Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Wykonanie Wycinki Drzew na terenie Uzdrowiska Kraków Swoszowice

1. Wstęp
1.1 Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z pracami polegającymi na
wycince drzew na terenie Uzdrowiska Kraków Swoszowice
1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w
postępowaniu oraz dokument realizacyjny przy zlecaniu robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wycinką i obejmują:
a. Oznakowanie robót
b. Roboty przygotowawcze
c. Wycięcie drzew i krzewów
d. uprzątnięcie gałęzi i konarów (w tym karczowania pni/frezowania pni - frezowanie
jako podstawowa forma, karczowanie dopuszczalne tylko w wyjątkowych
sytuacjach gdy nie doprowadzi do uszkodzenia systemu korzeniowego
sąsiadujących drzew i krzewów)),
e. zakup drewna pozyskanego z wycinki przez Wykonawcę usługi
f. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
polskimi normami i normami branżowymi
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót. Wykonawca
powinien wykonywać roboty przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczeństwa, a
ewentualne uszkodzenia sieci energetycznych i teletechnicznych naprawi na koszt
własny. Odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i
publicznej, jak np. ogrodzenia, budynki, itp.
2. Materiały
Do robót wymienionych w pkt. 1.1 należy stosować następujące materiały:
a. Materiały służące do oznakowania robót – znaki, pachołki, taśmy odgradzające, itp.
3. Sprzęt
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować:
a. Sprzęt udostępniający koronę drzewa (podnośnik, itp.)
b. Piły mechaniczne
c. Narzędzia tnące (piły spalinowe, siekiery, itp.)

4. Wykonywanie robót
Podstawą do rozpoczęcia robót jest protokół przekazania, który to Wykonawca
potwierdza podpisem i pieczęcią firmy. Za bezpieczeństwo w trakcie trwania robót
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
4.1 Oznakowanie robót:
Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych na terenie Uzdrowiska Kraków
Swoszowice należy dostosować do lokalizacji danej wycinki drzew, tak aby teren
wyłączony z eksploatacji był jak najmniejszy
4.2 Usunięcie drzewa
Usunięcie drzewa powinno odbywać się jak najniżej podłoża.
Po wykonaniu obcięcia gałęzi wywóz drzew i transport na miejsce składowania
powinien odbywać się na koszt i staraniem Wykonawcy robót
4.3 Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi, urządzeń i samych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi.
Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania
kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.
4.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonanie wycinki drzew związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia,
a nawet życia pracowników i użytkowników terenu Uzdrowiska Kraków Swoszowice.
Zagrożenie to wynika z pracy na wysokości, stosowania mechanicznych pił
spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte są w odpowiednich
przepisach, wytycznych i rozporządzeniach.
5. Kontrola Jakości Robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac, tj.
ilości wyciętych drzew
6. Obmiar robót
Jednostką obmiarową są sztuki. Obmiar powinien być dokonany na terenie Uzdrowiska
Kraków Swoszowice w obecności osoby nadzorującej reprezentującej Zamawiającego i
powinien podlegać jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zlecenia
nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
7. Odbiór robót
Odbioru robót związanych z usunięciem drzew dokonuje osoba nadzorująca
reprezentująca Zamawiającego, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
własny koszt w terminie ustalonym przez osobę nadzorującą.
8. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest protokół odbioru podpisany przez obie strony i zatwierdzony do
wypłaty.
9. Przepisy związane
Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów
dotyczących wycinki drzew.
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