
Specyfikacja 
 
na wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu 
stargardzkiego w 2015 roku  
zakres koszenia zgodnie z załącznikiem nr 1 – 111,95  ha 
 
Określenie celu zamówienia. 
Celem zamówienia jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawienie 
estetyki drogi  
 
II. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie robót   
      związanych z  
- robotami przygotowawczymi  
- koszeniem traw i chwastów w pasie drogowym  
 
III. Wykonanie robót . 
Koszenie traw i chwastów z zakresem koszenia ujętym w załączniku nr 1 na pasach 
drogowych szerokości zgodnej z załącznikiem nr 1 od  1.3 m do 10 m po obu stronach 
jezdni , winno być wykonywane kosiarkami bijakowymi i kosami spalinowymi  w 
terminach :  
- pierwsze koszenie poboczy wykonać w  m-cu  maju -  2015roku ,  
- drugie koszenie należy wykonać po dokładnym uzgodnieniu z Zamawiającym w 

okresie    lipiec – sierpień  2015 roku.   
Przy elementach typu: bariery , poręcze energochłonne, znaki pionowe oraz drzewach  
należy  trawę i chwasty dokaszać ręcznie. Przy drzewach należy zachować środki 
ostrożności związane z ochroną drzew. W celu poprawienia widoczności na łukach należy 
dokonać poszerzenia w zależności od promienia łuku . 
W okolicy skrzyżowania należy wyznaczyć i wykosić  trójkąt widoczności. Zwiększenie 
zakresu robót może być wykonane po uzgodnieniu z Przedstawicielem  Zarządu Dróg 
Powiatowych .  
Zanieczyszczenie naniesione na jezdnię w wyniku prowadzenia robót związanych z 
koszeniem poboczy Wykonawca winien natychmiast usunąć. 
W trakcie prowadzenia robót  odcinek drogi należy oznakować zgodnie projektem 
tymczasowej organizacji ruchu  .Projekt oznakowania robót  należy sporządzić i uzgodnić 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach . Koszty wykonania projektu ponosi wykonawca.  
Sprzęt mechaniczny używany do koszenia należy oznakować w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ruchu drogowego.  
Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót 
odpowiada Wykonawca. 
Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne  
prowadzenia robót  ponosi Wykonawca.  
Prace należy prowadzić zgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP  z zachowaniem  
wszelkich środków ostrożności. 
 
IV.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową koszenia trawy jest  1 ha ( jeden hektar ) 



Po zakończeniu robót należy dokonać  obmiaru i odbioru wykonanych robót z udziałem  
Przedstawiciela  Zarządu Dróg powiatowych w Stargardzie . 
Instrukcja  sposobu obliczenia ceny umownej 
1.  Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter  ceny umownej  
2. Cena umowna obejmuje: 
a. Przygotowanie terenu, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. 
b. Koszenie poboczy. 
c. Dokaszanie przy znakach,  drzewach , barierach  energochłonnych , 
d. Wyznaczenie pola trójkąta widoczności na skrzyżowaniach i wykoszenie poboczy. 
e. Usuniecie pozostałości po koszeniu z nawierzchni jezdni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


