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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :  
 

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z: 
 
Zadanie nr II:  
 

Wykonanie korytowania fosy drogi p.poż. - dojazdowej do dyrekcji GPN     
 

I. Dostawa i montaż korytek betonowych -szer. ok.50cm 

II. Udrożnienie odpływu do kolektora burzowego 

 
 

2. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA 
 

I. Dostawa i montaż korytek betonowych -szer. ok.50cm 

 

1. Roboty ziemne: wykop ręczny, liniowy: 88mb x 0,6m x 0,3m = 15,84m3 

2. Dostawa korytek betonowych, szarych: 50cm x 50cm wys. 16cm: Obmiar: 88mb,  

3. Ułożenie korytek na suchym betonie 0,08m3/1mb,  

Obmiar: 88mb x 0,08m3 = 7,04m3 suchego betonu 

4. Licowanie układanych korytek z powierzchnią drogi, obsypanie ziemią.  

5. Roboty porządkowe, wywóz odpadów budowlanych, przywrócenie otoczenia do stanu 

pierwotnego 

 

II. Udrożnienie odpływu do kolektora burzowego 

 

1. Ręczne czyszczenie – udrożnienie odpływu z korytek do kolektora burzowego,  

2. Roboty modernizacyjne odpływu do kolektora burzowego:  

- rozbiórka istniejącego odpływu z korytek do kolektora burzowego,  

- powiększenie otworu odpływowego do wymiaru 0,3m2  

- wykonanie betonowego gardła odpływowego- kształt: odwrócony trapez 

- wykonanie kraty stalowej separującej gałęzie i liście- 

Obmiar: 0,3m2- pręty stalowe, żebrowane Ø10mm osadzone na ramie- kątowniku stalowym 

50mm 

- osadzenie kraty separującej w gardle odpływowym na hakach stalowych lub kotwach 

śrubowych- 4szt.  

3. Roboty porządkowe, wywóz odpadów budowlanych, przywrócenie otoczenia do stanu 

pierwotnego 

 
 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:  
 

• sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami 
realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawcę na jego 
koszt, 
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• odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy ( zgodnie z 

przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. 

oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami) 

– szczególnie mając na uwadze iż podczas wykonywania przedmiotowego zadania (w 
tym prac wysokościowych). Teren parku podworskiego w trakcie realizacji prac 
będzie udostępniony dla zwiedzających. Dopuszcza się miejscowe- czasowe 
ograniczenia udostępniania.  

• usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów 
budowlanych, gruzu itp. powstałych podczas wykonywania prac. 

• usunięcie wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji zadania oraz przywrócenie 
miejsca robót do stanu pierwotnego.  

 
 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Niedźwiedź, w miejscowości Poręba Wielka 
na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego. 
 Inwestycja realizowana będzie w obrębie ewidencyjnym Poręba Wielka, gmina 
Niedźwiedź, na działce ewidencyjnej nr: 55/4   
 

Prace w całości realizowane będą na terenie zabytkowego parku podworskiego hrabiów 
Wodzickich. Jest to teren objęty ochroną konserwatorską Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Krakowie  
 

3. Obsługa komunikacyjna 
- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: utwardzona- z asfaltowej drogi powiatowej,  
-ilość miejsc parkingowo- postojowych na terenie objętym inwestycją i terenach przyległych: 5,  
 
 
GN 
 
 
 
  


