Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA WYCINKĘ DRZEW Z PASA DROGOWEGO
1. Niniejsza specyfikacja stanowi dokument kontraktowy do umowy Nr ……….../2014
z dnia ............................. 2014 r.
2. Ogólne warunki dotyczące robót i odpowiedzialności.
- Wykonawca robót (Kupujący) jest odpowiedzialny za właściwą jakość ich
wykonania i w pełni odpowiada za bezpieczne ich prowadzenie.
- Pozyskane drewno objęte umową będzie stanowiło własność Kupującego za
odpłatnością.
- Kupujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz inne zdarzenia
jak i szkody mogące powstać w czasie wykonywania robót w obrębie terenu
przyległego do pasa drogowego, jak i w pasie drogowym oraz za prawidłowe
oznakowanie robót i związane z tym utrudnienia w ruchu drogowym.
- Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan faktyczny i prawny przedmiotu
nabywanych w chwili sprzedaży.
- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew
objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.
- Za wszelkie szkody powstałe przy pozyskaniu drewna w stosunku do osób trzecich
odpowiada Kupujący i jest zobowiązany do zadośćuczynienia poszkodowanym.
3. Zakres robót.
Zakres robót na uprzątnięcie terenu z drzew z pasa drogowego obejmuje:
- oznakowanie i zabezpieczenie strefy roboczej,
- załatwienie formalności prawnych i wszelkie opłaty związane z funkcjonowaniem
instalacji i urządzeń w strefie roboczej (linie energetyczne, telefoniczne itp.),
- wycięcie drzew przy zastosowaniu metod i sprzętu całkowicie wykluczającego
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, osób zatrudnionych przy wycinaniu,
osób “trzecich”, urządzeń i budynków, a także wykluczającego uszkodzenie i
zniszczenie drzew z zadrzewienia przydrożnego nie przeznaczonego do wycięcia
(drzewa sąsiednie),
- całkowite oczyszczenie terenu oraz wywiezienie drewna i gałęzi uzyskanych z
wyrębu drzew objętych umową,
- wysokość pnia po wyciętym drzewie nie może przekroczyć 20,0 cm. mierząc od
powierzchni gruntu rodzimego w odległości 1,0 m od krawędzi pnia.
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4. Wykonanie robót.
- wycinanie drzew należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i
polskimi normami przy zachowaniu metod i sprzętu całkowicie wykluczającego
jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, osób zatrudnionych
przy wycinaniu, osób “trzecich”, urządzeń i budynków będących w strefie roboczej,
- w pierwszej kolejności należy dokonać wyrębu drzew grożących zawaleniem się,
drzewa te wskaże przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych,
- przed rozpoczęciem wyrębu drzew w razie kolizji z ruchem strefę roboczą należy
odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,
- sposób oznakowania robót należy uzgodnić z zarządem drogi
5. Odbiór robót.
- Wykonawca robót ma obowiązek zgłoszenia przedstawicielowi Zarządu Dróg
Powiatowych w Hajnówce zakończenie robót niezwłocznie po ich zakończeniu.
- Odbioru robót związanych z wyrębem drzew objętych umową dokona
przedstawiciel zarządu drogi po zgłoszeniu robót do odbioru przez Kupującego.
6. Rozliczenie kontraktu.
- Rozliczenie umowy nastąpi po wykonaniu robót i sporządzeniu protokołu odbioru
robót objętych umową.

Sporządził:
p.o. KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO
mgr inż. Paweł Grygoruk

Zatwierdził:
Z up. ZARZĄDU POWIATU
inż. Krystyna Miszczuk
KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG
POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

Zapoznałem się z warunkami niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w
pełni ją akceptuję.
…………………………………..
(data i podpis)
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