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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania           
i odbioru robót związanych z usunięciem i karczowaniem drzew w związku z wykonaniem 
utwardzenia terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich związanych z nauką uczniów 
zasad ruchu drogowego. Kod CPV 45 111000-8. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu          

i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 
  

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu: 
 

a) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm z odwozem dłuŜycy do 

Zamawiającego, 

 b) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm z odwozem dłuŜycy do 

Zamawiającego, 

c) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm z odwozem dłuŜycy do 

Zamawiającego, 

d) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm z odwozem dłuŜycy do 

Zamawiającego. 

e) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm z odwozem dłuŜycy do 

Zamawiającego, 

f) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75cm z odwozem dłuŜycy do 

Zamawiającego. 

g) mechaniczne karczowanie pni o średnicy 76-100cm, 

h) mechaniczne karczowanie pni o średnicy 101-100cm, 

j) mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 10% do 30% powierzchni. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

1.4.1.   Drzewo - roślina wieloletnia duŜych rozmiarów (średnica ≥ 10cm) o wyraźnie wykształconym pniu, 

który w pewnej wysokości od 1,50m nad ziemią rozgałęzia się w koronę.  
 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania  dotyczące  robót  podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 
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2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

  Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami PN-

S-02205.  

3.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

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

3.2.  Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzaków  

  Do wykonania robót naleŜy stosować:  

− piły mechaniczne,  

− spycharki,  

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego,  

− koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew,  

− urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków.  
 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt 4. 
 

4.2.  Transport ściętych drzew, karpiny i gałęzi. 

 Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewoŜone dowolnymi środkami trans-

portu. Materiał (dłuŜyca) z wycinki drzew i krzaków jest własnością Zamawiającego. Gałęzie                   

i karpiny stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 

zabezpieczyć ładunki przed moŜliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą 

wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 20km na miejsce wskazane przez InŜyniera.  
 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

 Ogólne zasady  wykonania robót  podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2.  Usunięcie drzew i krzewów. 

 Roboty związane z usunięciem drzew, karpiny i krzaków obejmuję wycięcie                       

i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Teren Budowy                 

na wskazane miejsce oraz zasypanie dołów.  

Karpy i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej 

do usunięcia, naleŜy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem ko-

rzeni.  

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przy-

datnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.  

Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed gro-

madzeniem się w nich wody.  

Usunięty materiał z wycinki i karczowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez 

InŜyniera. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca uzgodni                

z InŜynierem.  
 

5.3.  Zniszczenie pozostałości po usunięciu roślinności. 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny               

ze wskazaniami InŜyniera. JeŜeli InŜynier nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie drzew, liście        

i krzaki powinny być zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał     

po zmieleniu naleŜy złoŜyć na hałdach do ewentualnego wykorzystania przy sadzeniu drzew.  

 

6.  Kontrola jako ści robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

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

6.2.  Kontrola prawidłowości usunięcia karp i drzew.  

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia, 

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.  
 

7.  Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

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

 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

- sztuki (szt) wyciętych drzew, 

- sztuki (szt) wykarczowanych pni, 

- hektary (ha) mechaniczne karczowanie krzaków. 
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8.  Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

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

9.  Podstawa płatno ści 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- wycinkę drzew i krzaków, 

- karczowanie korzeni, 

- usunięcie karpin, 

- załadunek i transport dłuŜycy, gałęzi i karpiny w miejsce składowania na odległość 20km, 

- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu, 

- wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami wysypiska, 

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie. 
 

 

10.  Przepisy zwi ązane 

          PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 


