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L CZĘŚĆ OPISOVA

Opis ogólny ptzedmiotu zaInówienia :

Zakres robót obejrnuje wykoflanie ogółu prac zwĄzanych z:

ZADANIE NR 1- Mołt pod Zubrowiskien

r' Roboty rozbiórkowe

r' Roboty tenowacyjne przyczołków kamiennych

/ Roboty ciesielskie - odtwozenie dfewnianego u§tfoju nośnego i
dyliny

r' Roboty wykończeniowe_ towalzy§zące

chaiakterystyka sżczegff o§rai

r' Roboty rozbiórkowe

1, Rozbiótka ismiejącej konstrukcji &ewniane|,
2, odzysk dyLny, ocżysżcż€nie, przygotowanie do poflownego mofltażu,
3. §fly§ióż odpadós. na odleglość <5km,

4. Oczyszczenie placu budowy.

r' Roboty renowacyjne przyczółków kamiennych

Ptzyczółki kamienne; 24mb x śt.1,5m = 3óh2 x 0,7fu = 252llś;
Renowacja- odtwotzenie przyczółków kamiennych z kamienia łamanego, piaskowiec magwski,
frakcja >300 mm, układany na zaprawie, spoinowany, licowany.

r' Roboty ciesielskie - odtworzenie dfe§,rrianego ustroiu nośnego i
dyliny

Dostawa i montaż dre*.nianego ustroju nośnego:

Dź§n8ary dre§niane, iglaste, oktągłe, kotowane

Gatunek prefercwany: modrzew,

O 350mrn x 9mb x 6sżt. = 5,19m.3

Dtewno nie może pochodzić z posuszu,
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Dostawa i morrtaż dyliny:

Dylina dr;wniafla, €lasta, okr€ła, korowana, ńe seżono§/ana

Gatunek prefetowany: modtzew / jodła

Jezdnia: 8,5mb x 4,5m xa 0,25rr' = 7,51m3,

80% dylńy zostanie wykoźystane z demontaźu,

20% dylńy (1 ,50m3) wraż ż now],-tni krawężnilomi dostatczy §iykonawca (2,56m3)

Iławężniki o 0,25m: (2 x 8,5mb) = 1,06m3

Matetiał: drewno iglaste, kotowane,

Drewno nie możc pochodzić z posuszu.

r' Roboty wykończefriowe- towarzysz ące
1. Odtwożenie: formowanie i żagęsżczelrie nalazdt: i zjzzdl z nostu z u:iyciem materiału

rcdzimego,

2. Obniżenie belki aLtrmulacyiaei w korycie potoku o 0,5t\
3. Montaż belek odbojowych nad przęustem ż wykoźyst"niem materiału ż demontaźu,
4. Roboty porżądkowc p!ż}.wtócenie otoczenie mostu do stańu piefwotncgo-

ZADANIE NR 2- Mo:t nad Składticą

/ Roboty r€nowacyine pfzycżołków kamiennych

" Roboty §Tkończenioq/e- towalzy§zące

charakterystyka sżcżegółowa:

r' Roboty tenowacyine przyczołków kamiennych

1, Odtworzenie naptawa zIriszczonych ftagmentów kamiennych mwów oporoulch
skrzydełek mostu, w korycie potoku Łopuszna

obmiafl 25m2 x 0,7ń = 17,5m3

Mat€riał: kamień łarnany- piasko§/iec maguski &akcii >300mm uło żony u, złplawie
cementowej, spoinowany.

2, §Oykonanie okładziny kamiennej wieńca żelbetowego piżycżółków mostu
Obmiat 8mb x śt, 0,3tl, = 2,4fi2;
Materiał piaskowiec magutski" płyto*y, u}ładany na zaptawie, spoinowany,

r' Roboty wykońcżeniowe- towafzysżące
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Odtwotzenie: fotrrowanie i zagęszczente rlĄzzdl l zjazól z most:l z llĄciern matetiału
rodzimego,

Roboty poźądkowe _ pź}.tvtócenie otoczenie mostu do stxnu pietvJomego.

Do zadari Vykonawcy naleźeć będzie takłe:
. sprrwowanie bezpoŚtedniego nadżoru technicżnego nad *,ykonlwanymi ptacami

realizowanego przez kierowniła budou1 zakonra}lowanego przez §Oykonawcę na iego
koszt,

. odpowiednie ż^beżpiecżeńe pod względem zasad BHp placu budowy ( zgodnie z
przepisami BHP ofaż fuEporzqdzeniem Ministfa Inf/astrukn ry z dnia 06.02.2013l. poż.10l.
o|aż Płdwa BudowlaneEo _tekst jediolity fu.U. z 20]3l.poz.l109 z późniejszrrni znianani)
- szczeŃlrrie mliąc na uwadże ź podczas wykonywania ptzcdmiotowego zadańa (w
tym prac wysokościowych),

. usuwanie, *ywożenie na bieżąco do utylŁacii - na kosżt *Tkonawcy odpadów
budowJanych powstałych podczas wykorywania ptac,

r wykonanie demontażu i po v,ykonadu prżedmioto§Tch pr2c Ponowflego tnontażlr w
miejscu ich dotychczasowego zamontowanŁ belek kawężnikovlch, odbojowych i
progolłych,

. odt§.oźenię z matetiału to&imego po zakończeniu ptac najazdu i Łjazdu z nostu wt^ż
z jego uwar&eniem.

2. LokalŁacia przedsięwzięcia

Ptzedsięwzięcie zlokalizowan€ iest na terenie Gminy No*y 1żtg, w tniejscowości Łopusżna ,ra
gtuntach Skatbu Państwa w użytkowaniu wiccżystym Gorcżańskiego P2_tku Natodowego.

In§res§,cia realiżowana będzie w obtębie ewidencyjry.m Łopuszna gmina NoŃJ,Targ, na
działkach ewidenclnych ru:
- 4162, 4163, 4164, 4165, 4766.

Przedmiotowe mosty drewniane zlokalŁowane są w ciągu &ogo*1m dtogi dolinowej potoku
Łopuszna:

pod polaną Żubtowisko, ok. 2km poqlżej połudrriowej ganicy Gorczańskiego Patku
Natodowego,

- nad sLładnicą &evłra, ok. 1km pow-yżej południowej granicy Gotczńskięo Patku
Natodowego,

3. Obsługa komunikacyina
dojazd do obiektów: utwardzony- drogą gm.inną bez ogt^t}icżef..
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