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REFERENCJE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu potwierdza, że
Konsorcjum firm:
 Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (lider)
 Piotr Orzechowski Engineering z siedzibą w Gdańsku (partner)
w okresie od 1 września 2020r. do 30 listopada 2021r. pełniło nadzór inwestorski nad
realizacją zadania:
„Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga
w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów”
W ramach realizowanego zadania wykonano następujące roboty:
 budowa mostu tymczasowego wraz z dojazdami,
 rozbiórka konstrukcji drogi na dojazdach oraz nawierzchni na obiekcie mostowym,
 rozbiórka ustroju nośnego żelbetowego, belkowego mostu istniejącego,
 rozbiórka przyczółków i filarów mostu istniejącego,
 zabicie stalowych ścianek szczelnych w obrysie docelowych przyczółków i filarów,
 wykonanie przyczółków i filarów mostu,
 wykonanie muru oporowego,
 montaż łożysk elastomerowych na podporach,
 wykonanie ustroju nośnego z prefabrykowanych belek typu T,
 wykonanie płyt przejściowych,
 wykonanie izolacji termozgrzewalnej na płycie pomostu,
 montaż elementów wyposażenia mostu,
 wykonanie nawierzchni jezdni i chodników,
 umocnienia skarp i stożków,
 umocnienia dna i skarp rzeki w obrębie mostu,
 montaż oświetlenia drogowego,
 przebudowa dojazdów do mostu,
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 przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 budowa kanału technologicznego,
 przebudowa linii energetycznej NN,
 rozbiórka mostu tymczasowego wraz z dojazdami.
Parametry nowo wybudowanego mostu:
 ilość przęseł:

3

 rozpiętość teoretyczna:

20,65 m + 27,10 m + 20,65 m

 długość całkowita:

69,30 m

 szerokość całkowita:

13,20 m

 kąt skrzyżowania z przeszkodą:

82,0o

 szerokość jezdni na obiekcie:

8,0 m

 szerokość chodnika na obiekcie:

4,0 m

 szerokość wyniesionego pobocza:

1,2 m

 klasa obciążenia:

A wg PN-85/S-10030

 klasa drogi:

GP

Wartość końcowa robót: 10 742 979,48 zł brutto
Wartość Nadzoru Inwestorskiego: 179 580,00 zł brutto
Skład zespołu:
 Kierownik Zespołu Nadzoru:

Piotr Orzechowski

 Inspektor Nadzoru (roboty drogowe)

Dorota Aulich

 Inspektor Nadzoru (roboty teletechniczne)

Damian Florek

 Inspektor Nadzoru (roboty elektryczne)

Krzysztof Mydłowski

 Specjalista ds. rozliczeń

Karina Mierzeńska

Zadanie Inwestycyjne zrealizowane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami
Prawa Budowlanego.
Nadzór Inwestorski realizowany był zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego
zakresem czynności.

Dokument podpisany elektronicznie
Z poważaniem
Rafał Pydych
Dyrektor Oddziału

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 44322.84916.97691
Nazwa dokumentu Referencje - Nadzór Inwestorski - most DK4
0 Mochów.pdf
Tytuł dokumentu Referencje - Nadzór Inwestorski - most DK40 Mochów
Sygnatura dokumentu O/OP.Z-4.4182.7.78.2021
Data dokumentu 28.12.2021
Skrót dokumentu 4339F9ACCB1E88737EB000220D344E5BDBC1DAA0
Wersja dokumentu 1.5
Data podpisu 28.12.2021 07:16:50
Podpisane przez Rafał Pydych Dyrektor Oddziału
Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
EZD 3.104.37.37.37659

Data wydruku: 28.12.2021
Autor wydruku: Trzepizur Marcin (Oddziałowy Inspektor Mostowy)

