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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

Wycinka drzew i krzewów 

 

w ramach postępowania – „Prace porządkowe i oczyszczające dla 
terenu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia, 

na działkach nr ewid. 48/1, 48/3, 49/10, obręb 0023 Ławica II” 
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1.      Informacje Podstawowe.  
 

1.1. Zamawiający 
 
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO 
AL. JEROZOLIMSKIE 3 
00-495 WARSZAWA 
 

1.2. Przedmiot zamówienia 
 

Wycinka drzew i krzewów w ramach prac porządkowychi 
oczyszczających teren, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia 
na działkach o nr ewid. 48/1, 48/3 i 49/10, obręb 0023 Ławica II 
 

1.3. Lokalizacja  
 
Poznań, ul. 5 Stycznia 

  Działki nr ewid.48/1, 48/3 i 49/10, obręb 0023 Ławica II 
 

 
 



3 
 

 
 
  2.      Zakres i opis przedmiotu zamówienia.  
 
Zadanie ma na celu wykonanie wycinki drzewi krzewów, w celu oczyszczenia i 
uporządkowania terenu. 
Uzyskanie decyzji i zgód na prowadzone wycinki po stronie Zamawiającego. 
Przewiduje się dwa etapy wycinki: 
- pierwszy – dotyczących drzew i krzewów nie wymagających pozwoleń, objęty 
niniejszym zamówieniem – wycinka porządkowa. 
- drugi – dotyczący drzew i krzewów wymagających pozwoleń. 
 
Zadanie niniejsze obejmuje wycinkę drzew i krzewów, spełniających wymogi, 
zgodnie art. 83 ust. Pkt. 1, ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019r., poz.1614), do wycinki bez pozwoleń, 
jedynie zgodnie z dokonanym zgłoszeniem do Wydziału Kształtowania i Ochrony 
Środowiska określającym ilość i rodzaj prowadzonej wycinki. Są to drzewa, których 
obwód pni na wysokości 5cm od ziemi nie przekracza: 
-  80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego, 
- 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu 
klonolistnego, 
- 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
Wycinki należy dokonać na w/w wymienionego zgłoszenia, oznaczonych drzew i 
krzewów przez wskazanego przez Zamawiającego specjalistę ds. zieleni. 
Wycinka ma na celu oczyszczenie i uporządkowanie terenu. 
 
Zgłoszenie niniejszej wycinki do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w 
Poznaniu leży po stronie Zamawiającego.  
 
W ramach zadania przewiduje się:  
                     - usunięcie drzew z karczowaniem 
                     - usuniecie zagajników z karczowaniem  
                     - usunięcie krzewów z karczowaniem  
                     - zagospodarowanie pni wyciętych drzew jako materiału Wykonawcy 
                     - zagospodarowanie drągowiny i gałęzi jako materiału Wykonawcy  
 
Roboty wycinki drzew, należy prowadzić tak by nie ingerować w sąsiednie działki 
budowlane. 
Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi. 
 
Wyznaczone drzewa i krzewy do wycinki zostaną oznaczone w terenie, zgodnie ze 
zgłoszeniem. Drzewa nie objęte niniejszą wycinką na czas prowadzenia prac należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
Sprawozdanie z przeprowadzonej wycinki drzew i krzewów, należy przekazać 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia prac. Po akceptacji 
przez Zamawiającego przekazanych dokumentów mogą zostać podpisane protokoły 
odbioru. 
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Roboty prowadzone będą pod specjalistycznym nadzorem Zamawiającego. 
Wykonawca winien posiadać odpowiedni potencjał kadrowo-sprzętowy pozwalający 
na terminowe wykonanie zakładanych robót.  
 
Szacowana liczba drzew przeznaczonych do wycinki wynosi ok. 7336 szt. 
Wycinka obejmuje trzy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa, a 
zgodnie z umową nr 18/U/2020 z 09.09.2020r., przekazane zostały we władanie 
Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie. 
 
Wykaz nieruchomości objętych zadaniem: 
Działka nr ewid. 48/1, ark. 1, obręb 0023 Ławica II – powierzchnia 1.225 m2 
Działka nr ewid. 48/3, ark. 1, obręb 0023 Ławica II – powierzchnia 16.992 m2 
Działka nr ewid. 49/10, ark. 1, obręb 0023 Ławica II – powierzchnia 52.200 m2 
Całkowita powierzchnia  terenu objęta wycinką drzew i krzewów wynosi 70.417 m2 
 
2.1    Definicje.  
 
Zgodne z Warunkami ogólnymi D-M-00.00.00  
- kod CPV 77211400-6: usługi wycinania drzew  
 
3. Podstawa realizacyjna – po stronie Zamawiającego 
 
- Zgłoszenie wycinki, wydane przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Poznaniu, 
- Załącznik nr 8A do SIWZ - Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki 
porządkowej 
- Załącznik nr 8B do SIWZ - STWiOR - Usunięcie drzew i krzewów  
 
4. Wykonanie wycinki 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie prac opisanych w punkcie 2. Roboty 
związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew i krzewów, wywiezienie pni i 
gałęzi poza teren budowy, w celu utylizacji. 
Wymagania i obowiązki: 
- drzew i krzewy przeznaczone do wycinki będą oznakowane w widoczny sposób, 
- roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem, 
- przed przystąpieniem do prac przy wycince drzew należy dokonać wizji lokalnej w 
terenie, a  następnie zabezpieczyć teren poprzez wydzielenie stref bezpieczeństwa, 
- drewno i gałęzie układać w stosy i wywieźć, 
- dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi i drobnych drzew na zrębki za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, 
- nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu, 
- Wykonawca zagospodaruje materiał z wycinki drzew, 
- Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach, 
- Wykonawca, w trakcie wykonywanych robót, ma obowiązek zapewnić 
bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe 
w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia jakie wpłyną do 
Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia 
bezpośrednio przez Wykonawcę. 



5 
 

 
 
 
5. Uwagi realizacyjne do warunków przetargowych dla wykonania robót.  
 
5.1. Zaplecze Wykonawcy.  
 
Organizacja zaplecza zgodnie z STWiOR leży po stronie Wykonawcy i  powinna być 
uwzględniona w cenie kontraktowej.  
 
5.2. Gospodarka drewnem  
 
Drewno uzyskane z wycinki, powinno być zagospodarowane, zutylizowane, 
staraniem Wykonawcy. 
 
5.3. Gwarancje   
 
Roboty nie są objęte okresem gwarancyjnym.  
 
 
5.4. Czas pracy    
 
Wykonawca będzie realizował roboty w systemie jednozmianowym.     
 
5.5.Monitoring  
 
Nadzór nad prowadzonymi pracami zapewni Zamawiający. Wykonawca będzie 
przekazywał Zamawiającemu cotygodniowe Raporty z postępu realizacji robót wraz z  
ewentualnymi zagrożeniami dla zrealizowania zadania.  
 


