
CZĘŚĆ III SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 3 

Usunięcie drzew w ilości 3 szt. z brzegu rzeki Raduni w km 22+500 w m. Lublewo Gdańskie          

wraz z uporządkowaniem terenu 

1. Lokalizacja: 

Rzeka Radunia– działka nr 309 obręb Lublewo Gdańskie. 

 

2. Zakres prowadzonych działań: 

Usunięcie 3 drzew z gat. wierzba krucha o obwodach na wys. 1,3 m: 1,5 m, 1,3 m, 2,2 m z brzegu 

rzeki Raduni w km 22+500 w m. Lublewo Gdańskie wraz z uporządkowaniem terenu. 

 

Wykonawca winien wykonywać prace polegające na: ścięciu oraz pocięciu drzew, osobą/ami 

posiadającą/ymi uprawnienia do obsługi piły motorowej. 

 

 Dojazd do miejsca robót Wykonawca uzgodni z właścicielami gruntów we własnym zakresie. 

 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim                     

w trakcie wykonywania robót. 

 Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały                       

do wykonania przedmiotowego zadania. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowiska naturalnego. 

 Pozyskane drewno należy złożyć punktowo w stosy na brzegu rzeki celem obmiaru 

pozyskanego drewna. 

 Uzyskana masę roślinną z wyciętych drzew nie mających wartości opałowej należy 

mechanicznie rozdrobnić i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. 

 Po wykonaniu zadania teren należy uporządkować. 

 

 

3. Sposób prowadzonych działań: 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami: 

- ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)  

- ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627                               

z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm). 

 RZGW Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

stosowane przez Wykonawcę. 

• Wykonawca zobowiązany jest do zakupu od RZGW Gdańsk pozyskanego drewna na poniższych 
zasadach: 

   Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora RZGW Gdańsk nr 116/2012 z dnia 10.10.2012 r. z późn. zm.      

w sprawie zasad postępowania przy usuwaniu drzew lub krzewów, pozyskiwaniu faszyny i 

palików z plantacji wiklinowych, drewna opałowego z terenów stanowiących własność Skarbu 

Państwa będących w administracji RZGW w Gdańsku, potencjalni wycinający winni wpłacić na 



konto RZGW Gdańsk opłatę za pozyskany materiał przy wycince drzew, które są własnością 

Skarbu Państwa,     a których administratorem jest RZGW Gdańsk. Opłata za pozyskane drewno 

wynosić będzie: 

a) liściaste miękkie (topola, wierzba, lipa) – 42,00 zł netto/mp + VAT 8% 

b) liściaste pozostałych gatunków drzew (klon, buk, brzoza, olcha, dąb, jesion, wiąz, akacja) -  

         50,00 zł netto/mp + VAT 8% 

  c)  iglaste wszystkich gatunków drzew – 42,00 zł netto/mp + VAT 8% 

  d)   drewno wyłowione z wody – 10,00 zł netto/mp + VAT 8% 

Dopuszcza się obniżki cen wynikających z trudnych warunków pozyskania i jakości surowca – do 

70% zgodnie z uzasadnionym wnioskiem kierownika Nadzoru Wodnego zaakceptowanym przez 

RZGW Gdańsk. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest aby czynności polegające na: ścięciu oraz pocięciu drzew, były 
świadczone przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2014r. poz. 
1502 z późn. zm.). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


