
Opis przedmiotu zamówienia  
 
Wycinka 80 drzew i posadzenie 80  młodych drzew   
 
I. Opis przedmiotu zamówienia:  
Wykonanie robót obejmuje: 
wykonanie wycinki 50 drzew   z posadzeniem 50 młodych drzew zgodnie z załącznikiem do 
specyfikacji.  
Wycinka drzew  
• Ścięcie drzewa na poziomie minimum 5,0 cm poniżej nawierzchni  pobocza przy założeniu 

5% spadku. 
• Ścięcie drzewa oraz obcięcie wierzchołka drzewa i gałęzi, pocięcie gałęzi 
• Pocięcie drzewa na części dogodne do transportu.  
• Uwaga : w przypadku obecności zabudowań lub linii napowietrznych ścinkę należy wykonać 

metodą sekcyjną przy użyciu podnośnika.   
• Zasypanie  ziemią dołów po wycince , uporządkowanie i wyrównanie pobocza. 
• Teren po prowadzonych pracach należy uprzątnąć poprzez  zagospodarowanie drewna przez 

wykonawcę  we własnym zakresie  

• Wykonawca zobowiązany będzie do odkupienia pozyskanego z wycinki 
drewna za kwotę    2827,00  zł 

Sadzenie nowych drzewek:  
Sadzenie drzew należy wykonać po dokonanej wcześniej wycince drzew w miejscach 
wskazanych przez zamawiającego   
- Drzewko winno mieć  wysokość około 2m  rodzaj zgodny ze zleceniem  
- Nie dopuszcza się drzewek z krzywizną z widocznymi śladami chorobowymi, oraz 
      uszkodzeniami mechanicznymi. 
-    Drzewko należy przymocować do trzech palików  taśmą  
-    Paliki powinny być umocowane stabilnie 
-    Po posadzeniu drzewo należy dokładnie podlać wodą  - około 5 l wody pod jedno 
      drzewko  
1. 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 Rozporządzeniem 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.  
2. Prace należy prowadzić zgodnie z zachowaniem szczególnych środków  bezpieczeństwa  
 Prace  będą zlecane interwencyjnie  z siedmiodniowym  wyprzedzeniem .  
Faktura będzie  wystawiane po wykonaniu zadania   
 Wynagrodzenie  wykonawcy będzie miało charakter ceny umownej  
Cena wycinki  obejmuje: 
• Przygotowanie terenu 
• montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót 
• wycinka drzewa  
• podnośnik uwzględnić przy wycince 60% drzew ogólnej ilości  
• uprzątnięcie terenu po prowadzonych  pracach. 
• dojazd do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę    
 



cena  nasadzeń drzew obejmuje   
• Przygotowanie terenu 
• montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót 
• zakup drzewek , palików ,taśmy  
• cena wody do podlania drzew  
• dojazd do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę    
 
 


