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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Oczyszczenie mostów i przepustów z zanieczyszczeń i wegetacji roślin, czyszczenie 
elementów systemu odwodnienia, odmulanie, koszenie i odkrzaczanie – na drogach 

ODW w Elblągu. 

1. Zakres prac porządkowych na obiektach mostowych: 
25 mostów- wg załącznika nr 1  do opisu przedmiotu zamówienia, 

36 przepustów - wg załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. 

1.1. Oczyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz poprawa 
estetyki drogi na obiekcie mostowym i przepuście: 

- usunięcie poprzez zamiecenie wszelkich zanieczyszczeń z chodników, jezdni, 
belek podbalustradowych,  

- usunięcie chwastów i wszelkiej roślinności z w/w powierzchni,  

- mycie balustrad mostowych, barier ochronnych, znaków drogowych oraz 
pozostałych elementów bezpieczeństwa ruchu na obiekcie, 

- załadunek zanieczyszczeń na środek transportowy i odwóz.  

1.2. Oczyszczenie kratek ściekowych, ścieków liniowych, ścieków skarpowych, 
oczyszczenie dylatacji:  

- otworzenie kratek ściekowych, usunięcie zanieczyszczeń blokujących swobodny 
spływ wody, zamknięcie kratek,  

- oczyszczenie z zanieczyszczeń dylatacji,  

- oczyszczenie ścieków liniowych,  

- oczyszczenie ścieków skarpowych wraz z wylotami,  

- załadunek zanieczyszczeń na środek transportowy i odwóz.  

1.3. Oczyszczenie półek podłożyskowych:  

- usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z półek podłożyskowych,  

- oczyszczenie z zanieczyszczeń łożysk mostowych,  

1.4. Oczyszczenie powierzchni stożków, schodów i umocnień wokół tych elementów:  

- usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z powierzchni stożków, schodów i 
umocnień wokół tych elementów,  

- usunięcie chwastów i wszelkiej roślinności z powierzchni stożków oraz schodów i 
innych umocnień,  

- załadunek zanieczyszczeń na środek transportowy i odwóz.  

1.5. Oczyszczenie terenu pod obiektem i w obrębie obiektu (w odległości min. 5 m od  
bocznych ścian obiektu):  

    - usuwanie z koryta większych przedmiotów, gałęzi, opon samochodowych, pni 
drzew, głazów kamiennych, prefabrykatów betonowych w celu zachowania 
prawidłowego przekroju rzeki i niedopuszczenia do lokalnych podmyć podpór 
mostowych, 
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- ścinanie traw, zarośli i krzaków pod mostem na szerokości mostu oraz 5 m powyżej 
i 5 m poniżej mostu z ich usunięciem, 

- załadunek nieczystości na środek transportowy i odwóz.  

1.6. Oczyszczenie dojazdów do obiektu (w granicach pasa drogowego) na długości 
ca 5,0 m z obu stron obiektu: 

- usunięcie wszelkich nieczystości,  

- oczyszczenie kratek ściekowych, ścieków liniowych oraz ścieków skarpowych 
wraz z wylotami,  

- usunięcie poprzez zamiecenie wszelkich zanieczyszczeń z chodników i ścieżek 
rowerowych,  

- obustronne oczyszczenie jezdni na szer. 1,00 m od krawędzi jezdni,  

- wycinka krzewów,  

- koszenie traw w całym przekroju drogi (tj. pobocza, skarpy, rowy, przeciwskarpy),  

- mycie znaków drogowych oraz wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu,  

- załadunek nieczystości na środek transportowy i odwóz.  

2. Miejsce odwozu nieczystości, usuniętych chwastów, wyciętych traw, sposób 
przetworzenia lub utylizacji zabezpiecza Wykonawca.  

3. Termin realizacji 

Określa się termin realizacji ww. prac: 18.09.2020 r.  

4. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami porządkowymi 
na obiektach mostowych oraz przepustach o świetle poziomym/pionowym ≥ 1,50m, 
zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Elblągu określone zostały w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla robót utrzymaniowych – bieżące utrzymanie czystości obiektów 
mostowych. 

 

czerwiec 2020 r. 
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