
Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap”

 Wycinka drzew na terenie Gminy Niemcza

Wykaz drzew do wycięcia:

1. Decyzja starosty Dzierżoniowskiego.
   a) drzewa  do  wycinki  orzech,  brzoza,  świerk  z  działki nr 334 Stare Miasto.-przebudowa
       drogi Kilińskiego, Poludniowa i Jasna, do 31.12.2022 r.
   b) nasadzenia 3 świerki na działce nr 334 do 31.12.2023 r.  

2. Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego.  
  a) drzewa do wycinki lipa na działce nr 190 teren cmentarza, k. grobu p. Kałasznikow – do 
      31.12.2022 r.
  b) drzewa do wycinki lipa na działce nr 190 teren cmentarza, k. grobu p. A. Turek – do 
      31.12.2022 r. 
  b)  lipy szt. 2 w tym jedna 2 pienna z działki nr 191/2 teren cmentarza, k. muru i grobu p. 
       Romanowskiego i Niedźwiedź w terminie do   - do 31.12.2022 r.
       i 1 tuja do 31.12.2022 r.       

3. Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego.
   -drzewo do wycinki świerk z działki nr 67 dr obręb Chwalęcin, k. posesji nr 6 w terminie do
     31.12.2022 r.
4. Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego.
   -drzewa do wycinki 1 topola i akacja z działki nr 35 k.wiaduktu-w terminie do 31.12.2022 r.

5. Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego.  
  a) drzewa do wycinki lipa na działce nr 447 dr ul. Kolejowa w terminie do 31.12.2022 r. 
  b) nasadzenia 1 lipa na ww. działce w terminie do 31.12.2023 r.

6. Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego.
   -drzewa   do   wycinki   wierzba   na   działce  nr  127/23  Wilków  Wlk.,  za  garażem
znajdującym    
   się  prawej strony budynku  mieszkalnego  69A w terminie do 31.12.2022 r

7. Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego. 
   -drzewa do wycinki a) 3 lipy o nr 2, 3, 4, b) 2 klony jawory o nr 9 i 16, c) 5 klonów o nr 7,  
   8, 10-12, d) 2 akacje o nr 5 i 6, e) 2 jesiony 14 i 15 z działki nr 64 nowa Wieś Niemczańska
   w terminie do 31.12.2022 r.
   bez nasadzeń.

8. Decyzja  Starosty. RL.613.210.2021 z dnia 30.12.2021 r.
  -drzewa do wycinki 7 lip z działka nr 331/2  teren boiska w Wilkowie Wlk. do 31.12.2022 r. 
    bez nasadzeń.

9. Decyzja Starosty. RL.613.151.2021 z dnia 27.10.2021 r.
   -drzewa  do  wycinki  3  świerki o nr 9, 10, 11 z działki nr 113  w terminie do 31.12.2022 r.,
działka nr 113 Kietlin teren oczyszczalni.

Lokalizacja drzew na załączonych mapach

Sposób wykonania przedmiotu zmówienia:

Pierwszy wariant: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na:



- wycince drzew do wysokości 10 cm powyżej poziomu gruntu oraz zgodnie z decyzjami
wydanymi przez Starostę Dzierżoniowskiego
- poukładanie pozyskanego drewna w taki sposób aby umożliwić wykonanie pomiaru jego
ilości w m3,
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach – wykona Zamawiający

Drugi wariant: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na:
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach polegające na:
a) zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna,
b) zgrabieniu i/ lub pozamiataniu terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką
drzew,
c) zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac,
d) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

Składający  ofertę  winien  dokonać  wizji  lokalnej  terenów  na  którym  należy
przeprowadzić ww. prace. 

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.
2.  Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody wyrządzone w trakcie
realizacji usługi oraz w jej następstwie. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania usługi.
4.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  natychmiastowe  wykonanie  poprawek  w  przypadku
stwierdzenia wadliwego wykonania usługi. 
5.  Sprzęt,  narzędzia,  odzież  ochronną,  worki  do  gromadzenia  odpadów  zapewnia
Wykonawca.  Wszystkie  prace  należy  wykonywać  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą,
obowiązującymi przepisami prawa (szczególnie ustawa o ochronie przyrody oraz utrzymaniu
czystości i porządku w gminach). 
6.  Wykonawca  musi  zapewnić  jak  najmniejszej  uciążliwości  prowadzonych  robót  dla
okolicznych mieszkańców oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
7. Należy stosować technologie i sprzęt niepowodujący przekroczeń dopuszczalnych norm
zapylenia i natężenia hałasu, zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia w istniejących w
sąsiedztwie obiektach budowlanych;
8.  Wykonawca  przejmuje  pełną  odpowiedzialność  za  działania  podwykonawców jak  i  za
działania własne.
9. W zakresie Wykonawcy należy również oznakowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z
wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich
robót i czynności związanych z  wdrożeniem zaleceń z tym związanych.
10.  Prace  należy  przeprowadzić  w  sposób  nie  kolidujący  z  pozostałymi  drzewami  oraz
zagospodarowaniem  terenu  (np.  uzgodnienie  z  posiadaczami  nieruchomości  przyległych,
warunków wejścia na ich grunt w przypadku zaistnienia takiej konieczności, uzgodnienie z
właścicielami  linii  napowietrznych  lub  innych  urządzeń  zlokalizowanych  w miejscu  prac
warunków zabezpieczenia tych urządzeń )
11. Wykonawca musi uzyskać niezbędne zezwolenia, w szczególności decyzje na zajęcie pasa
drogowego na czas robót jeżeli wystąpi taka konieczność.


