
Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2017 roku 

 

1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych 1000 szt. drzew polegających na usunięciu suchych, 

chorych, uszkodzonych, ograniczających skrajnię poziomą i pionową konarów drzew. 

W pobliżu zabudowań usunąć gałęzie zwisające nad budynkami, w razie konieczności po 

indywidualnym uzgodnieniu z Zamawiającym, zmniejszyć koronę. ( 20 % ogólnego 

zamówienia ) 

2. Z uwagi , iż są to drzewa  wysokie o rozbudowanej koronie,  rosnące w pobliżu zabudowań , 

prace należy prowadzić z podnośnika.    

3.  Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia: 

1)  pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,  

2)  drugie -  od góry w odległości od 5 do 10 cm, licząc w kierunku skrajni od cięcia 

dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzewa,  

3) trzecie – tuż przy obrączce, tak by nie uszkodzić obrączki.  

4. Wszystkie prace należy wykonać w miejscu uzgodnionym i wskazanym przez przedstawiciela 

      Służby Drogowej Zarządu Dróg Powiatowych. 

5.  Zamawiający z wyprzedzeniem conajmniej 10 dniowym będzie wydawał polecenie 

wykonania robót, z określeniem zakresu, lokalizacji i terminu zakończenia. Polecenie 

pisemne może być przekazane osobiście albo przesłane faksem lub elektronicznie (e-

mailem). 

6.   W nagłych przypadkach (złamany lub naderwany konar) należy przystąpić do prac w ciągu 5 

godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego. 

7. Teren po prowadzonych pracach należy uprzątnąć poprzez zrąbkowanie lub 

zagospodarowanie gałęzi we własnym zakresie przez Wykonawcę.   

8. W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie z projektem 

tymczasowej organizacji ruchu.  

9.  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.  

10. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z zachowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

11. Zasady  przeprowadzenia odbioru prac pielęgnacyjnych określa projekt umowy. 

 

12. Instrukcja sposobu obliczania ceny  

Wyliczenie wykonania usług  będzie  ustalone  jako iloczyn ilości poddanych pielęgnacji drzew i  

ustalonej ceny  jednostkowej   za jedno drzewo. 

1. Cena obejmuje 

-     dojazd do miejsca wskazanego do wykonania,  

-     przygotowanie terenu, 

- montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót, 

- usunięcie z podnośnika ,suchych , uszkodzonych gałęzi i konarów, ograniczających skrajnie 

      poziomą i pionową,  

-    zrąbkowanie  gałęzi lub wywiezienie pozostałości po prowadzonych pracach. 


