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OPIS TECHNICZNY
Do projektu remontu dróg leśnych Nadleśnictwie Chotyłów
I.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu dróg leśnych w leśnictwach Nadleśnictwa
Chotyłów polegających na uzupełnieniu ubytków na drogach pospółką piaskowo-żwirową,
równaniu dróg równiarką (profilowanie), zagęszczaniu materiału, kopaniu rowów
odwadniających, wykonaniu przepustów.

II.

STAN ISTNIEJĄCY

Przewidziane do remontu drogi leśne obecnie nie spełniają roli dróg wywozowych. Na
licznych odcinkach dróg utworzyły się wyboje sięgające 0,5 m głębokości, gdzie
zgromadzony opad uniemożliwia przejazd nie tylko pojazdom wywożącym drewno ale
ogranicza dostęp pracownikom w celu wykonywania prac. Częściowo bagnisty teren przez
który przebiegają sprawia, że nie ma również możliwości odprowadzenia wód opadowych.
Utrudnia to dojazd do powierzchni w celu wykonywania prac gospodarczych. W niektórych
przypadkach są to jedyne drogi dojazdowe do powierzchni. Celowe jest wykonanie remontu
tych dróg, gdyż umożliwi to dojazd pojazdom wywożącym drewno oraz pozwoli na
prowadzenie prac gospodarczych w pobliskich oddziałach.

III.

STAN PROJEKTOWANY

W ramach remontu dróg przewiduje się uregulowanie koron dróg wraz z wyrównaniem
niwelety dróg. Dokonać tego należy poprzez nawiezienie pospółki piaskowo-żwirowej w
miejsca powstałych ubytków, uformowanie koron dróg poprzez równanie równiarką oraz
mechaniczne zagęszczenie dowiezionego materiału. Dla gromadzenia nadmiaru wód
opadowych niezbędne jest wykopanie rowów odwadniających po ok. 20 mb każdy.
Do normalnego funkcjonowania dróg konieczne jest poszerzenie pasa drogowego do 8 m
szerokości, co przyczyni się do szybszego ich przesychania po opadach. Przewiduje się
wykonanie jednego przepustu w celu swobodnego przepływu wód.
Przed dowiezieniem pospółki należy przygotować podłoże poprzez usunięcie humusu na
pewnych odcinkach dróg oraz usunąć pniaki drzew w obrębie pasa drogowego.

ROZMIAR PRAC

Opracowanie podzielono na trzy niezależne części:

Część I - remont leśnej drogi gruntowej w l-ctwie Kodeń przebiegająca pomiędzy oddz.
291/292 o długości 535 mb, dostawa wraz z wbudowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem
pospółki piaskowo-żwirowej w ilości 893m3 , kopanie 2 szt. rowów odwadniających o dł. 20
mb każdy, usunięcie 28 szt. pniaków.

Część II – remont leśnych dróg gruntowych w l-ctwie Kłoda przebiegających pomiędzy
oddziałami 213/212,212/223,196/197 o długości 1285 mb, usunięcie humusu (korytowanie
podłoża na długości 75 mb i szerokości 4 m) 300 m3, dostawa wraz z wbudowaniem,
profilowaniem i zagęszczeniem pospółki piaskowo-żwirowej w ilości1810 m3 ,kopanie 2 szt.
rowów odwadniających po 20 mb każdy, wykonanie przepustu z rury HPDE Ø 60 cm i
długości 6 mb, usunięcie 91 szt. pniaków.

Część III – remont leśnej drogi gruntowej w l-ctwie Połoski / Terespol przebiegających
pomiędzy oddziałami 267,267/266,263/266,262/265,262/265A,265A o długości 1957 mb,
dostawa wraz z wbudowaniem, profilowaniem i zagęszczeniem pospółki piaskowo-żwirowej
w ilości 2834 m3 , kopanie 9 szt. rowów odwadniających o dł. 20 mb każdy, usunięcie 145szt.
pniaków.

Część I – L-ctwo Kodeń

Część II – L-ctwo Kłoda

Część III – L-ctwo Połoski - Terespol

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
REMONTU DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE CHOTYŁÓW

CZĘŚĆ OGÓLNA

I. Nazwa zamówienia
Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Chotyłów
II. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Chotyłów
Remont obejmuje następujące prace:
- załadunek pospółki piaskowo-żwirowej
- transport pospółki piaskowo-żwirowej
- mechaniczne formowanie i zagęszczanie wbudowanego materiału
- wykonanie przepustu z rury HPDE z przyczółkami betonowymi
- kopanie rowów odwadniających
1. Karczowanie pni drzew koparką
Wykarczowane pnie zostaną załadowane na pojazd i wywiezione przez Wykonawcę we wskazane
miejsce przez Zamawiającego.
2. Usunięcie humusu (korytowanie)
Zdjęty humus można rozplantować poza nasypem na przyległy teren.
3.Pospółka piaskowo-żwirowa
Pospółka piaskowo-żwirowa będzie wydobywana z legalnie działającej żwirowni.
4. Załadunek
Sprzęt użyty do załadunku powinien zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
5. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanej dostawy i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do miejsca dostawy.

6. Rozścielenie dowiezionego materiału na odcinkach drogi leśnej.
Dowożona pospółka będzie na bieżąco plantowana i profilowana na drodze leśnej. Plantowanie
i profilowanie odbywać się będzie samojezdną równiarką drogową. Pospółka dowożona będzie
jednowarstwowo, na szerokość 4,0 m i grubość warstwy na drogach ok. 30-70 cm. Samochody
wykonując dostawę będą jeździły po nawiezionym gruncie, który zostanie zagęszczony samojezdnym
walcem wibracyjnym. W miarę potrzeb nasyp przy zagęszczaniu polewany będzie wodą.
7. Kopanie rowów odwadniających
W celu odprowadzenia wody opadowej przewiduje się wykopanie rowów odwadniających o dł. po 20
mb każdy koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,25m3 metodą na odkład. Szerokość rowu 0,5m, gł.
1,0m. Rowy zostaną wykopane we wskazanym miejscu przez Zamawiającego w odległości 2,0m od
krawędzi korony drogi.
8. Wykonanie przepustu
W celu swobodnego przepływu wód opadowych planuje się wykonanie przepustu z litej rury
HPDE(kl. sztywności obwodowej 8 KPa) o długości 6mb i średnicy Ø 60 cm . Dla zabezpieczenia
przed osuwaniem się nasypu rura przepustu zostanie zabezpieczona po obu stronach drogi
przyczółkami betonowymi. Lokalizację przepustu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
III. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Wykonanie zamówienia obejmuje niżej wymienione prace towarzyszące:
- wszelkie prace towarzyszące wynikające z założeń ogólnych i szczegółowych oraz tablic
odpowiednich katalogów norm nakładów rzeczowych powołanych jako podstawa wyceny w
przedmiarze robót,
- wszelkie prace i czynności związane z zabezpieczeniem terenu robót przed możliwością wstępu osób
nieupoważnionych, kradzieżą lub dewastacją a także niezbędne do prowadzenia dostawy zgodnie z
przepisami bhp,
- uporządkowanie terenu dostawy po jej zakończeniu,
- usunięcie wszelkich usterek i uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę robót.
Wykonanie zamówienia obejmuje niżej wymienione prace tymczasowe:
- nie przewiduje się.
IV. Informacje o miejscu dostawy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji: teren pofałdowany, wewnątrz kompleksu leśnego, dostawa i równanie w celu
utrzymania przejezdności odcinków dróg, dojazd od drogi publicznej utwardzonej;

- zabezpieczenia osób trzecich: planowane miejsce dostawy nie narusza interesów osób trzecich, w
całości do zrealizowania w kompleksach leśnych,
- ochrony środowiska: dostawa pospółki nie stanowi zagrożenia dla środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy: nie występują elementy mogące stwarzać szczególne
niebezpieczeństwo, należy przestrzegać przepisy bhp,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy: nie dotyczy,
- warunków dotyczących organizacji ruchu: nie dotyczy,
- ogrodzenia: teren otwarty

V. Klasyfikacja grup, klas i kategorii wg. wspólnego słownika zamówień:
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VI. Zasady obmiaru dostawy
Obmiar dostarczonego materiału będzie określać faktyczny zakres wykonanej dostawy – w
jednostkach - m³.
Ilość dowożonego materiału liczona będzie na podstawie ilości dowiezionych samochodów oraz ilości
materiału na samochodzie w m³. Ilość ta będzie przyjęta na podstawie obmiaru średniej objętości
skrzyni ładunkowej samochodów, którymi dowożona będzie pospółka. Wykonawca zobowiązuje się
do informowania Zamawiającego o każdorazowej dostawie.
Odbiór ostateczny prac nastąpi po zakończeniu prac, w terminie ustalonym w umowie. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego dostawy jest protokół odbioru wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
VII. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę. Cena jednostkowa będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
niniejszej specyfikacji oraz formularzu cenowym oferty.

