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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYCINKI DRZEW 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania prac związanych z wycinką 

drzew z terenu boiska sportowego w Rudziczce. 

Zakres prac obejmuje wycinkę drzew, zagospodarowanie (utylizacja) gałęzi oraz uprzątnięcie 

terenu po wycince. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia oraz 

doświadczenie w prowadzeniu analogicznych prac . 

 

2. Sprzęt 

Do wykonania niniejszych prac należy stosować piły mechaniczne rębarki, rozdrabniacze 

gałęzi, ciągniki z osprzętem do prowadzenia prac związanych z wycinką drzew. Wykonawca 

zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu i środków transportowych, który nie 

powoduje ujemnego wpływu na jakość wykonywanej pracy. Sprzęt będący własnością 

wykonawcy lub wynajęty do wykonania powyższego zadania winien być w dobrym stanie 

technicznym i gotowy do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska            

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych prac, przy ruchu po drogach publicznych będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych . 

 

4. Wykonywanie prac 

Wycinki drzew należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca 

ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia na terenie boiska. 

Wycinki drzew należy dokonać równo z poziomem gruntu. Wykonawca zobowiązany jest 

pozostawić teren w stanie uporządkowanym. Wykonawca jest zobligowany do dokonania 

prac naprawczych, usunięcia szkód powstałych w wyniku wycinki drzew oraz przywrócenia 

terenu do stanu pierwotnego. Nieużyteczne pozostałości po wycince powinny zostać usunięte 

z terenu boiska przez wykonawcę natychmiast po zakończeniu robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 

 

5. Odbiór robót 

Odbiór robót nastąpi po wykonaniu całości zadania, po uprzednim zgłoszeniu przez 

Wykonawcę. Odbiór nastąpi w czasie 7 dni od daty zgłoszenia. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień wymagających poprawek zostanie 

wyznaczony nowy termin odbioru. 

Podstawą odbioru jest  protokół odbioru prac podpisany przez strony. 

 

6. Warunki płatności 

Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni po wykonaniu prac, protokolarnym ich odbiorze oraz 

otrzymaniu faktury  przez Zamawiającego.  


