
Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Prace obejmują: 
1. Wycinkę drzew, oczyszczenie terenu po wycince, zagospodarowanie urobku (wywóz)
Podstawa do usunięcia drzew:
a) Decyzja nr 17/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r
b) Decyzja nr 20/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
c) drzewa po niżej 50 cm obwodu mierzonego na wysokości 5 cm, zlokalizowane na terenie Instytutu, po
uzgodnieniu z Zamawiającym;
Poprzez  wycinkę  drzew rozumie  się  ścięcie  drzewa na  wysokości  powierzchni  ziemi  wraz  z  całkowitym
uprzątnięciem terenu po pracach związanych z wycinką drzew, najpóźniej w dniu następnym po wykonaniu
wycinki.  Do czasu uprzątnięcia odpady mogą zostać  złożone wyłącznie w miejscach, w których nie będą
stanowić utrudnienia komunikacji bądź stanowić zagrożenia.
Drewno (w tym gałęzie) stanowić będzie własność Wykonawcy.
Wycinka drzew obejmuje również zabezpieczenie miejsca wycinki.

2. Pielęgnację  drzew,  polegającą  na  cięciach  technicznych,  sanitarnych  i  formujących  koronę  drzew  w
zakresie:
a)  cięcie  sanitarne  -  prace  polegające  na  usuwaniu  pędów,  gałęzi  i  konarów  chorych,  martwych  oraz

połamanych, szczególnie tych które zwisają nad ciągami komunikacyjnymi, usunięcie pędów rozwijających
się w dolnej części pnia, usunięcie posuszu;

b) cięcie techniczne - cięcia konarów i gałęzi wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, urządzeniami
technicznymi lub skrajnią drogową; 

c)  cięcie  formujące -  cięcia zmierzające do uzyskania  określonej  formy pokrojowej  korony drzew, cięcia
prześwietlające koronę i poprawiające statykę;

d) zabezpieczenie cięć powłoką ochronną (preparatami) przed infekcjami w koniecznych przypadkach;
e) oczyszczenie i zabezpieczenie ubytków powierzchniowych i wgłębnych pni (w koniecznych przypadkach).
Drzewa  przeznaczone  do  pielęgnacji  znajdują  się  w  obszarach  ciągów  pieszych,  jezdnych,  miejsc
parkingowych oraz w obszarze nowych nasadzeń.
Zrębkowanie gałęzi
Wymagany jest wywóz całego urobku z miejsca wycinki/pielęgnacji.  W tym celu Zamawiający dopuszcza
zrębkowanie gałęzi.
Dodatkowo, Wykonawca wywiezie gałęzie z pryzmy, znajdującej się między stacją TRAFO a studnią nr 2
(ok 14m3). W tym celu Zamawiający dopuszcza zrębkowanie gałęzi.  

II. W cenę jednostkową należy ująć wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją usługi m.in. :
a) obsługę i zużycie sprzętu specjalistycznego,
b) uporządkowanie przejętego terenu z grubizny (pnie, konary i gałęzie powyżej średnicy 7cm) i gałęzi oraz

naprawienie ewentualnych szkód powstałych podczas realizacji zadania,
c)  transport  oraz  utylizację  odpadów  powstałych  podczas  wykonywania  prac  zgodnie  z  obowiązującym

stanem prawnym,
d) przywrócenie terenu do stanu poprzedniego w terminie 3 dni, licząc od dnia, w którym zakończono prace,
e)  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem:  ogrodzeń,  budynków,  pojazdów,  itp.  W  przypadku  powstania

ewentualnych uszkodzeń szkodę pokrywa Wykonawca.



III.  Przed  złożeniem  oferty  wykonawca  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  terenu
prowadzenia prac i jego otoczenia, w celu prawidłowej wyceny usługi. O planowanym terminie wizji lokalnej
należy powiadomić telefonicznie lub mailowo. Osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej przed złożeniem
oferty jest Specjalista ds. Ochrony Środowiska – Magdalena Masna-Bońda, nr tel 725 993 804,
e-mail: m.masna@ikard.pl . W przypadku niedokonania przez Oferenta wizji lokalnej przed złożeniem oferty,
ponosi on odpowiedzialność za nie przewidziane utrudnienia przy realizacji umowy a wynikające z baraku
wcześniejszego zapoznania się z terenem i których nie przewidział przy wycenianiu wartości usługi.

IV. Odpowiedzialność wykonawcy
1. Wykonawca prac jest odpowiedzialny, za jakość wykonania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się

do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia prac przez cały czas ich trwania.
2.  Wycinka  i  pielęgnacja  drzew będzie  wykonywana  przy  użyciu  profesjonalnego,  w  tym atestowanego

sprzętu i narzędzi, jak również będzie wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i
przygotowanie zawodowe.

3. Wykonawca zapewnia ochronę mienia oraz bezpieczeństwa osób trzecich w obrębie prowadzonych prac
oraz utrzymanie czystości i porządku.

4.  Wokół  każdej  wycinki  i  przycinki  należy  wyznaczyć  specjalną  strefę  zagrożenia,  po  której  nie  należy
poruszać się w momencie prowadzenia prac w koronie, związanych z ryzykiem uderzenia od spadających
gałęzi. Jej zasięg powinien wynosić min. 1,5 długości najdłuższej ścinanej gałęzi oraz przy obalaniu drzew,
min. 1,5 wysokości drzewa i być oznaczony słupkami, barierkami lub taśmą, wyraźnie odgradzającą dostęp
do strefy zagrożenia.

5.  Przy wykonaniu prac należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z położenie terenu. Przy
wykonywaniu  wszystkich  prac  należy  używać  środków  transportu  nie  powodujących  uszkodzenia
istniejącej  infrastruktury,  instalacji  oraz  zieleni.  Technika  wycinki  drzewa  zależna  jest  od  warunków
terenowych.  W  zależności  od  sytuacji  może  być  prowadzona  z  ziemi  bądź  z  użyciem  podnośnika
balkonowego o wysięgu dostosowanym do potrzeb lub metodami alpinistycznymi. 

6. W okresie od 1 marca do 15 października, przed przystąpieniem do wycinki i pielęgnacji, Wykonawca
ma obowiązek dokonania oględzin drzewostanu pod kątem występowania gatunków chronionych oraz
ich siedlisk.
W przypadku stwierdzenia  przez  Wykonawcę obecności  gatunków chronionych lub ich siedlisk  (np.
gniazda, dziuple) na drzewach wskazanych do usunięcia/pielęgnacji lub w ich najbliższym sąsiedztwie,
należy odstąpić od usunięcia/pielęgnacji  drzew, gdyż okres lęgowy ptaków zgodnie z  art.  52 ust.  2,
pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55 z późn. zm.) trwa od 1
marca  do  15  października.  O  konieczności  odstąpienia  od  usunięcia/pielęgnacji  drzew  należy
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Termin wykonania usunięcia/pielęgnacji drzew może zostać
wydłużony o czas uzyskania przez Zamawiającego odpowiednich zezwoleń lub zostać wyznaczony po
okresie ochronnym, czyli  po 15 października. W takim przypadku usługa usunięcia/pielęgnacji drzew
musi zostać wykonana najpóźniej do 20.12.2021. 
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