
A.1 Opis prac niezbędnych do wykonania na obiekcie mostowym 
I. Roboty mostowe 

Poz.1,2,3 i 21 Wymiana uszczelnień dylatacyjnych na chodnikach.  
Wyszczególnienie robót: 
1. Usunięcie starych uszczelnień z zalewki i wkładki podpierającej. 
2. Przygotowanie szczeliny dylatacji chodników do wbudowania nowych uszczelnień. 
3. Oczyszczenie powierzchni szczelin w miejscu wbudowania dylatacji. 
4. Montaż wałków podpierających (tzw. kord) 
5. Zalanie szwu dylatacyjnego masą zalewową 

Poz.4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych 
Wyszczególnienie robót: 
1. Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót 
2. Zagruntowanie powierzchni minią lub inną powłoką gruntującą. 
3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych. 

Poz.5 Czyszczenie elementów kratowych w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. 
czystości – balustrady 
Wyszczególnienie robót:  
1. Transport narzędzi i materiałów do strefy roboczej, zabezpieczenie miejsca robót 
2. Czyszczenie  konstrukcji ręcznie szczotkami stalowymi  lub strumieniowo-ścierne z rdzy oraz 

łuszczącej się farby. 
 

Poz.6 Czyszczenie konstrukcji stalowych mostów – łożyska mostowe na przyczółkach 
Wyszczególnienie robót: 
1. Transport narzędzi i materiałów do strefy roboczej  
2. Oczyszczenie łożysk z rdzy i zanieczyszczeń. 
3. Suszenie piasku 
4. Czyszczenie  konstrukcji ręcznie szczotkami stalowymi lub/i strumieniowo-ścierne (piaskowanie) 
 
Poz.7 Malowanie łożysk na przyczółkach 
Wyszczególnienie robót: 
1. Miniowanie i dwukrotne malowanie powierzchni łożysk. 
2. Grafitowanie powierzchni tocznych/przesuwnych łożysk. 
 
Poz.8,9,10 i 11  Przygotowanie pionowych i poziomych powierzchni elementów mostów pod ułożenie 
warstw spadkowych na półce podłożyskowej (pow. poziome) i ściance zaplecznej (pow. pionowe) 
Wyszczególnienie robót:  
1. Ręczne skucie nierówności przy pomocy przecinaka i młotka 
2. Oczyszczenie powierzchni za pomocą szczotki stalowej i strumieniem sprężonego powietrza 
3. Wyrównanie powierzchni i ręczne zatarcie. 
4. Wykonanie warstwy gruntująco-wyrównawczej. 
 
 
 



Poz.12 Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 
17,5-B 30 - pow. pionowa - ścianka zapleczna w technologii PCC 
Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie i odpylenie podłoża, zwilżenie i doprowadzenie do stanu matowo wilgotnego. 
2. Przygotowanie roztworu cieczy zarobowej (roztworu polimeru - emulsji kontaktowej), wymieszanie na 

sucho piasku i cementu, przygotowanie zaprawy warstwy kontaktowej, nałożenie jej na przygotowane 
podłoże za pomocą szczotki lub pędzla. 

3. Przygotowanie zaprawy - warstwy kontaktowej przez wymieszanie gotowej, suchej mieszanki z wodą, 
nałożenie warstwy kontaktowej na przygotowane podłoże za pomocą szczotki lub pędzla. 
  

Poz.13  Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 
17,5-B 30 - pow. pionowa -  ścianka zapleczna w technologii PCC 
Wyszczególnienie robót: 
1. Przygotowanie zaprawy naprawczej przez wymieszanie gotowej, suchej mieszanki z wodą i nałożenie 

jej na przygotowane podłoże metodą mokre na mokre, wyrównanie powierzchni i pielęgnacja.  
 

Poz.14 Czas pracy rusztowań grupy. 
 
Poz.15 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 
Wyszczególnienie robót: 
1. Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi. 
2. Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy. 
3. Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m i ułożenie w stosy. 
 
Poz.16   Przestawianie krawężników betonowych. 
Wyszczególnienie robót: 
1. Odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem ziemi na pobocze. 
2. Wyjęcie krawężników i odłożenie na pobocze. 
3. Oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie zaprawy cementowej. 
4. Uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem. 
5. Ustawienie krawężników. 
6. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej przygotowaniem. 
7. Odtworzenie oporu z zewnętrznej strony krawężników wraz z zagęszczeniem 
8. Pielęgnacja spoin krawężnika przez polewanie wodą. 
 
II. Roboty drogowe 

Poz.17 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. 
Wyszczególnienie robót: 
1. Zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia. 
2. Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki. 
3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia. 
4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/. 
5. Wykonanie deskowania. 
6. Ułożenie i zagęszczenie betonu. 
7. Rozebranie deskowania. 
8. Osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem. 



 
Poz.18 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych pod koryta odwodnienia liniowego 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wyznaczenie linii cięcia i oczyszczenie miejsca cięcia. 
2. Ustawienie piły. 
3. Cięcie nawierzchni. 
4. Wymiana tarcz w pile w miarę ich zużycia. 
5. Przestawienie piły na następny odcinek. 
 
Poz.19 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km.- załadunek i odwóz materiału z prac rozbiórkowych  
Wyszczególnienie robót: 
1. Odspojenie gruntu, rozebranie kruszywa, fragmentów masy bitumicznej. 
2. Załadunek urobku na samochody z wywozem nadmiaru. 
 
Poz.20 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 
mm i wysokości 150 mm do 200 mm, klasa obciążenia D400 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wytyczenie trasy odwodnienia. 
2. Wykonanie wykopu liniowego. 
3. Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem odpowiedniego spadku. 
4. Wylanie ławy betonowej.  
5. Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem. 
6. Ułożenie koryt odwodnienia z docięciem i dopasowaniem oraz uszczelnieniem połączeń. 
7. Wstawienie ścianek czołowych (dekli). 
8. Wybicie otworów na króćce połączeniowe. 
9. Połączenie z odpływem. 
10. Dopasowanie rusztu i jego zamocowanie. 
11. Zabezpieczenie rusztu folią. 
12. Wylanie betonu opaskowego (pierścienia). 
13. Pielęgnacja betonu. 
14. Usunięcie zabezpieczenia z folii. 
15. Oczyszczenie koryt i rusztów. 
 
Poz.21 jak w poz. nr 1 
 
Poz.22 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm technika diamentową w betonie niezbrojonym,  
w istniejącej studni do wpięcia kanału odpływowego z korytek odwodnienia liniowego. 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wyznaczenie miejsca wykonania otworu. 
2. Ustawienie i zamocowanie wiertnicy. 
3. Wykonanie otworu. 
 
Poz.23 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wyrównanie dna wykopu. 



2. Opuszczenie rur do wykopu. 
3. Ułożenie przewodu z przycięciem. 
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety. 
5. Wykonanie dołka pod złącze. 
6. Montaż uszczelki in situ 
7. Wciśnięcie rury w złącze. 
 
Poz.24 Ława pod odwodnienie liniowe 
Wyszczególnienie robót: 
1. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym i wyrównanym 
wykopie  
2. Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem  
3. Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych. 
4. Rozebranie deskowania. 
5. Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą. 
 
Poz.25 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – korekty 
spadków nawierzchni w rejonie zastoisk wody 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. 
2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę. 
3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca. 
4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od 
głębokości uszkodzeń. 
5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. 
6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


