
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA WYCINKI DRZEW, USUNIĘCIA POSUSZU, FREZOWANIA 

PNI I WYKONANIA NOWYCH NASADZEŃ PRZY DROGACH 
POWIATOWYCH 

 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych pracami polegającymi na wycince drzew, usunięcie posuszu, frezowanie pni i 
wykonanie nowych nasadzeń, przy drogach powiatowych. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                        
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wycinką drzew, usunięciem posuszu, frezowaniem pni oraz wykonaniem nowych 
nasadzeń i obejmują: 
a) oznakowanie robót, 
b) roboty przygotowawcze, 
c) wycięcie drzew, 
d) oczyszczenie terenu z pozostałości po wykonanych robotach, 
e) wykonanie nasadzeń; 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót.  
Wykonawca powinien wykonywać roboty przy zachowaniu wszystkich norm 

bezpieczeństwa. W przypadku uszkodzeń sieci napowietrznych i podziemnych, wykona 
naprawę na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie 
szkody, w tym wobec osób trzecich wyrządzone w czasie realizacji robót.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
a) utrzymania płynności ruchu drogowego, 
b) opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót oraz 

dokonać ich uzgodnień w: Wydziale Dróg,  zatwierdzić w Wydziale Komunikacji i 
Transportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie i Komendzie Powiatowej Policji w 
Namysłowie; 

c) przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest w szczególności do 
oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu oraz utrzymywania zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas 
trwania robót, 

d) zabezpieczenia roślinności nie przeznaczonej do wycinki. 
 
2. Materiały 
Do wykonani robót wymienionych w pkt 1.1 należy stosować następujące materiały: 
a) materiały służące do oznakowania robót: znaki, pachołki, bariery drogowe itp. 
b) środki do pielęgnacji ran.  



 
 
3. Sprzęt 
Do wykonani robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: 
a) sprzęt udostępniający koronę drzewa: podnośnik, itp. 
b) piły mechaniczne, 
c) narzędzia tnące: piły spalinowe, siekiery, itp. 
 
4. Transport 

Przy transporcie pni drzew po drogach publicznych, pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego o dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrach technicznych. Pnie drzew należy ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego, obok siebie                    
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas jazdy.  

Karpinę, konary i gałęzie drzew należy przewozić dowolnym środkiem 
transportowym. Pojazdy powinny posiadać osłony siatkowe zabezpieczające przewożony 
materiał przed rozrzucaniem w czasie jazdy. 
  
5. Wykonywanie robót 

Podstawą do rozpoczęcia robót jest protokół przekazania terenu, który Wykonawca 
potwierdzi podpisem i pieczęcią firmy. Za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac 
odpowiada Wykonawca. 
 
5.1 Oznakowanie robót. 

Prace należy oznakować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas trwania robót. Roboty z wyłączeniem części jezdni z ruchu 
drogowego należy dostosować do rozmiaru i miejsca ich wykonywania oraz rodzaju 
robót, tak aby odcinek jezdni wyłączony z ruchu był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak 
najmniejsze. 

Zastosowane znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego winny 
odpowiadać warunkom określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                    
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze 
zmianami).   
  
5.2 Usunięcie drzew 

Usunięcie drzew powinno odbywać się jak najniżej podłoża. Transport materiału na 
miejsce składowania odbywa się na koszt Wykonawcy. 

.  
 

5.2.1 Podczas wykonywania prac należy wykluczyć: 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pojazdów, urządzeń oraz samych drzew poprzez 
swobodne zrzucanie gałęzi – w takim przypadku zastosować należy technikę cięcia 
sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego za pomocą lin; 

 
 
 
 
 



 
5.2.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wykonywanie prac związane jest z dużym zagrożeniem zdrowia i życia pracowników                      
i użytkowników drogi. Zagrożenie to wynika z prac prowadzonych na wysokościach                       
i stosowania mechanicznych pił spalinowych.  
 
6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonywanych 
prac, tj. ilości wyciętych drzew, ilości drzew poddanych pracom pielęgnacyjnym, ilości 
frezowanych pni i ilości nowych sadzonek oraz zastosowania środków do pielęgnacji ran. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: sztuka Obmiar wykonywany jest w terenie, w miejscu 
wycinki drzew, usunięcia posuszu, frezowania pni i wykonania nowych nasadzeń, w 
obecności osób: reprezentant Zamawiającego i Wykonawcy oraz podlega obustronnej 
akceptacji. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót dokonuje osoba reprezentująca Zamawiającego, po zgłoszeniu zakończenia 
robót przez Wykonawcę, poprzez sporządzenie protokołu odbioru robót. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót oraz poprawnie wystawiona faktura VAT. 

 


