
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOSZENIA POBOCZY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE
GMINY ZEBRZYDOWICE 



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  wykaszaniem  trawy  i  niszczeniem  chwastów  w  pasie
drogowym,

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji w/w robót. 

1.2. Zakres robót objętych ST

Przedmiotem przetargu jest letnie koszenie dróg gminnych w okresie 2021 roku.

Powyższy  zakres  został  podzielony  na  trzykrotne  koszenie  poboczy  dróg  gminnych
w sołectwach: 

a. Marklowice Górne: powierzchnia wykaszanych poboczy: 64 000 m2 

b. Zebrzydowice: powierzchnia wykaszanych poboczy: 167 640 m2

      Łączna powierzchnia w/w sołectw: 231 640 m2

c. Kończyce Małe: łączna powierzchnia wykaszanych poboczy: 119 420 m2  

d. Kaczyce: łączna powierzchnia wykaszanych poboczy: 87 760 m2 

      Łączna powierzchnia w/w sołectw: 207 180 m2

1.3. Określenia podstawowe

Wykaszanie poboczy dróg – usuwanie przy użyciu odpowiednich narzędzi wysokich traw,
samosiewów i innych jednorocznych odrostów z poboczy, skarp, pasów rozdzielających itp.
Maksymalna wysokość traw i samosiewów po wykoszeniu: 5 cm.
Zamawiający  wymaga  wykonania   nie  mniej  niż  trzech  pełnych  koszeń  w  ciągu  sezonu
letniego w uzgodnionych terminach ( przystąpienie do koszenia musi nastąpić do trzech dni
od pisemnego wezwania przez Zamawiającego ):
Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w

miejscach niepożądanych.
Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw),

hamujące ich rozwój i jakość.
Czyszczenie nawierzchni - usunięcie, przy użyciu odpowiednich narzędzi, zanieczyszczeń 
poza powierzchnię oczyszczaną lub ich zebranie wraz z wywozem na miejsce składowania.
Czyszczenie  drogowego  urządzenia  odwadniającego -  usuwanie  naniesionej  skoszonej
trawy  itp.,  utrudniającej  prawidłowe  funkcjonowanie  urządzenia  –  kratek  ściekowych,
przepustów.



2. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonywania usługi w każdej części Gminy: Zebrzydowice –
Marklowice Górne i Kaczyce – Kończyce Małe winien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:

- kosiarka bijakowa – szt. 1 
- wykaszarki ręczne – szt. 4 

3. Wykonanie robót

3.1.  Wykaszanie  poboczy  dróg,  skarp  rowów,  terenów  gminnych  oraz  pasów
rozdzielających i miejsc niedostępnych.

Usługa  obejmuje  letnie  utrzymanie  terenów  zielonych  poprzez  koszenie  poboczy  dróg
gminnych o powierzchni łącznej 438 820 m2. 

Koszenie  poboczy  obejmuje  obustronną  szerokość  pasa  drogowego  o  wymiarze  2,0  m
zgodnie z wykazem dróg gminnych załączonym do specyfikacji. 
Szerokość  koszenia  określona  jest  od  ostatniego  utwardzonego  elementu  drogi  tj.
- nawierzchni utwardzonej jezdni
- krawężnika ograniczającego jezdnię (jeśli jest istniejący )
- utwardzonego pobocza (jeśli występuje na drodze)
- chodnika bądź obrzeża betonowego ograniczającego ciąg pieszy (jeśli występuje). 
Zamawiający  wymaga  wykonania  nie  mniej  niż  trzech  pełnych  koszeń  w  ciągu  sezonu
letniego. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.
Prace powinny być prowadzone tak by nie występowało zagrożenie bezpieczeństwa dla osób
trzecich,  a  także  by  nie  nastąpiło  uszkodzenie  pojazdów  lub  innych  urządzeń  obcych.
Po przeprowadzonych pracach należy natychmiast uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni,
chodników oraz urządzeń odwodniających.
Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się
wykaszarkami ręcznymi równolegle z głównym koszeniem. 

W przypadku jeżeli Wykonawca nie przystąpi do prac w ciągu 3 dni od pisemnego wezwania
lub stwierdzony zostanie przypadek niewykonania zakresu umowy w wymaganym terminie
określonym w § 3 za każdy dzień opóźnienia zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5%
wartości umownej. 
Ponadto  jeżeli  Wykonawca  w  przypadku  opóźnienia  dopuści  do  przerostu  trawy
uniemożliwiającego prawidłowe wykonanie koszenia tj. trawa nie będzie skoszona (docięta)
lub  ilość  zalegającej  trawy  będzie  uniemożliwiać  lub  utrudniać  wykonanie  kolejnego
koszenia,  wówczas  Wykonawca  będzie  miał  obowiązek  jej  zebrania  z  całej  koszonej
powierzchni i utylizacji.

4. Kontrola jakości robót

W czasie wykonywania robót związanych z wykaszaniem poboczy należy zwrócić uwagę na:

 usunięcie wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
 dopilnowanie wyznaczanych terminów koszenia traw, 
 skontrolowanie dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,
 usunięcie skoszonej trawy i chwastów z jezdni i chodników.



5. Obmiar robót

Jednostką obmiarową koszenia traw i niszczenia chwastów jest m2 (metr kwadratowy). 

6. Odbiór robót

Odbiór  koszenia  ze  względu  na  wizualne  zanikanie  robót,  szczególnie  w  okresie
intensywnego wzrostu  roślin,  dokonany zostanie  w dniu  zakończenia  prac  każdego cyklu
koszenia lub w dniu następnym po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę.

Wszystkie  prace  podlegają  odbiorowi  przez  Zamawiającego  tj.  przedstawiciela  Gminy
Zebrzydowice.

Z  powyższych  odbiorów  zostanie  sporządzony  protokół  odbioru  robót,  który  zostanie
załączony do faktury częściowej. 

8. Podstawa płatności

Rozliczenie  oraz  zapłata  za  wykonane  prace  następowała  będzie  po  pozytywnym
protokólarnym  odbiorze  całości  zakresu  jednokrotnego  koszenia  na  podstawie  faktur
częściowych.  

Za prace nie wykonane nie przysługuje wynagrodzenie. 
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