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144/BZP-U.510.116/2022/EP                                                                                                      Załącznik nr 8 do SWZ  
 

OPIS  PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA   
dla zadania pn.: 

 
„Wycinka drzew i krzewów na potrzeby realizacji zadania pn. Rozbudowa cmentarzy w 
Gdańsku – teren przyległy do cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej” 

 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 
rzecz Gminy Miasta Gdańska. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wycinka drzew i krzewów na potrzeby 
realizacji zadania pn. Rozbudowa cmentarzy w Gdańsku – teren przyległy do cmentarza 
parafialnego przy ul. Kępnej” 

Zadanie obejmuje wykonanie prac związanych z wycinką drzew i krzewów na potrzeby realizacji 
zadania pn. „Rozbudowa cmentarzy w Gdańsku teren przyległy do cmentarza parafialnego przy 
ul. Kępnej.” Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w dzielnicy Górki Zachodnie 
przy ul. Kępnej, działki nr 17/2 ob. 0273S oraz 25, 40 ob. 265S. Powierzchnia rozbudowy 
cmentarza wynosi 1,64 ha. Szacunkowa ilość grobów ziemnych możliwych do utworzenia to ok. 
2218. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedsięwzięcie obejmuje prace dotyczące wycinki drzew i krzewów w ramach rozbudowy 
cmentarza komunalnego przy ul. Kępnej.  

W ramach zadania przewiduje się: 

 Usunięcie drzew i krzewów wraz z karczowaniem zgodnie z dokumentacją 
postępowania, w szczególności zgodnie z OPZ wraz z załącznikami, w tym m.in.:  

- na podstawie decyzji nr 203/2021 z dnia 24.08.2021 r. na części działki nr 17/2 
ob. 273S wyłączającej z produkcji leśnej pow. 1,4342 ha gruntu leśnego  

- na podstawie decyzji DROŚ-PZ.7120.1.289.2021.MG z dnia 29.10.2021 r.  

 Usunięcie zagajników z karczowaniem. 
 Zagospodarowanie pni wyciętych drzew drągowin  jako materiału Zamawiającego, 
 Zagospodarowanie gałęzi jako materiału Wykonawcy. 

Ponadto, o ile dla wykonania prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie 
konieczne wykonanie innych prac, czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i 
zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz dokona zgłoszeń i uzyska niezbędne 
decyzje i zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
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Wyżej wskazane prace realizowane będą na podstawie projektu pracowni Grima Architektura i 
Krajobraz Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Ciołka 17/415. 

 Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do OPZ.  

W skład dokumentacji wchodzi: 

1.1. Projekt Wykonawczy – Rozbudowa Cmentarzy Komunalnych w Gdańsku – Teren 
przyległy do cmentarza parafialnego, ul. Kępna - Rozdział 5 Zieleń 

1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Rozbudowa Cmentarzy 
Komunalnych w Gdańsku – Teren przyległy do cmentarza parafialnego, ul. Kępna 

1.3. Przedmiar robót – Rozbudowa Cmentarzy Komunalnych w Gdańsku – Teren 
przyległy do cmentarza parafialnego, ul. Kępna 

Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę, w tym co do ilości i typów prac. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je 
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

Zamawiający pomocniczo załącza opis taksacyjny Lasu Komunalnego Miasta Gdańsk wg stanu na 
01.01.2016 r. w celu przyjęcia poprawnej wyceny prac – załącznik nr 3 do OPZ  

 
3.1. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy prac, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ 
oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w 
przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – 
finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien 
określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 
powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka 
szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 
Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 
robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 
Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w harmonogramie możliwe utrudnienia związane z 
sytuacją pandemiczną.  
 

UWAGA ! 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 
rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 
3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający 
wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy 
Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 
treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z 
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załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji,  o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”.  
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom oraz 
standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru prac. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 
wykonywanych prac. 

4. Warunki prowadzenia robót  

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania usługi stanowiącej 
przedmiot zamówienia. 

4.2. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia prac zawartych w: 
a) pozwoleniu na budowę, 
b) projekcie wykonawczym 
c) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
e) uzgodnieniach z użytkownikiem i Zamawiającym, 
f) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 2 

do OPZ 
g) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej stanowiących załącznik nr 2 do OPZ 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z projektem, wiedzą z zakresu 
zieleni oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

4.4. Do zadań wykonawcy należy zapewnienie nadzoru ornitologicznego w ramach którego 
zobowiązany jest do: 

4.4.1. Inwentaryzacji przyrodniczej pod względem obecności gatunków chronionych ptaków, ich 
siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia oraz 
sporządzenia dokumentacji z tej czynności zawierającej opis oraz dokumentację 
zdjęciową; 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzacje przyrodniczą i przekazać 
dokumentację z tej czynności Zamawiającemu przed rozpoczęciem wycinki. 

4.4.2. oględzin drzew i krzewów pod kątem obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi 
bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia; 

4.4.3. nadzoru nad wycinką drzew zinwentaryzowanych wg. załączników do OPZ: 

4.4.4. przekazania Zamawiającemu, w terminie zakończenia prac, sprawozdania z pełnienia 
nadzoru przyrodniczego w zakresie ornitologicznym obejmującego wykaz 
przeprowadzonych czynności w tym m. in. przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej 
wraz z dokumentacja fotograficzna; 

4.4.5. wszelkie prace musza być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wydanymi decyzjami administracyjnymi. 
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Dokumenty wymienione powyżej w punktach 4.4.1 i 4.4.4 będą przekazane w celu weryfikacji 
przez Zamawiającego. Zamawiający zweryfikuje przedstawione dokumenty i przekaże uwagi 
Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany nanieść poprawki wynikające z uwag 
Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag i ponownie przedstawić 
poprawione dokumenty Zamawiającemu.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia wyrobionych (zgodnie z polskimi normami) 
sortymentów grubizny drewna (powyżej 7 cm) na składnicę drewna znajdującą się w  Gdańsku 
przy ul. Polanki 122 (na odległość powyżej 10 km) i ułożenia w stosy osobno sortymentami i 
gatunkami drewna, jak również do  utylizacji odpadów zrębowych, gałęzi, i drzewna 
nieużytkowego.  

4.5. Prace należy prowadzić pod nadzorem ornitologa zarówno w okresie lęgowym jak i poza 
okresem lęgowym ptaków gniazdujących w zadrzewieniach oraz okresem rozrodu dziko żyjących 
gatunków zwierząt. 

4.6.  Wymagania i obowiązki; 

4.6.1. Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem; 

4.6.2. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze; 

4.6.3. Przed przystąpieniem do prac przy wycince należy dokonać wizji w terenie, a następnie 
zabezpieczyć teren przez wydzielenie stref bezpieczeństwa (dotyczy wyłącznie wykonawcy, z 
którym zostanie podpisana umowa); 

4.6.4. Należy przygotować pień do ścięcia poprzez wyczyszczenie i okorowaniem podstawy pnia, 

4.6.5. Następnie ścinać konary drzew i powoli spuszczać je na linie w dół, w przypadku braku 
możliwości położenia całego drzewa, uprzątnąć gałęzie i obalić pień drzewa; 

4.6.6. Drewno i gałęzie należy ułożyć w stosy i wywieźć na miejsce wskazane przez GZDiZ 
zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do OPZ 

4.6.7. Dopuszcza się rozdrobnienie gałęzi na zrębki drzewne za pomocą specjalistycznego 
sprzętu – rębaka do gałęzi; 

4.6.8. Nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu; 

4.6.9. Wykonawca musi uporządkować teren po robotach, 

4.6.10. Wykonawca robót zobowiązany jest do naprawienia lub pokrycia kosztów 
naprawienia wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót, np. uszkodzenia 
krawężników, chodników, zieleni itp. 

4.6.11. Wykonawca w trakcie wykonywania prac ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo 
osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich 
prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z 
prowadzeniem prac, będą kierowane do załatwienia bezpośrednio przez Wykonawcę. 

4.7. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac oraz uwzględni w 
wynagrodzeniu koszty z tym związane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w trakcie 
prowadzenia prac, zmianę tą należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym. 
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4.8. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wycinki niezbędny do realizacji zamówienia. 

4.9. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu, przejezdności ulic 
oraz ruchu pieszego. Harmonogram prac należy uzgodnić z zarządcą terenu oraz Zamawiającym.  

4.10. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze terenu wycinki, 
b) zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb prowadzenia prac 
c) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 

dla potrzeb prowadzenia prac. 
d) W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla 

potrzeb prowadzenia prac nastąpi staraniem Wykonawcy (np. agregat prądotwórczy) 
e) na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 

Koszty urządzenia zaplecza i terenu wycinki wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 
obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.11. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) terenu wycinki i ochronę mienia,  
b) zagospodarowanie terenu wycinki, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy - z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż z 
uwzględnieniem realizacji zamówienia przy zapewnieniu stałej przejezdności 

c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
d) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza terenem wycinki,  
e) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

Wykonawca we własnym zakresie zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, 
energii elektrycznej dla terenu wycinki w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według 
stawek gestorów sieci. 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.12. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w 
rejonie wycinki, wygrodzenia terenu wycinki, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych. 

4.13. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
prac konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.14. Wykonawca zobowiązany jest:  

  zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd użytkownikom przyległych posesji, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, 

 zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu placu oraz zamieszkujących w 
sąsiedztwie miejsca prowadzenia prac, 

 przyjąć technologię i organizację prac, która nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektów 
i terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu wycinki, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
prac,  

 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas 
wykonywania prac, 
 do prowadzenia prac w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

zapewniający: 
- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia, 
- bezpieczną i zgodną z przepisami technologię prac, 
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- spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w 
sprawie   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.15.  Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub składowisko 
nadmiaru ziemi, odpady budowlane, gruz itp. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko lub składowisko. 

4.16.  Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) wykonawca 
ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty. 

4.17. W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszt wszystkich prac i zobowiązań 
wynikających z warunków prowadzenia prac, w tym również: 

a) dozoru terenu prowadzenia prac przed dostępem osób niepowołanych, 
b) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia prac, 
c) odtworzenie zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 
prac, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia prac,  
d) sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

4.18. Po zakończeniu prac teren przyległy należy doprowadzić do stanu pierwotnego, z 
uwzględnieniem wykonanych prac.  

4.19. Wykonawca przed rozpoczęciem prac, przy udziale Zamawiającego i z zapewnieniem 
możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem prac i układem 
drogowym (lub osób korzystających z tych nieruchomości na podstawie innego tytułu 
prawnego), zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i 
obiektów i przekazania jej na CD DRMG i Inspektorowi Nadzoru, 

b) założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 
występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia prac, 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 
wykonywania robót. 

4.20. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji prac uzyskać zajęcie pasa 
drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie wymagane. Koszty z tym związane 
należy uwzględnić w kosztach ogólnych prac. 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 
Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia prac w 
okresie trwania prac, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu prac 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt 
wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych. Zajęcie pasa 
drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. W ramach tymczasowej 
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organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i 
przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały 
zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

4.22. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

 Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
 Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 
 co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego 
wyłączenia jezdni z ruchu; 

 co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 
całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

4.23. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej terenu prowadzenia prac i zawarcie odrębnej umowy o ochronę 
drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 
podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 
na teren prowadzenia prac z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących 
do terenu prowadzenia prac, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 
podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego 
tych dróg.  

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 3 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, 
lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi” 

4.24. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest informować  
właścicieli i użytkowników przyległych nieruchomości o planowanym ramowym harmonogramie 
prac oraz planowanych utrudnieniach, czy w zmianach w organizacji ruchu z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. W ramach tymczasowej organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest również informować właścicieli i użytkowników przyległych 
nieruchomości według potrzeb o znaczących zmianach w harmonogramie lub o planowanych 
zwiększonych utrudnianiach czy uciążliwościach związanych z danym etapem prowadzonych prac 
(np. potrzeba dodatkowego wykopu, znaczące wydłużenie prac, planowane przerwy w dostawach 
np. wody) najpóźniej w dniu rozpoczęcia takich prac. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania 
na ogrodzeniu tablicy informacyjnej o prowadzonych pracach, a w uzasadnionych przypadkach 
zarówno na ogrodzeniu zaplecza prac jak i terenu prac. 
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4.25. Wszelkie zmiany do projektu, wprowadzone na etapie realizacji należy zgłosić zarządcy terenu 
oraz z nim uzgodnić. 

4.26.  Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania, przez cały 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca będzie 
ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) 
oraz zabezpieczeniem miejsca prac w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 
prowadzonych pracach, wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

4.27. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
 

4.28. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 
do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 
wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 
niedochowaniem tego obowiązku.  

4.29. Lista załączników do OPZ: 

4.30. Załącznik nr 1 do OPZ – dokumentacja projektowa 

1.1 Projekt Wykonawczy – zieleń 

1.2 Specyfikacja techniczna  

1.3 Przedmiar robót 

Załącznik nr 2 do OPZ - Dokumenty formalno prawne 

2.1 Kępna decyzja o wyłączenie z produkcji leśnej  

2.2 Kępna decyzja o wycinkę 

2.3 Kępna wytyczne dotyczące składowania drewna 

2.4 Kępna – Pozwolenie na budowę 

Załącznik nr 3 do OPZ – Taksacyjny opis lasu 

Załącznik nr 4 do OPZ – Wzór o ochronie drogi 

 


