
Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku. 

 

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 

 

 

1. Zakres prac obejmuje: 

− wykonanie wycinki 200 sztuk drzew (w tym złomów i wywrotów), rosnących na terenach 

będących w stałym utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie na terenie powiatu 

stargardzkiego.  Prace związane z wycinką drzew będą wykonywane na podstawie zezwoleń 

wydawanych przez stosowne organy, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.). 

 

2. Usługa wycinki drzew obejmuje: 

1) Ścięcie drzewa na poziomie 10 cm powyżej poziomu nawierzchni jezdni, z użyciem 

podnośnika; 

2) Ścięcie drzewa z frezowaniem pnia do poziomu 10 cm poniżej poziomu nawierzchni jezdni, 

w przypadkach wskazanych przez Zamawiającego: drzewa rosnące blisko krawędzi jezdni 

lub w chodniku (Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania również innych przypadków 

wymagających wykonania frezowania pni); 

3) W przypadkach określonych w ppkt 2), wg wskazania Zamawiającego, odkopanie korzeni 

wraz z pniakiem, obcięcie i wydobycie korzeni i pniaków z dołu, zasypanie dołu piaskiem i 

ziemią o warstwie 30 cm, ubicie i wyrównanie zasypanego dołu; 

4) Pocięcie drzewa na części dogodne do transportu, wywóz drewna; 

5) Zasypanie ziemią dołów po wycince (frezowaniu), uporządkowanie i wyrównanie pobocza. 

 

3. Zasady wykonywania robót: 

1) Teren po prowadzonych pracach należy uprzątnąć. 

2) Uwaga: w przypadku obecności elektrycznych linii napowietrznych, ścinkę należy wykonać 

metodą sekcyjną, przy użyciu podnośnika, po uprzednim kontakcie z zarządcą sieci  

i wyłączeniu zasilania linii. 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do odkupienia pozyskanego z wycinki drewna zgodnie z 

wyliczeniem (pkt 4 ppkt 1)g niniejszej specyfikacji). 

4) W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie z 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.  

5) Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z zachowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 



6) W przypadku interwencyjnej wycinki drzew prace należy podjąć w ciągu 4 godzin od 

zgłoszenia. 

 

4. Rozliczenie prac: 

1) Cena wycinki obejmuje: 

a) dojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,  

b) przygotowanie terenu, 

c) montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót, 

d) wycinka drzewa z użyciem podnośnika, 

e) frezowanie pnia, 

f) koszty pracy wszelkich sprzętów niezbędnych do wycinki drzew oraz wyrównania terenu, 

g) uprzątnięcie terenu po prowadzonych pracach, 

h) odkupienia pozyskanego z wycinki drewna zgodnie z wyliczeniem: masę drewna wylicza 

się na podstawie "Tablic miąższości drzew stojących" opracowanych przez M. Czuraja,  

B. Radwańskiego i St. Strzemeskiego, która jest przemnożona przez przejętą stawkę  

(60 zł/m3), lub wyceny brakarskiej. 

2) Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter ceny umownej i zostanie wyliczone jako 

iloczyn wyciętych drzew i ceny jednostkowej, z podziałem na drzewa wymagające 

frezowania, bądź nie.  

3) Przedstawione ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia są ilościami 

szacunkowymi, Zamawiający nie jest zobligowany do realizacji wszystkich usług  

w podanych ilościach. 

4) Fakturę za wykonaną prace należy wystawić po wykonaniu zadania i uiszczeniu opłaty za 

pozyskane drewno. 

 


