
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

Usunięcie drzew znajdujących się na działkach przy ul. Młyńskiej 
w Czerwionce-Leszczynach 

 

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Usunięcie drzew znajdujących się na działkach o numerach ewidencyjnych: 1347/87 i 3928/217, 
zlokalizowanych przy ul. Młyńskiej w Czerwionce-Leszczynach. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego to teren przemysłowy. 

 
2. Zakres prac: 

2.1. Usunięcie drzew wraz z karczowaniem oraz nawiezienie ziemi w miejsca usuniętych pni  

(w załączeniu szczegółowy wykaz drzew przewidzianych do usunięcia objętych decyzją 

burmistrza gminy oraz decyzja i mapa). Zakres robót obejmuje również drzewa i krzewy, których 

obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm. Każdy oferent zobligowany jest do odbycia wizji 

lokalnej przed sporządzeniem oferty. 

2.2. Oznakowanie i prawidłowe zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac. 

2.3. Zakup od Zamawiającego pozyskanego z wycinki materiału drzewnego po cenie zaoferowanej przez 

Wykonawcę. Szacowana do uzyskania ilość surowca drzewnego wynosi ok. 80 m3. Zamawiający 

wystawi fakturę VAT na materiał drzewny. 

2.4. Uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych prac, zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadu 

w postaci resztek kory, gałęzi, liści, trocin i wysokich traw wraz z załadunkiem na środki transportowe 

Wykonawcy i unieszkodliwieniem bądź odzyskiem na koszt Wykonawcy. 

2.5. Zastosowanie właściwej technologii robót, zgodnej z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 

2.6. Zapewnienie stosowania odpowiedniego sprzętu (np. podnośnika koszowego, drabin, sprzętu 

wspinaczkowego itp.) w pracach, w których wymaga tego technologia robót. 

2.7. Wykonawca odpowiada za ewentualne powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych 

do terenu prowadzenia robót oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem ogrodzeń, 

budynków, samochodów itp. 

2.8. Za szkody wyrządzone w trakcie wykonywanych prac osobom trzecim odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca usługi. 

2.9. Drzewa przeznaczone do usunięcia rosną na działkach będących w użytkowaniu wieczystym 

Zamawiającego. 

2.10. Prace należy bezwzględnie prowadzić w taki sposób, aby usuwane drzewa nie spowodowały 

uszkodzenia napowietrznych linii kablowych, estakad rurociągów oraz uzbrojenia podziemnego. 

2.11. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia technologii i harmonogramu robót.  

2.12. Wykonawca będzie zobowiązany do telefonicznego informowania Zamawiającego o rozpoczęciu  

i zakończeniu prac w poszczególnych dniach pod nr telefonu inspektora Krzysztofa Bartla   

+48 32 431 2221 wew. 233 lub 266. 

2.13. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej potwierdzenie wycinki wszystkich drzew  

i krzewów we wskazanym obszarze. 


