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D-01.02.01.
WYCINKA DRZEW

1.  WSTĘP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót związanych z wycinką drzew przy realizacji zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 przez rzekę Wkra”.

1.2.  Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynności związanych z wycinką drzew kolidujących z prowadzonymi robotami, z karczowaniem pni i odwiezieniem na odl. 1 km na miejsce składowania.
Wycinane będą drzewa o średnicy:
a). 36 – 45 cm,
b). 45 – 55 cm,
c). 56 – 65 cm,
d). 66 – 75 cm,
e). 76 – 85 cm,
f). o średnicy powyżej 95 cm

1.4.  Określenia podstawowe.

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne",  pkt. 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1.5.

2.  MATERIAŁY.

Nie przewiduje się.

 3.  SPRZĘT.

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania wycinki drzew.

:Proponowany sprzęt:
- koparki,
- spycharki,
- zrywarki,
- żurawie, 
- piły spalinowe.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Rodzaj sprzętu, maszyn i urządzeń pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

4.  TRANSPORT

4.1.  Warunki ogólne transportu.

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Środki transportu.

Samochody skrzyniowe i dłużycowe, ciągniki i inne.
Samochody samowyładowcze.
Środki transportowe nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.\

4.3. Wywózka drzew.

Drewno po ścięciu powinno być przewożone środkami transportu (ciągniki, samochody skrzyniowe) w miejsce składowania.
W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy ładunki przed możliwością przesuwania się.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.000.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6.

	Wykonanie robót.


Drzewa znajdujące się w miejscu robót ziemnych, przewidziane w dokumentacji projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Dół po karczowaniu pnia powinien być zasypany gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża. 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6.
Sprawdzić zgodność wykonania kładki z dokumentacją.
Inspektor nadzoru dokona wizualnej oceny wykonanych robót z zakresie karczowania oraz dokłaadności zasypania wykopów.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne",  pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest 1 szt wycięcia drzewa o określonej średnicy.

8.  ODBIÓR  ROBÓT.

8.1.  Ogólne zasady odbioru.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru wykonanych robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" w zakresie dotyczącym zasad odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności.

Ogólne warunki płatności podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:
- sprowadzenie niezbędnego sprzętu,
- wycięcie i wykarczowanie drzew,
- spalenie lub wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy we wskazane miejsce,
- zasypanie dołu i zagęszczenie,
- niezbędne na czas robót zabezpieczenia spełniające wymogi bhp.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

Brak.

