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1. WSTĘP   

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach robót drogowych związanych                   
z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338W Ludwinów – Kowalicha CZĘŚĆ 1. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
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− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację                
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia                   
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także 
przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 
500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
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 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być  
5 cm . Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość 
między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym              
z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie                             
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 
 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D-01.00.00.               Roboty przygotowawcze 
   

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338W Ludwinów – Kowalicha CZĘŚĆ 1”  
 

 

str. 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-01.02.01 
 

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ĄCEJ ZIELENI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 

D-01.02.01 
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ĄCEJ ZIELENI 

 
  1. WSTĘP ........................................................................................................................... 8 
  2. MATERIAŁY  ................................................................................................................ 8 
  3. SPRZĘT .......................................................................................................................... 8 
  4. TRANSPORT ................................................................................................................. 9 
  5. WYKONANIE ROBÓT  ................................................................................................ 9 
  6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  .............................................................................. 10 
  7. OBMIAR ROBÓT  ....................................................................................................... 11 
  8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................ 11 
  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  ........................................................................................ 11 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   ............................................................................................ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D-01.00.00.               Roboty przygotowawcze 
   

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338W Ludwinów – Kowalicha CZĘŚĆ 1”  
 

 

str. 8 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz zabezpieczeniem istniejącej zieleni w ramach budowY chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 4338W Ludwinów – Kowalicha CZĘŚĆ 1. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
• wycinkę drzew pojedynczych 
• karczowanie drzew i krzewów wraz z zasypaniem dołów po karczowaniu, 
• wywóz dłużyc, karpin i gałęzi, 
• uporządkowanie terenu po wycince, 
• zabezpieczenie istniejących drzew, które zostały przeznaczone do pozostawienia, 
• usunięcie zabezpieczeń. 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST DM-00.00.00.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM-00.00.00. punkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 

• ziemia do zasypania dołów po wykarczowaniu, 
• maty słomiane, trzcinowe lub zużyte opony o odpowiedniej średnicy,  
• tkanina jutowa lub czarna folia, 
• mokry torf, 
• druty lub liny włókienne, 
• deski, 
• środki do zabezpieczania ran i innych powierzchni żywych, 
• środki do zabezpieczania powierzchni martwych i impregnacji drewna. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogólne"  p3. 
Sprzęt do usunięcia pozostałości po drzewach musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew można stosować: 

• piły mechaniczne oraz ręczne, 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 
• spycharki,  
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prac związanych z wyrębem drzew, 
• rębarki, 
• samochody do transportu materiałów. 

Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
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4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4. 
Pnie i inne pozostałości należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał 
użytkowy powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. W czasie trwania transportu 
Wykonawca musi zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się.  

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 5. 
Wycinka musi być zgodna z Dokumentacją Projektową - Inwentaryzacja 
 i gospodarką istniejącą zielenią  

5.2 Wycinka drzew i krzewów 

Wszystkie pnie drzew, znajdujące się w pasie robót ziemnych będą wykarczowane i wywiezione. Poza miejscami 
wykopów doły po wykarczowanych pniach będą wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone, 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205 [1]. Doły w obrębie przewidywanych wykopów należy tymczasowo 
zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być 
uzyskana przez Zamawiającego. Wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od początku 
marca do końca sierpnia. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Sposób 
zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli 
dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien 
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i 
odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej 
ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. Jeżeli warunki 
atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony 
materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce 
tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.  
W przypadku zrąbkowania fragmentów usuwanych roślin. Wykonawca powinien dokonać selekcji, kwalifikując do 
zrąbkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Po zakończeniu zrąbkowania Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia 
zrębek w pryzmy, zabezpieczenia ich i wywiezienia. 
Należy uporządkować teren po wykonanych robotach.  
Roślinność sąsiadująca nie przeznaczona do usunięcia, nie może ulec uszkodzeniu.  
Jeśli wystąpi konieczność wycinki w innych miejscach niż w Dokumentacji Projektowej -  powinno to być każdorazowo 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

5.3 Zabezpieczenie drzew i krzewów podczas budowy 

5.3.1 Zabezpieczenie drzew pojedynczych podczas budowy 

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie 
warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. W związku z tym należy zabezpieczyć 
korony, pnie i korzenie wszystkich istniejących drzew nawet, jeżeli nie jest przewidziany w ich pobliżu transport lub praca 
sprzętu mechanicznego.  

 
Jednym ze sposobów zabezpieczenia pni drzew przed uszkodzeniami jest odeskowanie pni.  
Przed odeskowaniem należy owinąć pnie matami słomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie należy wykonać 
uwzględniając kształt pnia. Deski powinny przylegać do pnia możliwie jak największą powierzchnią. Pień powinien być 
okryty deskami do podstawy korony. Deski należy przymocować przez odrutowanie okrągłym, miękkim, ocynkowanym 
drutem, taśmą stalową ocynkowaną lub olinowanie. Opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 
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3 na pniu, nie należy używać gwoździ. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w 
ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią. 
 

W celu ochrony korzeni należy wykonać ogrodzenie nie niższe niż 2 m, którego linię wyznacza rzut korony. W przypadku 
topoli dopuszcza się wycięcie do 30 % korzeni. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie na wiosnę, w czasie pogody 
pochmurnej lub deszczowej. W słońcu korzenie nie powinny być dłużej niż 1 godzinę, na powietrzu nie dłużej niż 2 
godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dłużej niż 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed 
wysychaniem należy użyć mokrego torfu, mat, tkanin jutowych. Powierzchnię cięć korzeni należy zabezpieczyć tak jak 
gałęzie po cięciach sanitarnych. Przyciętym korzeniom należy umożliwi ć regenerację poprzez wykonanie ekranu 
korzeniowego, zbudowanego przy pomocy np. folii. Następnie wykop należy wypełnić od strony drzewa warstwą ziemi 
urodzajnej. 

Aby zabezpieczyć korony drzew należy wygrodzić teren w granicach rzutu ich koron, podobnie jak w przypadku 
wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni. Dodatkowo należy uwzględnić przy tym wysokość środków 
transportu, maszyn i urządzeń budowlanych. Należy również podwiązać nisko osadzone gałęzie. Dopuszcza się uprzedzenie 
nieuniknionych uszkodzeń drzew wykonaniem prac ograniczających rozmiar uszkodzeń, np. cięć technicznych. Cięcia te 
można wykonywać przez cały rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20 % masy asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. 
Cięcia i zabezpieczenie miejsc cięć należy wykonać zgodnie z zasadami jakości cięć pielęgnacyjnych                                   
i zabezpieczania miejsc cięć. 
Podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 na l szt. drzewa w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora 
Nadzoru Terenów Zieleni przez cały czas trwania robót. 

5.4 Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa 

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasięgu 
ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:  

• nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 
• nie były składowane materiały budowlane, 
• nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 
• nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 
• prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin,  

a szczególnie w pełni lata, 
• prace powinny być wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin  

tj. od listopada do marca, 
• wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu. 

 
Konieczność wykonania robot w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez 
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego drzew. 
W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ 
wyżej wymienionych czynników. 

5.5 Demontaż zabezpieczenia 

Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje: 
•  rozebranie obudowy, 
•  usunięcie mat słomianych, 
•  delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

5.6 Postępowanie ze ściętym drzewem i karpiną 

Drewno należy zabezpieczyć przed kradzieżą. Zakłada się okres przechowywania drzewa do 12 miesięcy, w 
jednostce miesięcznej (12x1 miesiąc). Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wykupu przez Wykonawcę drewna i 
odkupienia drewna po cenie określonej w szacunku brakarskim, który zostanie dostarczony Oferentom, przed terminem 
umownym otwierania ofert. 
Karpinę oraz pozostałości po wycince drzew i karczowaniu krzewów należy zagospodarować i zutylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogólne" p. 6. 
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Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 
zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST 
D-02.00.00 "Roboty ziemne". 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 7. 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1 sztuka, krzewów 1m2, karp 1 sztuka, materiału do 
zrąbkowania m3. 
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inżyniera. Obmiar nie 
powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na 
piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy 
do roszczeń o dodatkową zapłatę.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8. 
 Odbioru robót związanych z usunięciem pni drzew dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 
Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich 
zasypaniem. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogólne"  punkt 9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót wykonanych.  

Ilość jednostek wg poz.„ Przedmiar robót”. 

Cena 1 szt. ścinanego drzewa pojedynczego o danej średnicy obejmuje:  
• ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi, 
• odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, 
• przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, 
• odrąbanie korzeni, 
• zrąbkowanie fragmentów ściętych drzew, zabezpieczenie zrębek w pryzmach  

i wywiezienie ich z placu budowy, 
• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, 

 
Cena 1 szt. Karczowania drzew o danej średnicy obejmuje:  

• wyciągnięcie karpy i ułożeniem w stosy, 
• palenie pozostałości po karczowaniu, 
• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, 

Cena l m² (metra kwadratowego) mechanicznego karczowania gęstych krzaków obejmuje:  
• wykarczowanie krzewów, 
• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach,  

 
Cena 1 mp (metra przestrzennego) wywożenia dłużyc, karpiny, gałęzi i drągowiny obejmuje: 

• załadowanie dłużyc, karpiny, gałęzi i drągowiny i transport na miejsce wskazane przez Wykonawcę, 
• składowanie i zabezpieczenie przed kradzieżą przez okres 12 miesięcy 
• zagospodarowanie i utylizacja po wycince i karczowaniu drzew przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, 

 



D-01.00.00.               Roboty przygotowawcze 
   

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338W Ludwinów – Kowalicha CZĘŚĆ 1”  
 

 

str. 12 
 

Cena 1 m3 zasypania dołów po karczowaniu obejmuje: 
• koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie i rozbiórka tymczasowych dróg dojazdowych na okres wykonywania robót lub wzmocnienie rodzimego 

gruntu umożliwiając transport, 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
• dostarczenie gruntu o odpowiednich parametrach z dokopu wybranego przez Wykonawcę wraz z transportem,  i 

zaakceptowanego przez Inżyniera, 
• zasypanie dołów z gruntu uzyskanego z dokopu, 
• zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST , 
• wykonanie pomiarów i badań, 
• odwodnienie terenu robót wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do warunków na placu budowy. 

Cena 1 szt. drzewa zabezpieczonego na okres wykonywania robót obejmuje: 
• owinięcie pnia matami słomianymi lub trzcinowymi, 
• odeskowanie pnia, 
• zabezpieczenie korzeni mokrym torfem, matami lub tkaniną jutową,  
• wykonanie i zabezpieczenie miejsc cięć zgodnie z zasadami jakości cięć, 
• demontaż zabezpieczenia, 
• spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1.] PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania". 
 
Uwagi: Przed przystąpieniem do wycinki, należy dokładnie wytyczyć zakres robót ziemnych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach robót drogowych związanych z budową chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 4338W Ludwinów – Kowalicha CZĘŚĆ 1. 
  

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                       
z definicjami podanymi w  ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego użycia 
należy stosować: 
− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie 

robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego 

sprzętu. 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować: 
− noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 
− łopaty i szpadle. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport humusu i darniny 

 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. 
Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego 
zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych                       
w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 
 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez 
Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

5.3. Zdjęcie darniny 

 Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną 
przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w 
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
 Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o 
szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 
do 0,10 metra. 
 Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi 
być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy 
ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. 
W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania 
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 
 Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub 
spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 
− zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
rozbiórkami elementów ulicy, w ramach robót związanych z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338W 
Ludwinów – Kowalicha CZĘŚĆ 1. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. zgodnie z DM 00.00.00. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną (ST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. i obejmują 
rozbiórkę, załadunek gruzu i jego odwóz na miejsce składowania, następujących elementów: 

- nawierzchni betonowych, 
- nawierzchni z płyt betonowych, 
- nawierzchni z trylinki, 
- nawierzchni mineralno-bitumicznych, 
- obrzeży betonowych, 
- krawężników betonowych wraz z ławami, 
- znaków drogowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i określeniami 
podanymi w DM 00.00.00. „Wymagania ogólne" p.1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w DM 00.00.00 „Wymagania ogólne" p.1.5. 
 
1.5.1  Przeszukanie terenu budowy na obecność niewybuchów i niewypałów 

Wykonawca jest zobowiązany do przeszukania terenu budowy na obecność niewybuchów i niewypałów. Roboty te należy 
zlecić podmiotowi posiadającemu wymagane prawem zezwolenia i koncesje.  

 
Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych z chwilą przekazania Zamawiającemu oświadczenia o 
przeprowadzeniu prac poszukiwawczych. Zamawiający dopuszcza podział terenu rozbiórek na sekcje.  

 
Sposób prowadzenia poszukiwań, zabezpieczenia terenu i postępowania na wypadek znalezionych niewybuchów lub 
niewypałów Wykonawca ma obowiązek opisać w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia oraz w Programie zapewnienia 
Jakości. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne" p.2.   

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 
Materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM 00.00.00 „Wymagania ogólne" p.3. 
 

3.2.    Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- sprzęt pomiarowy, 
- koparki, 
- ładowarki, 
- równiarki, 
- spycharki, 
- frezarki nawierzchni, 
- zagęszczarki, 
- piły mechaniczne, 
- młoty pneumatyczne, 
- sprzęt ręczny. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 
Pozostałe materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać wywiezione na jego składowisko lub 
wysypisko oraz zutylizowane. Koszt transportu, składowania i utylizacji ponosi Wykonawca. 

Środki transportu: 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody dostawcze, 
- inne środki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w DM 00.00.00. „Wymagania ogólne" p.5. 
 
5.2. Wykonanie Robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazanych przez Inżyniera. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, słupów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97. 

Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W trakcie przewozu 
gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania w czystości dróg transportowych. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM00.00.00 „Wymagania ogólne" p.6. 

 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych oraz wywozu 
gruzu z miejsca budowy. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać wymagania 
określone w p.5.2 niniejszej ST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM 00.00.00 „Wymagania ogólne" p.7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Obmiaru Robót dokonuje się na budowie. Jednostką obmiaru Robót związanych  z rozbiórką elementów dróg i ulic 
jest: 

- dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 

- dla obrzeża i krawężnika -  m (metr). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w DM 00.00.00 „Wymagania ogólne" p.8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
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Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier na budowie na ogólnych zasadach odbioru jak dla 
Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają niezbędnym poprawkom, w zakresie 
ustalonym przez Inżyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.  

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM 00.00.00 „Wymagania ogólne" p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg p.7.2 dokonanego obmiaru i odbioru. Ceny 
winny obejmować pozyskanie, utrzymanie i likwidację składowisk, koszty utylizacji zgodnie z Prawem ochrony 
środowiska. 

 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje oprócz kosztów wyżej wymienionych: 

Dla wszystkich rozbiórek: 
- wyznaczenie Robót w terenie, 
- koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub składowiska, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu z zagęszczeniem gruntu, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- zagospodarowanie i utylizacja pozostałości po rozbiórkach przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

Dla rozbiórki nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- cięcie krawędzi piłą spalinową 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ewentualne powtórne wyrównanie krawędzi w wypadku jej uszkodzenia, 
- zebranie warstwy mechanicznie i ręcznie z ułożeniem w stosy wg rodzajów, 
- oczyszczenie warstwy podbudowy z resztek po rozbiórce nawierzchni bitumicznej, 
- rozkucie i zerwanie warstwy podbudowy, 
- zebranie warstwy mechanicznie i ręcznie, 
- składowanie w pryzmach wg rodzajów, 
- załadunek i odwóz i rozładunek na właściwe wysypisko lub składowisko 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 

Dla rozbiórki obrzeży i krawężników: 
- zerwanie elementów betonowych wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,, 
- odkopanie obrzeży i krawężników, 
- usunięcie podsypek i ław fundamentowych, 
- załadunek, odwiezienie i rozładunek materiału z rozbiórek wraz z kosztem transportu, 
- składowanie materiału z rozbiórek, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 

Dla rozbiórki znaków drogowych: 
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
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- odkopanie i wydobycie słupków, 

- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odl. do 25km, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 27-04-2001 - O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami. 


