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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

    1. Zakres  prac obejmuje wykonanie prac budowlanych -drogowych związanych z realizacją 
zadania: Remont modernizacyjny dróg PNGS O.O. Bukowina oddz.149,150”.  

     2.Lokalizacja: 
     Teren  przewidziany do remontu to droga leśna położona na terenie Parku Narodowego Gór 

Stołowych  O.O. Bukowina oddz.149,150, 
     Trasa  omawianej drogi  przebiega w istniejącym pasie ograniczonym  drzewostanem. 
     Całkowita długość odcinka drogi przeznaczonej do remontu wynosi 1 942,16 mb. 
     Droga zlokalizowana jest  na terenie PNGS O. O. Bukowina, oddział 113/149,112/150 
    3.Obecny stan techniczny drogi: istniejąca droga jest w złym stanie. Przebiega ona w terenie 

górskim na podłożu gliniastym i skalistym. Brak nośności  podłoża oraz właściwej skrajni drogi 
powodują, że istniejąca trasa drogi okresowo nie nadaje się do ruchu pojazdów. Dodatkowo 
jezdnia na niektórych odcinkach  jest pomokła, oraz występują głębokie koleiny 
 
4.Przedmiotem modernizacji w/w drogi jest zmiana nawierzchni z gruntowej  na nawierzchnię 
tłuczniową. W ramach planowanej modernizacji drogi przewidziano przeprowadzenie 
następujących robót budowlano drogowych : 

 karczowanie pni, 

 przystosowanie przekroju poprzecznego do odwodnienia pasa drogowego, 

 remont modernizacyjny nawierzchni na całej długości  drogi o konstrukcji, 

- warstwa odcinająca z  miału kamiennego grub.10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego  o frakcji 31,5-63 mm grub.  
warstwy 15  cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego  o frakcji 0,31,5-0,63 mm grub. 
warstwy 18 cm,  
- górna warstwa nawierzchni tłuczniowej  o frakcji z kruszywa łamanego 0-31,5mm; 0-
63 mm, zaklinowanie i zamiałowanie  kruszywem  o frakcji 0-0,31,5 mm, 

 częściowe wzmocnienie konstrukcji drogi  przy użyciu geosiatki 

 odbudowę nowych poboczy 

 wymiana przepustów w osi drogi z rur PEHD 

 wymiana przepustów pod zajazdami z rur PEHD 

 budowa wodospustów i brodów brukowanych z kamienia łamanego 

 wykonanie mijanek 

 czyszczenie rowów 

 czyszczenie przepustów 

Przewidywane główne parametry drogi po wykonaniu prac modernizacyjnych 

 droga leśna – LII 

 szybkość projektowana        - 30 km/h 

 szerokość korony                   - 4,0 m 

 szerokość jezdni na prostej   - 3,00 m 

 szerokość poboczy               -  0,50 cm 

 spadek jezdni daszkowy      -     3% 

 spadek jezdni poboczy       -      6% 

 
5.Wymaganym  przez Inwestora materiałem kamiennym do wbudowania w nawierzchnię 
modernizowanej drogi  i w urządzeniach  infrastruktury drogowej jest piaskowiec spełniający 
normy  zawarte w Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
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6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  
 Dokumentacji projektowej 

 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

 Przedmiarze robót 

 
 
Uwaga: 
Na remont drogi Inwestor posiada zgłoszenie wykonania robót. 
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