
Załącznik nr 3 

SPECYFIKACJA 
 Odtworzenie zabytkowego załoŜenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w 

wyniku przejścia huraganu  w dniu 23.07.2009r” 
wycinka drzew i frezowanie  karpin po wyciętych drzewach 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:  
 
Wycinka drzew (poz. 1-4 z przedmiaru) obejmuje: 

1. ścięcie wyznaczonego drzewa – połoŜenie w całości lub cięcie we fragmentach w 
zaleŜności od uwarunkowań terenowych i ew. kolizji, 

2. pocięcie pnia i grubych konarów ściętego drzewa na odcinki o długości 1,2 m,  
3. zwiezienie drewna i ułoŜenie w stosach na terenie przy Palmiarni w Parku Miejskim w 

Legnicy, 
4. Uporządkowanie miejsc wykonywanych robót. 

 

Frezowanie karpin (poz. 5-19 z przedmiaru) obejmuje: 
1. wyfrezowanie karpin pozostałych po wcześniejszych wycinkach drzew, na głębokość 

min. 20 cm poniŜej powierzchni gruntu, 
2. wyfrezowanie karpin pozostających po obecnej wycince drzew na głębokość 20 cm 

lub 40 cm licząc od powierzchni gruntu, Pnie do głębokiego frezowania zostały 
wymienione w tabeli inwentaryzacyjnej i gospodarki drzewostanem); 

3. załadowanie, dowiezienie i rozładowanie humusu w ilości niezbędnej do uzupełnienia 
ubytków w gruncie po frezowaniu karpiny (humus udostępnia Zamawiający; jest on 
zeskładowany na terenie Parku Miejskiego w Legnicy) 

4. zasypanie humusem miejsca po frezowaniu wraz zagęszczeniem mechanicznym 
ziemi, 

5. oczyszczenie terenu wokół miejsca po usunięciu karpin z pozostałych po frezowaniu 

kawałków drewna poprzez zgrabienie i wywiezienie na teren przy Palmiarni w Parku 
Miejskiego w Legnicy , 

6. odtworzenie trawnika :  w miejscach frezowania na głębokość 20 cm, poprzez wysiew 
nasion mieszanki traw wraz z ich przemieszaniem z ziemią  

7. uporządkowanie miejsc wykonywanych robót. 
 

Rozdrabnianie gałęzi (poz. 20 z przedmiaru) obejmuje: 
1. rozdrobnienie rębakiem gałęzi pozostałych po wycince drzew, 
2. zwiezienie i ułoŜenie w pryzmy powstałych zrębek na terenie przy Palmiarni w Parku 

Miejskim w Legnicy, 
3. uporządkowanie miejsc wykonywanych robót 

 
W pozycjach 1-19 przedmiaru podane średnice pnia (do 20 cm, 21-40 cm, itd.)  oznaczają 
średnicę mierzoną na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. 
 
 
Cena jednostki obmiarowej 
 
Dla wszystkich pozycji kosztorysu ceny jednostki obmiarowej (koszt jednostkowy) muszą 
zawierać wkalkulowane wszystkie prace, które zapisano w pkt. „Opis przedmiotu 
zamówienia” niniejszej specyfikacji. 
 
 

 
 
 
 



Zakres rzeczowy i terminy wykonania wycinki i frezowania pni: 
 
Lp. Wycinka drzew   

ilość 
Frezowanie pni  
ilość  

Termin 

1. 720  szt  840 szt 14.12.2010r. 

2. 100 szt  421 szt 30.03.2011r. 

Razem 820 szt 1262 szt  

 

 
Drzewa do wycinki oraz pnie do frezowania oraz kolejność ich wycinki i frezowania będzie 
wskazywał inspektor nadzoru. Usługa będzie wykonywana sektorowo, w kolejności 
chronologicznej tak by odzyskaną przestrzeń, bezpośrednio po uporządkowaniu moŜna było 
przeznaczyć pod sadzenie nowych drzew. 


