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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów dla 
wykoania prac zwiazanych z Modernizacją Placu Zabaw w Powsinie.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usunięciem drzew i krzewów. 
Zakresem robót jest objęte: 
- usunięcie drzew wraz z karpą  
- usunięcie karp po drzewach ściętych przed inwestycją, 
- karczowanie zarośli (młode drzewa+podrost krzewiasty), 
- karczowanie krzewów, upraw i podrostu krzewiastego, 
- karczowanie sadów, 
- karczowanie zieleni ogrodowej. 
Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki będą jedynie te które kolidują z projektowaną 
skrajnia drogową lub uniemozliwiaja realizacje zadania. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Las – zbiorowisko drzew i krzewów o zwartej strukturze o powierzchni, co najmniej 

0,1 ha. 
 
1.4.2. Zadrzewienie – w leśnictwie – ważna cecha każdego drzewostanu, w uprawach i 
młodnikach określana na podstawie pokrycia powierzchni przez młode drzewka, a w 
starszych drzewostanach przez porównanie zasobności danego drzewostanu z odpowiednią 
zasobnością tabelaryczną. 
 
1.4.3. Zwarcie – rodzaj i stopień wypełnienia przestrzeni w drzewostanie przez korony 

drzew. 
 
1.4.4. Grubizna – jest to drewno o średnicy minimum 5 centymetrów w cieńszym końcu. 
  
1.4.5. Młodnik - rosnące razem młode pokolenie drzew leśnych w okresie od osiągnięcia 
zwarcia koron (ok. 10 rok życia) do początki okresu wydzielania się drzew i zasychania 
bocznych gałęzi. 
 
1.4.6. Uprawa – w leśnictwie najmłodsza faza rozwojowa lasu trwająca od momentu 
posadzenia sadzonek lub wysiania nasion do osiągnięcia zwarcia przez młode drzewka 
(wiek ok. 10 lat). 



 
1.4.7. Zagajnik, zadrzewienia – skupienia drzew i krzewów niebędące zbiorowiskami 
leśnymi. 
1.4.8. Zarośla – gęste zbiorowiska krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew. 
 
1.4.9. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w sST 1 
Wymagania ogólne. 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) CPV 77211400-6 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia CPV 77211400-6 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót przygotowawczych związanych z cięciem 
drzew, zagajników i krzaków z odwozem pozostałości powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
Ręczne piły i siekiery, kliny, wyciągarki linowe lub łańcuchowe, pilarki spalinowe, kilofy, drągi 
stalowe, ciągnik kołowy z przyczepą dłużycową oraz spycharka spalinowa. Sprzęt użyty do 
robót przygotowawczych musi odpowiadać wykazowi załączonemu do oferty przetargowej i 
zostać zaakceptowany przez IN. 
 

3.2. Sprzęt stosowany do usuwania drzew i krzewów 
 
- piły mechaniczne, 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 
drogowego, 
- spycharki, 
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 
wyrębem drzew, 
- rębarki, 
- inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Dłużyce, drągowinę oraz gałęzie uzyskane w trakcie wycinki drzew i zagajników i krzaków 
można przewozić środkami transportu odpowiednimi dla masy i gabarytów poszczególnych 
asortymentów z uwzględnieniem warunków górskich. Najpowszechniejszym środkiem 
transportowym dla tych robót jest ciągnik z przyczepą dłużycową. Sposób zabezpieczenia w 
czasie transportu powinien być zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14.  
 
4.2. Transport pni i karpiny 



 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Drewno 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 
transportowane w sposób niepowodujący ich uszkodzeń. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Usunięcie drzew i krzewów 
 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa nie utraciły tej 
właściwości w czasie prac. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 
nasypy, teren należy oczyścić z roślinności tak, aby zawartość części organicznych w 
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby częśći roślinne nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach będą wypełnione gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST  
„Roboty ziemne”. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo 
zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru w 
sposób uporządkowany.  
Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Jeżeli 
roślinność, która miała być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być odtworzona na jego koszt, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze. 
 

5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 
SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli dopuszczono rozdrobnienie gałęzi oraz kory drzewnej za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalenie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich 
wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, 
umożliwiającej intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w 
wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących 
się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do 
odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalania stanowi 
przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce 
tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym 
będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli pozostałość po spalaniu, za zgodą Inżyniera, są 
zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa 
powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą 
gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. 
Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod 
jakimkolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
 
5.4. Przynależność usuniętego materiału roślinnego 



 
Drewno (grubizna) przechodzi na właśność Zamawiającego. Drewno małowymiarowe 
(drobnica) przechodzi na własność Wykonawcy i musi być przez niego usunięte z placu 
budowu. 
Karpy będące pozostałością po wszystkich ściętych drzewach są własnością Wykonawcy i 
muszą być przez niego usunięte z placu budowu. 
 

1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne wymagania dla kontroli jakości robót. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia drzew i 
zagajników z powierzchni robót ziemnych. Sprawdzeniu w terenie podlega obszar ścinki 
drzew i karczowania pni, a w szczególności stan nawierzchni gruntu w miejscach karczunku.  
 
6.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 
 
Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy 
podlega wizualnej ocenie Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w SST  „Roboty ziemne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Brak jednostki obmiarowej – robota ryczałtowa 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron należy podać: przedmiot i zakres 
odbioru,  parametry sprawdzone w obecności komisji odbiorowej, stwierdzone usterki oraz 
decyzję komisji. 
8.2. Odbiór robót 
Odbioru robót związanych z usunięciem pni drzew dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do 
odbioru przez Wykonawcę. Przy odbiorze drewna pochodzącego z działek Skarbu Państwa 
będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych powinien brać udział przedstawiciel 
Nadleśnictwa. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem,  
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
Z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie o 



wykonanie robót jest faktyczne wykonana i odebrana ilość robót obejmująca: 
- wykonanie robót podstawowych a także wykonanie robót przygotowawczych, 
towarzyszących i porządkowych. 
Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi 
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie 
dostępnych wydawnictwach. Może także dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy 
normatywne na podstawie własnych lub publikowanych wartości składników cenotwórczych. 
 
 
9.2. Cena ryczałtowa obejmuje 
 

Cena wykonania karczowania drzew i usunięcia karp obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie 

oznakowania, 
- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- mechaniczną wycinkę drzew wraz z mechanicznym karczowaniem karp, 
- mechaniczne karczowanie karp po drzewach ściętych przed rozpoczęciem inwestycji, 
- odcięcie gałęzi od dłużycy, 
- załadunek i odwiezienie dłużyc, karp i gałęzi na miejsce składowania ustalone przez 

Wykonawcę, 
- utylizacje pozostałości, 
- zasypanie i zagęczeczenie dołów po karpinie, 
- zabezpieczenie dołów przed stagnowaniem wody, 
- usunięcie krzewów i ich odwiezienie oraz utylizacja, 
- uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń w przypadku dodatkowych drzew do wycinki, 
- odwiezienie sprzętu, 
- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 
Cena wykonania karczowania lasów, młodników, upraw leśnych, zagajników, zadrzewień, 
zarośli, krzewów, sadów i zieleni ogrodowej obejmuje: 
-  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie 

oznakowania, 
- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 
-     zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do   

prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- mechaniczną wycinkę drzew, 
- mechaniczne karczowanie karp, 
- odcięcie gałęzi od dłużycy, 
- załadunek i odwiezienie dłużyc na miejsce składowania  
- załadunek i odwiezienie karp i gałęzi na miejsce składowania ustalone przez Wykonawcę, 
- utylizacje pozostałości, 
- zasypanie i zagęczeczenie dołów po karpinie, 
- zabezpieczenie dołów przed stagnowaniem wody, 
- usunięcie krzewów i ich odwiezienie oraz utylizacja, 
- uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń w przypadku dodatkowych drzew do wycinki, 
- odwiezienie sprzętu, 
- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 



 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują. 
 
 


