12/15. Skrzydła równoległe 

do osi jezdni, zwieńczone monolityczną, żelbetową kapą chodnikową z ukształtowanymi gzymsami. 

 Za przyczółkami znajdują się płyty przejściowe długości 4,50m, grubości 0,30m  

i w spadku podłużnym 10%. 
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Pomost stanowi  płyta żelbetowa o grubości min 0,50m i szerokości 10,70m, na której wyprofilowano 

spadki poprzeczne jednostronny 2% na jezdni i 3% na chodnikach.  

Całkowita długość ustroju niosącego wynosi 6,4 m, a szerokość całkowita 11,20 m.  

Na płycie projektuje się wykonanie monolitycznych, żelbetowych kap chodnikowych z betonu C30/37  

 

1.3.3.3. Hydroizolacja i odwodnienie 

 Na płycie żelbetowej projektuje się hydroizolację z papy termozgrzewalnej mostowej  

o grubości min. 0,5 cm.  

W celu umożliwienia grawitacyjnego spływu wód zaprojektowano spadek poprzeczny  

jezdni jednostronny 2% i  spadek chodników 3% . 

Wody opadowe z obiektu mostowego zostaną odprowadzone powierzchniowo. 

Na izolacji płyty pomostu zastosowano również drenaż z geowłókniny. 

Elementy betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem zostaną zabezpieczone powłokową warstwą 

izolacyjną na bazie roztworów bitumicznych. 

 

1.3.3.4. Nawierzchnia na obiekcie 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni na obiekcie: 

− 5,0cm  -  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

− 4,5cm  -  warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego MA11W 

− 0,5cm  -  izolacja ustroju nośnego 

Na chodnikach stosuje się antykorozyjne zabezpieczenie odporne na ścieranie z materiałów  

na bazie emulsji modyfikowanych polimerami grubości ok. 0,5 cm.  

 Zastosowano krawężniki granitowe 20x18x100cm. 

 

1.3.3.5. Ochrona antykorozyjna 

Odsłonięte powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną za pomocą malarskich powłok 

antykorozyjnych. 

 

1.3.3.6. Elementy wyposażenia obiektu 

 Na obiekcie znajdują się obustronne chodniki dla pieszych szerokości 1,50m . W celu zabezpieczenia 

ruchu pieszego i jezdnego na moście, w kapach chodnikowych zamocowano barieroporęcze mostowe 

kotwione. 

 Na moście zaprojektowano krawężniki granitowe układane na podlewce z grysu otoczonego kompozycją 

z żywicy. Pod krawężnikami zastosowano drenaż z geowłókniny. 

Na końcach płyty pomostu zastosowano dylatacje bitumiczne 

 

1.3.3.7. Skarpy nasypów i zasypki przyobiektowe 

 Projektowane nachylenie stożków nasypów przy przyczółkach wynosi 1:1. Skarpy stożków zostaną 

obrukowane. Pozostałe nasypy zostaną doprowadzone do spadku 1:1,5 i obsiane trawą. 
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 W granicach klina odłamu  za przyczółkiem należy wykonać zasypkę z gruntu piaszczystego  

wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

o parametrach nie gorszych niż: 

− gęstość objętościowa     γ = 19.0 kN/m3 

− kąt tarcia wewnętrznego   φ = 32° 

− wskaźnik zagęszczenia     IS = 1.03 

 

1.3.3.8. Oświetlenia  

Nie projektuje się żadnego wydzielonego oświetlenia mostu. 

 

1.3.3.9. Urządzenia obce na obiekcie 

 Urządzenia obce na obiekcie nie występują. 

 

1.3.3.10. Projektowana zieleń 

Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych należy obsiać trawą.  

  

1.3.3.11. Kolorystyka obiektu 

Zaproponowano następująca kolorystykę nowego obiektu mostowego: 

− gzyms         –  kolor czerwony 

− konstrukcja       –  kolor piaskowy 

− nawierzchnia na chodnikach   –   kolor czarny  

 

1.4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA 

W celu umożliwienia grawitacyjnego spływu wód zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny  

jezdni 2-4% , spadek chodników 3% oraz spadek poboczy . 

Wody opadowe z obiektu mostowego zostaną odprowadzone powierzchniowo do projektowanej kanalizacji 

deszczowej, tj. studzienki wodościekowej z wpustem deszczowym zlokalizowanej 

w ciągu drogi powiatowej nr 1503K w km 5+668,85, str. prawa z wylotem do prawostronnego rowu 

przydrożnego w km 5+668,85 drogi powiatowej nr 1503K. 

Studzienka wodościekowe z osadnikiem wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych  

o średnicy 500mm z żeliwnym wpustem deszczowym klasy D400, wylot w postaci przykanalika wykonanego  

z rur PVC o średnicy 200mm, SN8.  

Projektowana kanalizacja deszczowa  została uzgodniona na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach  w sprawie nr GE.6630.48.2015 z dnia 11.02.2015r. 
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1.5. PROJEKTOWANE ROWY PRZYDROŻNE 

Projektowana  inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie powierzchniowe do projektowanych 

rowów przydrożnych: 

• rów prawostronny od km 5+655,00 do km 5+675,08 

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów prawostronny od km 5+684,93 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+478,17 

• rów lewostronny od km 5+684,74 do km 5+715,00  

z wylotem do potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+497,16 

 Zaprojektowano rowy trapezowe o szerokości w dnie 0,50m i nachyleniu skarp 1:1  umocnione w dnie i na 

skarpach brukiem kamiennym grubości 20,0cm na betonie C16/20 grubości 20,0cm 

 

1.6. BUDOWA UBEZPIECZEŃ PRZYCZÓŁKÓW MOSTU 

Dla bezpieczeństwo konstrukcji projektowanego mostu zaprojektowano ubezpieczenia przyczółków  

w postaci opasek z narzutu kamiennego: 

• brzeg prawy: od km 0+473,37 do km 0+481,64 i od km 0+491,98 do km 0+496,50 potoku Dopływ 

spod Jaśkowej 

• brzeg lewy: od km 0+473,37 do km 481,64 i od km 0+492,70 do km 498,73 potoku Dopływ spod 

Jaśkowej 

Brzegi potoku zostaną zabezpieczone narzutem kamiennym zbudowanym z głazów d>0,80m na skarpach  

o nachyleniu 1:1,5 o wysokości pionowej 2,0m, w dnie rzeki zaprojektowano opaskę o szerokości 1,0m. 

 

1.7. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje sfrezowanie nawierzchni jezdni na rozbudowywanym odcinku drogi 

powiatowej nr 1503K, całkowite rozebranie istniejącego przepustu. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

- zerwanie nawierzchni asfaltowej; 

- demontaż barier stalowych; 

- usunięcie nasypu drogowego; 

- skucie elementów betonowych przepustu;  

- usunięcie rur przepustu w całości; 

- usunięcie materiału pozyskanego z rozbiórki i oczyszczenie terenu 

 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone etapami, przy zamkniętym ruchu pieszym i kołowym. 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. Można je wykonywać przy użyciu 

dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt użyty do rozbiórki musi być sprawny. Rozbiórkę elementów betonowych można przeprowadzać 

przy pomocy sprzętu mechanicznego – młotów pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. 
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Rozbiórkę mostu należy rozpocząć od zdjęcia nawierzchni asfaltowej. Kolejnym etapem jest demontaż 

balustrad, a następnie usunięcie warstw nasypu nad rurami przepustu. 

Prefabrykowane rur betonowe należy zdemontować w całości bez rozkuwania. 

Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych, usunąć pozostałości i oczyścić teren.  

Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewieźć transportem samochodowym w miejsce uzgodnione  

z Zamawiającym. Nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Oceny przydatności 

materiału dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt technologiczny rozbiórki, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki  

w jakich będą wykonywane roboty.  

 

1.8. WYKAZ SPRZĘTU  

Sprzęt użyty do budowy przedmiotowego mostu: 

− koparka, 

− ładowarka, 

− lekkie i ciężkie płyty wibracyjne, 

− ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

− walce kołowe gładkie i żebrowane, 

− równiarki, 

− żuraw samochodowy, 

− sprzęt do transportu pomocniczego 

− giętarki, 

− prostowarki, 

− nożyce do cięcia prętów, 

− betoniarka, 

− wiertarka do betonu, 

− spawarka, 

− piła do cięcia metalu, 

− szlifierka ręczna, 

− sprężarka powietrza z filtrem przeciwolejowym, 

− drobny sprzęt ręczny (np. łopaty, grabie, siekiery, młotki, taczki, drabiny, liny), 

− otaczarki,  

− specjalistyczne układarki i kotły do asfaltu lanego, 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej. 
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1.9. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

Na czas realizacji inwestycji objazd stanowić będzie istniejący układ dróg publicznych. Budowa mostu 

tymczasowego na czas prowadzenia robót budowlanych jest ekonomicznie nieuzasadniona. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie organizacji ruchu i ciągłości ruchu drogowego na czas 

wykonywania robót. 

Rozwiązanie komunikacyjne w obrębie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie  

z zatwierdzonym przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach  „Projektem tymczasowej organizacji ruchu”. 

 

1.10. DANE KOŃCOWE  

− Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać 

stosowny atest, certyfikat lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) 

dopuszczających ich stosowanie. Kopię stosownego dokumentu należy dołączyć do dokumentacji 

budowy. 

− Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej         

oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

− W przypadku użycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych oraz nazw własnych 

materiałów, dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych 

− Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora projektu 

przed ich wprowadzeniem do realizacji 
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