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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 Melioracje agrotechniczne 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, 
mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia 
lasu, a nie dotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu 
niniejszej SIWZ to czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do 
odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym 
na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w 
szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni 
przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować 
utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

1.1  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

PORZ>100 
Oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin itp. 
Poprzez wycinanie i wynoszenie – dla 100% pokrycia 
powierzchni 

HA 

Zakres prac obejmuje: 
- wycinanie podszytów, podrostów i krzewów. 
- oczyszczanie powierzchni z krzewów oraz pozostałości poeksploatacyjnych, 
- znoszenie i układanie w wały lub stosy pozostałości poeksploatacyjnych i gałęzi w celu 
zrębkowania lub balotowania. W przypadku braku możliwości przerobu, pozostałości 
powinny być wyniesione poza powierzchnię.  
  

 

I.2 Ręczne przygotowanie gleby 

2.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 

WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 
 
Zakres prac obejmuje: 
Ręczne zdarcie pokrywy gleby przy pomocy motyki lub szpadla do warstwy mineralnej w 
formie talerza o wymiarach określonych przez leśniczego w zleceniu (40x40 lub 60x60cm),  
usunięcie chwastów, korzeni i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy. 
Wielkość talerzy zależy od stopnia zachwaszczenia i rodzaju gleby, a odstęp między nimi, czyli 
więźba  od wprowadzanego gatunku lub rodzaju materiału odnowieniowego.  
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I.3 Mechaniczne przygotowanie gleby 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

3.1    

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ.  HA 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wyoranie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na całej powierzchni przy zachowaniu 
następujących warunków: wyoranie bruzd w odstępach od 1 do 2 m (średnio co około 1,5m) 
(licząc od środka bruzd), szerokość bruzd nie mniejsza niż 40 cm. Orka powinna być wykonana 
tak, aby wyorane i odkładane obok bruzdy skiby  nie mogły do niej powrócić. Sposób wykonania 
orki nie powinien spowodować erozji gleby (orka po warstwicy). Powierzchnia gleby w 
bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień. Bruzdy powinny być możliwie płytkie 
i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm.  

 

I.4 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia 

 

 4.1 Wykonanie dołów na sadzonki 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOP-ROW Wykonanie dołów H 

Zakres prac obejmuje: 

Wykonanie dołów przeznaczonych do dołowania sadzonek o wymiarach wskazanych przez 
leśniczego.  W zakres przygotowania dołu wchodzi również przygotowanie żerdzi i gałęzi oraz 
przykrycie dołu. Lokalizację wykonania dołu określi leśniczy. 

 

4.2 Dowóz sadzonek  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ-SH Dowóz sadzonek H 

Zakres prac obejmuje: 
 - transport sadzonek ze szkółki nadleśnictwa do dołów zbiorczych lub bezpośrednio do dołu 
przy odnawianej lub poprawianej powierzchni. 
- rozładunek sadzonek z pojazdu. 
- dołowanie sadzonek 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku 
sadzonek. 
Wykonawca z chwilą przyjęcia ponosi odpowiedzialność za powierzony materiał sadzeniowy. 
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4.3 Sadzenie jednolatek i wielolatek. 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT 

SADZ-1M Sadzenie jednolatek w jamkę  (w tym sadzenie sadzonek 
kontenerowych) 

TSZT 

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 
Zakres prac obejmuje: 
- przewóz lub doniesienie sadzonek z dołu zbiorczego na powierzchnię i zadołowanie w dole 
przejściowym, w razie konieczności wykonanie żelowania systemu korzeniowego, 
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 
- wykonanie w ziemi szpary, jamki lub dołka w zależności od potrzeb oraz sadzenie wraz z 
udeptaniem gleby wokół sadzonek. 
 
 
Podczas sadzenia jednolatek należy przestrzegać następujących zasad: 
- szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  
- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste 
i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 
- sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 
dociśnięcie sadzonki kosturem i pełne zaciśnięcie szpary, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną przez leśniczego. 
 

- przy sadzonkach kontenerowych należy umieścić w otworze całą bryłkę sadzonki, 
przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, 
udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki,  
- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu 
w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki 
tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej, 
- sadzonki z bryłką ukształtowaną przez obrys pojemnika, umieszcza się w otworze 
wykonanym specjalnym kosturem o kształcie bryłki korzeniowej, 
- nie należy dopuszczać do zniszczenia bryłki, 
- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo. 
 
Podczas sadzenia wielolatek należy przestrzegać następujących zasad: 
- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 
korzeniowy, 
- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, 
- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać 
sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 1 cm ponad szyję korzeniową, 
- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną przez leśniczego. 

Sprzęt niezbędny do sadzenia , tj. kostury tradycyjne, kostury do sadzonek kontenerowych,  
szpadle, zapewnia Wykonawca. Hydrożel do żelowania systemu korzeniowego zapewnia 
Zamawiający.  
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I.5 Pielęgnowanie upraw 

5.1 Pielęgnowanie gleby 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów 
w uprawach pochodnych 

HA 

KOSZ-CHNS 
Wykaszanie chwastów sierpem w uprawach, również usuwanie 
nalotów w uprawach pochodnych 

HA 

 
Zakres prac obejmuje: 

Przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów. 
Usuwanie chwastów, odrośli i nalotów gatunków lekkonasiennych i niepożądanych wokół 
sadzonek, wzdłuż rzędów, bądź na powierzchni talerza i w jego sąsiedztwie oraz na 
międzyrzędach poprzez koszenie kosą, sierpem lub wykaszarką. Prawidłowe cięcie kosą lub 
sierpem powinno być prowadzone od sadzonki w kierunku zewnętrznym. Wprowadzone na 
uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna 
roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. Intensywność 
pielęgnowania upraw liściastych oraz szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona 
przed rozpoczęciem zabiegu przez przedstawiciela Zamawiającego.  
 

5.2 Czyszczenia wczesne 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów 
sztucznych iglastych lub liściastych 

HA 

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i 
siewów  

HA 

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA 
 
Zakres prac obejmuje: 
Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek 
główny lub domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup 
(drzew) - różniących się składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, 
usunięcie zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii 
siewów lub samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i 
obumarłych. Formowanie drzew u gatunków liściastych, zwłaszcza u dębu polegające na 
nadaniu koronie formy stożka lub walca, usunięciu zbędnych rozgałęzień i rozwidleń, 
skróceniu nadmiernie wydłużonych pędów bocznych. Czynności należy wykonać przy pomocy 
siekiery, tasaka, sekatora wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, 
obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i 
ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek 
pozostawionych do dalszej hodowli.  
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                                                          I.6 Pielęgnowanie młodników 

 

6.1  Czyszczenia późne 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CP-SZTIL1 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg I 

HA 

CP-SZTIL2 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg II 

HA 

CP-SZTM1 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia 
zabieg I 

HA 

CP-SZTM2 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia 
zabieg II 

HA 

 

Zakres prac obejmuje: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach), 
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

 
Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w 
sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka 
dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące 
w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan 
główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha dla sosny, ok. 3–4 tys. 
szt./ha dla dębu, ok. 2 tys. szt./ha dla świerka. Nie należy usuwać drzew wadliwych 
stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych 
należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów 
tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, 
niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy 
wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach 
usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych  należy rozumieć jako usunięcie 
przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych 
młodników dębowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu 
powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można 
wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu 
wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 

Prace polegają na wycięciu i obaleniu lub ogłowieniu wcześniej oznaczonych drzewek przy 
pomocy siekiery, tasaka, pilarki i po obaleniu pozostawienie ich w miejscu ścięcia (nie dotyczy 
czyszczeń późnych z masą, które wchodzą w zakres pozyskania drewna). Wykonanie czyszczeń 
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późnych w dębie obejmuje również usunięcie zbędnych odgałęzień w sposób wskazany przez 
leśniczego oraz pozostawienie ich w miejscu cięcia. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z 
dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie na odległość min. 3m. (chyba że zamawiający wskaże w zleceniu inaczej).  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i 
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

 

Dział II – Ochrona lasu 

 

II.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 

1.1  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu 
repelentów 

HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- odbiór materiału (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
i dostarczenie na pozycję roboczą. 

- przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) 
oraz przygotowanie narzędzi do smarowania lub oprysku. 

- Posmarowanie lub oprysk preparatem sadzonek na uprawie w ilości: 

a) gat. So należy posmarować lub opryskać igły otaczające pączek szczytowy na nie 
mniej niż 50 % drzewek w miarę równomiernie rozmieszczonych, należy zwrócić 
uwagę by preparat nie został naniesiony na pączek szczytowy w nadmiernej ilości. 

b) gat. liściaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarując lub opryskując 
ostatni przyrost, a w przypadku Sw pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego 
przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. 

- oczyszczenie urządzeń, 

- zdanie opakowań do wskazanego miejsca. 

- Materiały zapewnia Zamawiający. 

- Wykonawca zapewnia sprzęt do oprysku. 

 

II.2 Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem 

2.1.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

AK-SPAŁC Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy 
użyciu repelentów 

HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- odbiór materiału (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
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i dostarczenie na pozycję roboczą, 

- przygotowanie preparatu do nakładania na drzewka (według instrukcji na etykiecie) 
oraz przygotowanie narzędzi do smarowania, oprysku, 

- wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie 
rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem i posmarowanie/oprysk 
na nich dwóch odcinków strzałki, pomiędzy okółkami  pozbawionymi igliwia, 
znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m, 

- oczyszczenie urządzeń, 

- zdanie opakowań do wskazanego miejsca. 

Ilość zabezpieczonych drzewek w ilości 2 tys./ha z tolerancją +/- 10% (wg wskazań 
Zamawiającego). 

Materiały zapewnia Zamawiający.  

 

2.2.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

AK-SPAŁM Zdejmowanie osłonek w młodnikach zabezpieczonych 
przed spałowaniem 

HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- zdejmowanie starych osłonek i pozbieranie opadłych, 

- wyniesienie z powierzchni, 

- dowóz do magazynu Nadleśnictwa. 

 

II.3 Wykładanie pułapek na ryjkowce 

 

3.1.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

PUŁ-RYJ Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce SZT 

KONTR-PUŁ Wymiana pułapek na ryjkowce SZT 

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. według wskazań Zamawiającego. 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

1) przygotowanie krążków lub gałęzi (chrustu) z drewna sosnowego lub świerkowego, 

2) dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 

3) wykopanie dołka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich ścianach pionowych, rozplantowanie 
wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków lub gałęzi do przygotowanych dołków, 
4) oznaczenie dołków, miejsc wyłożenia cetyny w terenie palikami, 

5) poprawienie, oczyszczenie dołka, wyjęcie starego krążka lub gałęzi (cetyny) i włożenie 
świeżych krążków lub gałęzi do dołków. 
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Materiał na pułapki zapewnia Wykonawca. 

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 
przez Zamawiającego. 

 

 

II.4 Badanie zapędraczenia gleby 

 

4.1.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby SZT 

Standard technologii dla tej czynności (zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom 
II § 22) obejmuje: 

- wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania 
pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m, 

- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem 
soli oraz ich przekazanie Zamawiającemu, 

- zakopanie dołu. 

Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  

Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Wykonawca. 

 

II.5 Próbne poszukiwania owadów w ściole 

5.1.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

Standard technologii dla tej czynności (zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom 
II § 35-40 (metodą 10 powierzchni lub metodą podokapową)) obejmuje: 
- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm w zależności od metody 

wewnątrz ramki lub wewnątrz obrysu rzutu korony na wszystkich powierzchniach 
próbnych, 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 
m na powierzchniach o numerach nieparzystych, 

- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich 
w opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu, 

- po zakończeniu poszukiwań glebę oraz darń bądź ściołę należy przegarnąć z powrotem 
na pierwotne miejsce, 

- prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych 
poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego, 

- pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający, 
- narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 
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II.6 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 

6.1.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową M 
Zalecenia dotyczące prac wykonawczych 

 Ogrodzenie wykonać zgodnie z załączonym „Szkicem elementu ogrodzenia 
(przęsła)"- Rys. 1. Nowo wykonane ogrodzenie winno być oddalone od dróg leśnych co 
najmniej 1,5 m., a od uprawy co najmniej 1,0 m. W przypadku sąsiedztwa uprawy z gruntami 
innych właścicieli, ogrodzenie należy wykonać na gruncie Lasów Państwowych z zachowaniem 
odległości minimum 0,5 m od granicy działki. Granice przebiegu nieruchomości ustalić z 
leśniczym. 
 

Prace montażowe należy rozpocząć po właściwym przesuszeniu elementów drewnianych 
(słupy i inne). 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia, 

- słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach – Rys. 2.  

2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających         
w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej. Bardziej 
nierówny teren zniwelować, aby nie powstały prześwity pod siatką. 

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków w sposób nie powodujący ich uszkodzeń 
(pęknięć, itp.) stroną zabezpieczoną na głębokość 0,80 m (z dokładnością do +/- 5 cm). Grunt 
wokół słupów winien być zagęszczony (ubity). Odległość między słupkami wynosi: 

- 15-18 m (do +/- 0,5 m). 

4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu od strony 
zewnętrznej uprawy (wyjątek stanowi, gdy linia przebiegu siatki przekracza kąt 180° od strony 
uprawy). Montaż siatki do słupów należy wykonać zgodnie ze „Szkicem elementu ogrodzenia 
(przęsła)"- Rys. 1. Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa 
naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów 
poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy 
przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć 
możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów 
poziomych. Umocowanie siatki polega na: 
- jej opalikowaniu lub 
- obsypaniu ziemią lub 
- przybiciu żerdzi lub 
- stosowaniu drutu nośnego. 

Pomiędzy słupami wykonać podpory siatki jak na „Szkicu podpory" - Rys. 3. Mają one 
za zadanie przeciwdziałać siłom wywieranym przez naciągniętą siatkę i utrzymać ją w pionie. 
Wałki drewniane (gatunków iglastych) użyte do wykonania podpór wzmacniających powinny 
mieć średnicę min. 6 cm w cieńszym końcu i długość min. 2,50 m. Po zmontowaniu podpory 
powinna ona wystawać min. 5 cm ponad górny drut siatki. Właściwie przygotowane podpory 
należy rozmieścić i wkopać do gruntu na głębokość minimum 0,10 m zgodnie ze „Szkicem 
elementu ogrodzenia (przęsła)" - Rys. 1. Podpory w górnej części (bezpośrednio pod górnym 
drutem) należy połączyć za pomocą gwoździa o długości 6-7 cali. 
 W szczególnych warunkach po uzgodnieniu z właściwym leśniczym np. trudne 
ukształtowanie terenu, w celu zapewnienia właściwego naciągnięcia siatki, dopuszcza się 
zastąpienie podpór słupami zachowując maksymalny odstęp 6 m. 
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Ogrodzenie winno być wykonane w sposób uniemożliwiający przejście zwierząt kopytnych pod 
ogrodzeniem. Siatkę należy podsypać ziemią tak aby nie pozostawała między nią, a gruntem 
wolna przestrzeń. Siatka (dwa dolne druty) powinna być obsypana ziemią (w szczególnych 
warunkach – po uzgodnieniu z leśniczyn – dopuszcza się odstąpienie od zasypania dwóch 
drutów poziomych). W szczególnych warunkach po uzgodnieniu z właściwym leśniczym 
dopuszcza się jej opalikowanie. 

5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków 
podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka – 
Rys. 2. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: 
- słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),  
- słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia  
- głębokość zaciosu podpory winna wynosić do 1/3 średnicy słupa 

6) W pobliżu dróg dojazdowych należy wykonać bramy wjazdowe lub przełazy w liczbie max. 
2 szt./ogrodzenie zgodnie ze „Szkicem przełazu" – Rys. 4 i „Szkicem bramy wjazdowej" – Rys. 5. 
Odcinek siatki (o długości przęsła wejściowego) należy przymocować do słupa za pomocą 
skobli (min. 6 szt.). Montaż siatki należy wykonać w sposób zabezpieczający przed 
mechanicznym uszkodzeniem drutów. Dopuszcza się odstępstwa w technologii wykonania 
przełazu/bramy po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym terytorialnie leśniczym. 

 

Materiały zapewnia: 

Wykonawca - siatka grodzeniowa i słupki, skoble ocynkowane min. 3,5x35 i gwoździe 
ocynkowane. 

Elementy konstrukcyjne ogrodzenia 
Słupy: 
1) słupki z drewna liściastego twardego (Db,): korowanie, zabezpieczenie jednego z końców 
poprzez opalanie lub posmarowanie preparatem drewnochronnym na długości 1,0 m 
2) rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków, 
3) minimalna średnica słupka w cieńszym końcu – 12 cm i długości nie mniejszej niż 3 mb, 
Kołki na podpory: 
1) kołki z drewna iglastego: korowanie, zabezpieczenie jednego z końców poprzez opalanie 
lub posmarowanie preparatem drewnochronnym na długości 0,3 m. 
2)minimalna średnica podpory w cieńszym końcu – 6 cm i długość minimum 2,50 m 
 
Preparat drewnochronny, drewno na słupki, podpory zapewnia Wykonawca. 

Siatka ogrodzeniowa 
Siatka ogrodzeniowa powinna posiadać następujące dane techniczne: 
- średnice drutów skrajnych (drut górny, drut dolny) 2,5 mm, tolerancja +/- 0,12 mm, 
- średnice pozostałych drutów wypełniających: 2,0 mm, tolerancja +/- 0,1 mm, 
- warstwa powłoki cynku dla drutów poziomych i pionowych powyżej 210 g/m2, 
- minimalna wytrzymałość na rozciąganie drutów poziomych (RM): 1100 N/mm2, 
 -minimalna wytrzymałość na rozciąganie drutów pionowych (RM): 400 N/mm2, 
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SZKICE GRODZEŃ UPRAW 
 
Rys. 1. Szkic elementu grodzenia (przęsła) [wymiary w cm].  

 
 
 
 



 
12 | S t r o n a  

 

Rys. 2. Szkic narożnika ogrodzenia.  
 

 
 
 
 
Rys. 3. Szkic podpory słupa.  
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Rys. 4. Szkic przełazu. 
 

 
 

 
 
 
 
Rys. 5. Szkic bramy wjazdowej (przęsła wjazdowego). 
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6.2.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GRODZ-S Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową 

 

M 

Zalecenia dotyczące prac wykonawczych 
 Ogrodzenie wykonać zgodnie z załączonym „Szkicem elementu ogrodzenia 

(przęsła)"- Pkt 6.1. Rys. 1. Nowo wykonane ogrodzenie winno być oddalone od dróg leśnych co 
najmniej 1,5 m., a od uprawy co najmniej 1,0 m. W przypadku sąsiedztwa uprawy z gruntami 
innych właścicieli, ogrodzenie należy wykonać na gruncie Lasów Państwowych z zachowaniem 
odległości minimum 0,5 m od granicy działki. Granice przebiegu nieruchomości ustalić z 
leśniczym. 
 

Prace montażowe należy rozpocząć po właściwym przesuszeniu elementów drewnianych 
(słupy i inne). 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia  

- słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach – Pkt 6.1. Rys. 2.  

- siatka z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających         
w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej. Bardziej 
nierówny teren zniwelować, aby nie powstały prześwity pod siatką. 

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków w sposób nie powodujący ich uszkodzeń 
(pęknięć, itp.) stroną zabezpieczoną na głębokość 0,80 m (z dokładnością do +/- 5 cm). Grunt 
wokół słupów winien być zagęszczony (ubity). Odległość między słupkami wynosi: 

- 15-18 m (do +/- 0,5 m). 

4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu od strony 
zewnętrznej uprawy (wyjątek stanowi, gdy linia przebiegu siatki przekracza kąt 180° od strony 
uprawy). Montaż siatki do słupów należy wykonać zgodnie ze „Szkicem elementu ogrodzenia 
(przęsła)"- Pkt 6.1. Rys. 1. Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa 
naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów 
poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy 
przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć 
możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów 
poziomych. Umocowanie siatki polega na: 

- jej opalikowaniu lub 

- obsypaniu ziemią lub 

- przybiciu żerdzi lub 

- stosowaniu drutu nośnego. 
Pomiędzy słupami wykonać podpory siatki jak na „Szkicu podpory" - Pkt 6.1. Rys. 3. 

Mają one za zadanie przeciwdziałać siłom wywieranym przez naciągniętą siatkę i utrzymać ją 
w pionie. Wałki drewniane (gatunków iglastych) użyte do wykonania podpór wzmacniających 
powinny mieć średnicę min. 6 cm w cieńszym końcu i długość min. 2,50 m. Po zmontowaniu 
podpory powinna ona wystawać min. 5 cm ponad górny drut siatki. Właściwie przygotowane 
podpory należy rozmieścić i wkopać do gruntu na głębokość minimum 0,10 m zgodnie ze 
„Szkicem elementu ogrodzenia (przęsła)" - Pkt 6.1. Rys. 1. Podpory w górnej części 
(bezpośrednio pod górnym drutem) należy połączyć za pomocą gwoździa o długości 6-7 cali. 
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 W szczególnych warunkach po uzgodnieniu z właściwym leśniczym np. trudne 
ukształtowanie terenu, w celu zapewnienia właściwego naciągnięcia siatki, dopuszcza się 
zastąpienie podpór słupami zachowując maksymalny odstęp 6 m. 
 

Ogrodzenie winno być wykonane w sposób uniemożliwiający przejście zwierząt kopytnych pod 
ogrodzeniem. Siatkę należy podsypać ziemią tak aby nie pozostawała między nią, a gruntem 
wolna przestrzeń. Siatka (dwa dolne druty) powinna być obsypana ziemią (w szczególnych 
warunkach – po uzgodnieniu z leśniczyn – dopuszcza się odstąpienie od zasypania dwóch 
drutów poziomych). W szczególnych warunkach po uzgodnieniu z właściwym leśniczym 
dopuszcza się jej opalikowanie. 

5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków 
podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka – 
Pkt 6.1. Rys. 2. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: 

- słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),  

- słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia  

- głębokość zaciosu podpory winna wynosić do 1/3 średnicy słupa 

6) W pobliżu dróg dojazdowych należy wykonać bramy wjazdowe lub przełazy w liczbie max. 
2 szt./ogrodzenie zgodnie ze „Szkicem przełazu" – Pkt 6.1. Rys. 4 i „Szkicem bramy wjazdowej" 
– Pkt 6.1. Rys. 5. Odcinek siatki (o długości przęsła wejściowego) należy przymocować do słupa 
za pomocą skobli (min. 6 szt.). Montaż siatki należy wykonać w sposób zabezpieczający przed 
mechanicznym uszkodzeniem drutów. Dopuszcza się odstępstwa w technologii wykonania 
przełazu/bramy po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym terytorialnie leśniczym 

 

Materiały zapewnia: 

Zamawiający – siatka grodzeniowa porozbiórkowa. 

Wykonawca - słupki, skoble ocynkowane min. 3,5x35 i gwoździe ocynkowane, preparat 
drewnochronny. 

Elementy konstrukcyjne ogrodzenia 
Słupy: 
1) słupki z drewna liściastego twardego (Db,): korowanie, zabezpieczenie jednego z końców 
poprzez opalanie lub posmarowanie preparatem drewnochronnym na długości 1,0 m 
2) rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków, 
3) minimalna średnica słupka w cieńszym końcu – 12 cm i długości nie mniejszej niż 3 mb, 
Kołki na podpory: 
1) kołki z drewna iglastego: korowanie, zabezpieczenie jednego z końców poprzez opalanie 
lub posmarowanie preparatem drewnochronnym na długości 0,3 m. 
2) minimalna średnica podpory w cieńszym końcu – 6 cm i długość minimum 2,50 m 
 

II.7 Demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń 

7.1.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

ROZB-GROD Demontaż (likwidacja) ogrodzeń 

 

M 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

1) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej,  
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2) demontaż żerdzi, 

3) zdjęcie i zrolowanie siatki, 

4) rozbiórkę przełazów/bram,  

5) wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  

6) wyrównanie powierzchni gleby,  

7) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa, 

8) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

9) Zużyte słupki mogą pozostać na powierzchni do naturalnego rozpadu (odniesione min. 3 
m od dróg).  

10) Pkt 8 lub 9 wg wskazań Zamawiającego. 

 

7.2. Prace związane z naprawą (konserwacją) ogrodzeń upraw leśnych - VAT 23% 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

   

GODZ RNAP Prace godzinowe wykonane ręcznie RBH 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- dowóz materiałów na powierzchnię  

- wymianę słupów na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 6.1,  

- naciągnięcie lub wymianę siatki, (siatkę porozbiórkową do wymiany należy pobrać z 
magazynu leśnictwa, na koszt Wykonawcy. Zużytą siatkę, nie nadającą się do dalszego 
użytkowania należy zgodnie ze zleceniem zawieźć do magazynu leśnictwa) 

- naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek 

- usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji 

- fakultatywnie: przymocowanie siatki  

- Zamawiający zabezpiecza siatkę porozbiórkową bez dowozu, a Wykonawca drewno na 
wymianę słupów, gwoździe, skoble, drut.  

- Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami 

Godzinowe prace przy konserwacji ogrodzeń, związane z usuwaniem przeszkadzającej 
roślinności (np. jeżyny przerastającej ogrodzenia upraw), nie związane z bieżącą konserwacją 
ogrodzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w okresie przedzimowym. 

Prace nie mogą powodować szkód w uprawach i młodnikach. 

 

II.8 Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych 

8.1.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

KOR-PSO Ręczne korowanie drewna So M3 

KOR-PŚW Ręczne korowanie drewna Św M3 

KOR-NISZ Niszczenie kory So, Św M3 
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Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- korowanie zasiedlonego surowca,   

- dostarczenie kory do miejsca spalenia, 

- spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

 

II.9 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla 
nietoperzy 

9.1.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

ZAW-BUD 
Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla 
nietoperzy   

 
SZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- odbiór budek/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa, 

- rozwiezienie budek/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa, 

- przymocowaniu budki/schronów dla nietoperzy do drzewa na wysokości 3-4 m otworem 
wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód, pionowo lub lekko 
pochylonej do przodu. 

- Odległość pomiędzy budkami, typy A i A1, powinna wynosić co najmniej 40 m, budki dla 
szpaków typu B można rozmieszczać w skupieniach (4-8 budek na sąsiednich drzewach). 

- Budki można wieszać wzdłuż linii oddziałowych lub rozmieścić je równomiernie w 
drzewostanie wg wskazań SL. 

- Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.  

- Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 

9.2.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CZYSZ-BUD Czyszczenie oraz naprawa budek lęgowych i schronów dla 
nietoperzy 

 

SZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- dojazd do  budek, schronów; 

- otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, itp; 

- wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, 
itp.), 

- przygotowanie ich do kolejnego sezonu, 

- zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek i przekazanie ich 
Zamawiającemu. 

- Materiały: gwoździe - zapewnia Wykonawca. 
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II.10 Prace w ochronie lasu 

10.1.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

KONTR-PUŁ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i 
usuwanie ryjkowców 

SZT 

Kontrola/zwalczanie występowania szkodników w uprawach przy użyciu pułapek 
tradycyjnych przygotowanych wcześniej według wskazań Zamawiającego. 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  

1) kontrola stanu zasiedlenia pułapek, 

2) utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana, poprawienie ścian dołków oraz wybieranie 
i niszczenie ryjkowców,  itp., 

3) usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez (w 
sąsiedztwie uprawy) Zamawiającego do ich naturalnego rozkładu. 

Materiał zapewnia Wykonawca. 

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 
przez Zamawiającego. 

10.2.  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

OPR-PSPAL Zwalczanie chemiczne ryjkowcowatych oraz innych owadów HA 
Zwalczanie/ograniczenie występowania owadów przy użyciu środków chemicznych   
Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  
1) przygotowanie opryskiwacza (sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie atesty i 
badania), 
2) dostarczenie nośnika, przygotowanie cieczy roboczej, dojście do powierzchni (lokalizację 
powierzchni oraz sposób wykonania określi właściwy leśniczy), 
3) wykonanie zabiegu (wszelkie prace związane z wykonaniem oprysku mogą wykonywać 
jedynie osoby posiadające stosowne uprawnienia), uzupełnienie cieczy roboczej w czasie 
pracy, 
4) oczyszczenie sprzętu po wykonaniu zabiegu, zwrócenie pustych opakowań po środkach 
chemicznych. 
Środek chemiczny i tablice do oznakowania powierzchni zapewnia Zamawiający. 

Wykonawca zapewnia sprzęt do oprysku, nośnik oraz oznakowuje powierzchnię zabiegu. 

 

10.3. Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych – VAT 8% 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

PORZ-STOS 

 

Zbiór i układanie zasiedlonych pozostałości 
(wierzchołków, kory, gałęzi,) w stosy niewymiarowe 

MP 

ROZDR-PP Zrębkowanie pozostałości (wierzchołków, kory, gałęzi,) MP 
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Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- zbiór zasiedlonych pozostałości,   

- zrębkowanie pozostałości, (wierzchołków, kory, gałęzi) w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, 

- uzyskana zrębka powinna być jak najdrobniejsza (optymalny zakres wielkości to 2-3 cm), 

- pozostawienie, rozrzucenie zrębki w miejscu zrębkowania w celu szybszego 
przesuszenia. 

10.4. Porządkowanie terenu leśnego – VAT    8% 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

ŚMIECI Prace godzinowe wykonane ręcznie RGH 

   

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na 
terenie leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

- zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,  

- dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

Worki zapewnia Wykonawca. 

10.5. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8% 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

GODZ RI Prace godzinowe wykonane ręcznie 

 

H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie 
lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie 
technologii wykonawstwa prac leśnych. 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 

 

Dział III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

III.1 Pozyskanie drewna 

 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny M3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką góry M3 

CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3 

CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry M3 

CWDN-D Całkowity wyrób drewna niziny M3 

CWDG-D Całkowity wyrób drewna góry M3 
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Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana załączniku do SIWZ nr 
3.1. Czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu drzewostanu do pozyskania drewna przy 
użyciu maszyn wielooperacyjnych jest jego skład gatunkowy. Gatunkami pozwalającymi na 
takie zakwalifikowanie drzewostanu są głównie drzewa iglaste: So, Md, Św, Jd, ale nie powinno 
się wykluczać także udziału gatunków liściastych: Brz, Ol, Os. Skład gatunkowy drzewostanu 
powinien być taki, aby istniała możliwość pozyskania minimum 95% liczby drzew stojących 
przy użyciu maszyn wielooperacyjnych. 

Pomimo korzystnego składu gatunkowego mogą pojawić się takie okoliczności, które wykluczą 
możliwość stosowania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna. Tymi czynnikami 
mogą być: 
1) Faza rozwojowa drzewostanu (wiek, cechy taksacyjne drzewostanu), 
2) Pobór masy drewna z jednostki powierzchni (intensywność cięć), 
3) Ukształtowanie terenu (nachylenie), 
4) Jakość techniczna drzewostanu, 
5) Uwilgotnienie terenu. 

Wielkości krytyczne czynników wykluczających powinny być stosowane  w zależności od 
wiedzy planującego, możliwości stosowanego sprzętu i innych czynników. 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 
powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 
technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Wybrana technologia 
pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 
obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno 
pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego 
drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy. 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 

a) Tereny nizin 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 
m3 grubizny na ha 

02 - Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 - Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 
- Trzebieże III i starszych klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach 
starszych klas wieku 

04 - Trzebieże II klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach 
wieku, 
- Czyszczenia późne 
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b) Tereny górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości 
do 800 m nad poziomem morza 

02 - Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami 
powyżej 50% powierzchni położone na wysokości do 800 m nad 
poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe bez ochrony nalotów i podrostów oraz 
trzebieże IV i starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad 
poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości 
powyżej 800 m nad poziomem morza 

03 - Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz 
trzebieże IV i starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad 
poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne 
jednostkowe w IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 
m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami 
powyżej 50 % powierzchni położone na wysokości powyżej 800 m nad 
poziomem morza, 

04 - Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku 
położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz 
trzebieże IV i starszych klas wieku położone na wysokości powyżej 800 m 
nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne 
jednostkowe w IV i starszych klasach wieku położone na wysokości 
powyżej 800 m nad poziomem morza 

05 - Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku 
na wysokości ponad 800 m nad poziomem morza 
- Czyszczenia późne 

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02 - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i 
spadzisty) 

 
Informację o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć zawarto w załączniku  
do SIWZ nr 3.1. 
 
Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach sortymentowych zostały 
wskazane w załączniku do SIWZ nr 3.3. 
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Pozyskanie drewna będzie realizowane w następujących kategoriach cięć:  

 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,  

Pozostałe cięcia rębne  IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, 
IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, 
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,  

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,  

Trzebieże wczesne i czyszczenia 
późne z pozyskaniem masy 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,  

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, 
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b).  

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 
1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 

określonych w zleceniu, 
3) termin realizacji zlecenia, 
4) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 
5) ograniczenia sprzętowe, 
6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w 

zleceniu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych 
na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały 
ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. 
muszą być niezwłocznie uprzątnięte na odległość min. 3 m od krawędzi drogi/działki. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp., Wykonawca 
wkalkuluje do oferowanych stawek. 

Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy 
złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji 
sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty. W warunkach górskich 
odrzuceniu podlegają gałęzie zalegające na wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu 
szlakach operacyjnych. 

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. 
Tablice udostępnia Zamawiający. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice 
wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków 
operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska 
wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: 
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linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do 
każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w 
przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także 
dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia.  

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 
późnych (CP-P) obejmują:  
1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 
technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 
SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP), 
2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu.  

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio 
dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, 
procesory itp.).   

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 
drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych 
wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi 
około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma 
obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 
ścinającej piły łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
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planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach 
utrudniajacych ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże 
krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania 
można wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. wskazań 
zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic),  

2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP 
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu 
przez Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3 SIWZ, 

4) Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad). 

 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D,  CWDG-D) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu obydwóch powyższych 
technologii (1a i 1b). 

Technologię wykonania prac wskazuje Zamawiający (właściwy leśniczy) w zleceniu. 

 

III.2 Zrywka drewna 

2.1.  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ZRYWKA Zrywka drewna 
 

M3 

Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 
drewna S3, M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna 
stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem. W szczególnych przypadkach (np. w warunkach górskich i podgórskich) 
dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się 
po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to 
warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy 
prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej 
odległości. 

Zrywka drewna obejmuje: 
- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego 

miejsca składowania, 
- Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 
pozostających na powierzchni po zbiegu. 

2) Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi). 



 
25 | S t r o n a  

 

3) Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w 
szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową 
i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  
drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna 
na danej pozycji Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu 
poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz 
umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości. 

4) Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. 

5) Stosy, dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach 
umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a 
podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie 
z instrukcją BHP np. kołyską. 

6) Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w 
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 3.2 do SIWZ. Jako odległość zrywki 
należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej 
powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego.  

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do7 stopni 
(stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok 
pochyły i spadzisty) 

III Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki i rabaty, inne 
powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 
uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

III.3 Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna 

 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ-RP Prace wykonywane ręcznie H  

Godziny ręczne obejmują w szczególności:  

- w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami 
publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i 
uprawami), 

- prace przy powtórnej sortymentacji drewna wynikającej np. ze specyfikacji 
manipulacyjnej. 

- dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych, 
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Dopuszcza się godzinowe prace z użyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN, 
CP-P w drzewostanach o niskiej zasobności przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o 
charakterze hodowlanym. 

 

Dział IV - OCHRONA P.POŻ 

 

IV.1 Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych 

1.1  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych 

 

HA 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje  porządkowanie terenu po zabiegach 
pielęgnacyjnych na powierzchni pasów przeciwpożarowych oraz wzdłuż wskazanych dróg 
publicznych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości 
poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu 
gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości 
co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów. 

IV.2 Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż – VAT 8% 

2.1  

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace wykonywane ręcznie H  

WYW-TAB Wystawianie tablic przeciwpożarowych SZT 

GODZ RI Prace wykonywane ręcznie H  

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- rozmieszczenie w terenie tablic p.poż. (materiały zapewnia Zamawiający), 

- wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek 
ssawnych,  

- wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych, 

- przygotowanie w bazach sprzętu podręcznego, sprzętu gaśniczego do sezonu 
pożarowego;  czyszczenie po wykorzystaniu akcji gaśniczej, 

- inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 

2.2 

Kod 
czynności 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ RI Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i 
dozorowaniu pożarzysk 

 

H 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje dogaszanie i dozorowanie pożarzysk po 
zakończeniu akcji gaśniczej na zlecenie Zamawiającego polegające na: dogaszaniu sprzętem 
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ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka) - obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodą zarzewi 
ognia oraz dozorowanie bierne (kontrolowanie stanu pożarzyska)”. 

 

IV.3 Monitoring obszarów leśnych 

3.1 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

PUNKTY Ł Pełnienie dyżurów w PUNKCIE ALARMOWO 
DYSPOZYCYJNYM (PAD) Nadleśnictwa 

dzień roboczy 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
1) monitoring obszarów leśnych Nadleśnictwa Żednia, w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym 

w biurze Nadleśnictwa Żednia – codziennie, według następującego harmonogramu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres usług wymienionych w pkt. 1, określa Instrukcja Dyspozytora Punktu Alarmowo-
Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Żednia, stanowiąca załącznik nr 15 do SIWZ. 
 

2) Odbieranie dotyczących zagrożenia pożarowego komunikatów z RPAD przy RDLP w 
Białymstoku, dostrzegalni pożarowych, jednostek Straży Pożarnej i Policji oraz od Służby 
Leśnej i osób postronnych oraz notowanie ich w „DZIENNIKU DYSPOZYTORA PAD”. 

3) Ustalanie i notowanie w „DZIENNIKU DYSPOZYTORA PAD” stopnia zagrożenia pożarowego 
(notatki muszą być wykonane do godziny 10.00 i 14.00 w dniach pełnienia dyżuru 
przeciwpożarowego).  

4) Uzgadnianie z koordynatorem obowiązku pełnienia dyżuru p.poż. 
5) Telefoniczne przekazywanie informacji dla obsługi lekkiego samochodu i kierowcy ciągnika 

o pełnieniu dyżuru. 
6) Ustalanie i notowanie w „DZIENNIKU DYSPOZYTORA PAD” informacji dotyczących:  

a) stanu łączności radiowotelefonicznej w Nadleśnictwie,  
b) sposobu zabezpieczenia i dogaszania pożarów z dni poprzednich,  
c) czasu i miejsca realizacji wydanych zezwoleń na użytkowanie ognia w lesie,  
d) innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa pożarowego.  

5) Ustalanie lokalizacji ewentualnie występujących pożarów na podstawie informacji z 
dostrzegalni pożarowych i innych źródeł (samoloty gaśnicze, pełniący dyżur pracownicy 
Nadleśnictwa, samochód patrolowo - gaśniczy Nadleśnictwa, osoby postronne itp.) oraz 
zapisywanie ich w „DZIENNIKU DYSPOZYTORA PAD”. Do lokalizacji pożaru należy 
wykorzystać moduł eLAS – lokalizacja pożaru, Mapa PPOŻ w SILPweb. 

Lp. OKRES GODZINY PRACY 

1 15.03-25.03 od 9.00 do 18.00 

2 26.03-31.03 od 9.00 do 19.00 

3 01.04.-15.04 od 9.00 do 19.30 

4 16.04-30.04 od 9.00 do 20.00 

5 01.05-31.05 od 9.00 do 20.30 

6 01.06-15.07 od 9.00 do 21.00 

7 16.07-31.07 od 9.00 do 20.30 

8 01.08-15.08 od 9.00 do 20.00 

9 16.08-31.08 od 9.00 do 19.30 

10 01.09-15.09 od 9.00 do 19.00 

11 16.09-30.09 od 9.00 do 18.30 

12 01.10-15.10 od 9.00 do 18.00 
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6)  Kierowanie w miejsca, co do których zaistniało podejrzenie wystąpienia pożaru pełniących 
dyżur pracowników Nadleśnictwa (zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów 
przeciwpożarowych) oraz samochodu patrolowo - gaśniczego Nadleśnictwa.  

7) Ustalanie najkorzystniejszej drogi dojazdu do potwierdzonego pożaru i przekazanie 
informacji o wystąpieniu pożaru do właściwej jednostki Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej.  

8) Odnotowanie w „DZIENNIKU DYSPOZYTORA PAD” informacji o osobach zadysponowanych 
do lokalizowania miejsca pożaru (imię, nazwisko, czas wyjazdu, czas powrotu) oraz o 
przebiegu akcji gaśniczej (lokalizacja pożaru, powierzchnia uszkodzeń, czas zlokalizowania 
pożaru, czas rozpoczęcia akcji, czas zakończenia akcji, informacje o dogaszaniu i 
zabezpieczaniu pożarzyska, użyte siły i środki).  

9) Bieżące przekazywanie informacji o zlokalizowanych pożarach, przebiegu akcji gaśniczej i 
konieczności zadysponowania samolotów gaśniczych do RPAD przy RDLP w Białymstoku 
oraz do pełniącego dyżur przeciwpożarowy pełnomocnika Nadleśniczego.  

10) Monitorowanie działań podjętych siłami Nadleśnictwa, Straży Pożarnej, Policji i innych 
jednostek oraz bieżące przekazywanie koniecznych informacji do RPAD przy RDLP w 
Białymstoku.  

11) Złożenie wstępnego meldunku o pożarze do RPAD przy RDLP w Białymstoku. Meldunek 
powinien być przekazany niezwłocznie po opanowaniu pożaru i otrzymaniu wstępnych 
informacji. Meldunek należy przekazać na aktualnie obowiązujących formularzach przy 
pomocy poczty elektronicznej (w przypadku braku możliwości wykorzystania poczty 
elektronicznej meldunek należy przesłać przy pomocy faksu).  

12) Dbałość o znajdujący się w PAD Nadleśnictwa sprzęt służący do komunikacji i lokalizowania 
pożarów.  

13) Natychmiastowe informowanie kierownictwa Nadleśnictwa o spostrzeżonych błędach w 
funkcjonowaniu systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych 
Nadleśnictwa. 

 
Do realizacji zadań wynikających z powyższego zakresu obowiązków Zamawiający zapewni 

Wykonawcy odpowiednie wyposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego: 
 

1. Komputer AIO DELL z akcesoriami, nr inw. 491/2022 – szt. 1, 
2. Telefon komórkowy, nr inw. 629/1955 – szt. 1, 
3. Telefon stacjonarny, nr inw. 623/2183 – szt. 1, 
4. System TV przemysłowej do obserwacji p.poż, nr inw. 620/1493 – szt. 1 oraz nr inw. 

620/1481 – szt. 1, 
5. Radiotelefon „YAESU”, nr inw. 620/901 – szt. 1, 
6. Aplikacje dedykowane do PAD w Nadleśnictwie, 
7. Mapę topograficzną nadleśnictwa ścienną, nr inw. 808/1322 – szt. 1, 
8. Dokumentację PAD, w tym instrukcję pracy dyspozytora i dziennik pracy PAD, 
9. Aktualny dokument „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych” 
opracowanych dla Nadleśnictwa Żednia. 

 
Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do zasobów SILP i nada dyżurnym konta imienne 
w AD LP. 

 
Dyżury w PAD Nadleśnictwa będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia 
pożarowego w lasach. Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej przewidywany jest na okres 
od 15 marca do 15 października (215 dni). 
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Termin rozpoczęcia i zakończenia dyżurów w PAD będzie wynikał z terminu rozpoczęcia i 
zakończenia akcji ppoż. określanego corocznie przez RDLP w Białymstoku. 

PROCEDURA ODBIORU  
Odbiór prac będzie dokumentowany Protokołem Odbioru Robót po zakończeniu miesiąca na 
podstawie wpisów w „Dzienniku dyspozytora PAD” (załącznik nr 17 do SIWZ). 

 

 

3.2 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

PATROLE Pełnienie dyżurów - kierowanie, obsługa, patrolowanie i 
uczestniczenie w akcjach gaśniczych przy użyciu lekkiego 

samochodu patrolowo - gaśniczego obszarów leśnych 
Nadleśnictwa Żednia 

dzień roboczy 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

1) kierowanie, obsługa, patrolowanie i uczestniczenie w akcjach gaśniczych przy użyciu 
lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego obszarów leśnych Nadleśnictwa Żednia  –
codziennie po ogłoszeniu stanu gotowości przy I, II i III stopniu zagrożenia pożarowego, 
z polecenia koordynatora Nadleśniczego również przy 0 stopniu zagrożenia 
pożarowego, według następującego harmonogramu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Średnia liczba dni dyżurowania kierowcy w sezonie palności na terenie Nadleśnictwa Żednia 
za okres ostatnich 3 lat wyniosła 127,5 dnia roboczego (123 dni za okres 5 lat). 

Zakres usług wymienionych w pkt. 1, określony został w załączniku nr 16 do SIWZ - 
„Zakres czynności dyżuru kierowcy - operatora lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego”. 

a. Prowadzenie dyżuru kierowcy – operatora lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego 
w budynku biurowym Nadleśnictwa Żednia oraz w formie patroli i akcji gaśniczych z 
wykorzystaniem lekkiego samochodu patrolowo – gaśniczego; 

b. Prowadzenie dyżuru w PAD odbywać się będzie, zgodnie z instrukcją prowadzenia 
dyżuru w siedzibie Nadleśnictwa Żednia.  
Godziny pełnienia dyżurów mogą ulec skróceniu bądź wydłużeniu zgodnie z dyspozycją 
PAD RDLP bądź decyzją kierownictwa Nadleśnictwa lub osoby przez nie upoważnionej. 

Lp. OKRES GODZINY PRACY 

1 15.03-25.03 od 9.00 do 18.00 

2 26.03-31.03 od 9.00 do 19.00 

3 01.04.-15.04 od 9.00 do 19.30 

4 16.04-30.04 od 9.00 do 20.00 

5 01.05-31.05 od 9.00 do 20.30 

6 01.06-15.07 od 9.00 do 21.00 

7 16.07-31.07 od 9.00 do 20.30 

8 01.08-15.08 od 9.00 do 20.00 

9 16.08-31.08 od 9.00 do 19.30 

10 01.09-15.09 od 9.00 do 19.00 

11 16.09-30.09 od 9.00 do 18.30 

12 01.10-15.10 od 9.00 do 18.00 



 
30 | S t r o n a  

 

c. Gotowość do pełnienia dyżurów w PAD obowiązuje od 15 marca do  
15 października (215 dni). 

d. Termin rozpoczęcia i zakończenia dyżurów w PAD wynika z terminu rozpoczęcia 
zakończenia akcji ppoż. określonej corocznie przez RDLP w Białymstoku. 

e. Gaszenie zlokalizowanych pożarów lub ich zarzewi z wykorzystaniem sprzętu 
stanowiącego wyposażenie lekkiego samochodu patrolowo-gaśniczego (motopompy 
oraz sprzętu ręcznego). Priorytetem przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu akcji gaśniczej 
jest w pierwszym rzędzie bezpieczeństwo Wykonawcy a następnie bezpieczeństwo 
powierzonego sprzętu. Podjęcie akcji gaśniczej może nastąpić jedynie po uzyskaniu 
zgody z PAD Nadleśnictwa, bądź osoby upoważnionej przez Nadleśnictwo do 
kierowania akcją gaśniczą. 

f. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała sukcesywnie, okres 
rozliczeniowy nastąpi na koniec danego miesiąca. 

g. Informacja o pełnieniu dyżuru będzie przekazywana przez dyżurnego PAD. 
 

Do realizacji zadań wynikających z powyższego zakresu obowiązków Wykonawca używał 
będzie sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego według poniższego zestawienia: 

 
1. Samochód ciężarowy L-200, nr inw. 742/1340 z osprzętem – szt. 1,  

- agregat gaśniczy FIRECO, 
- zbiornik na wodę, 
- prądownica wodno-pianowa, 
- radiotelefon, 
- wyciągarka elektryczna, 
oraz dodatkowym wyposażeniem: 
- hydronetki plecakowe – szt. 2, 
- tłumice do gaszenia pożaru – szt.2,  
- siekiera – szt. 1, 
- szpadel – szt. 1, 
- pilarka spalinowa – szt. 1. 

2. Radiotelefon nasobny, nr inw. 620/1082 – szt. 1,  
3. Telefon komórkowy, nr inw. 629/1934 – szt. 1,  
4. GPS Juno 3 B, nr inw. 800/1500 – szt. 1, 
5. Instrukcję dla obsługi lekkiego samochodu patrolowo-gaśniczego oraz książkę - 

meldunków pożarowych, przebiegu alarmowania, wydanych i otrzymanych 
dyspozycji. 

 
PROCEDURA ODBIORU  
Odbiór prac będzie dokumentowany Protokołem Odbioru Robót po zakończeniu miesiąca 
na podstawie wpisów w „Dzienniku dyspozytora PAD” (załącznik nr 17 do SIWZ). 

 

3.3 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary stosowana w 

rozliczeniach zamawiającego z 
wykonawcą 

DYŻ.PPOŻC Dyżur ppoż ciągnika dzień roboczy 

GODZ-CH Prace wykonywane ciągnikiem H 
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Pełnienia stanu pogotowia sprzętu gaśniczego (ciągnik z pługiem LPZ) wraz z obsługą 

oraz uczestnictwa w akcji gaśniczej na terenie Nadleśnictwa Żednia, na terenach leśnych 
będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Żednia – codziennie, po 
ogłoszeniu stanu gotowości przy II i III stopniu zagrożenia pożarowego, według następującego 
harmonogramu: 

 
Lp. OKRES GODZINY PRACY 
1 15.03-25.03 od 9.00 do 18.00 
2 26.03-31.03 od 9.00 do 19.00 
3 01.04-15.04 od 9.00 do 19.30 
4 16.04-30.04 od 9.00 do 20.00 
5 01.05-31.05 od 9.00 do 20.30 
6 01.06-15.07 od 9.00 do 21.00 
7 16.07-31.07 od 9.00 do 20.30 
8 01.08-15.08 od 9.00 do 20.00 
9 16.08-31.08 od 9.00 do 19.30 

10 01.09-15.09 od 9.00 do 19.00 
11 16.09-30.09 od 9.00 do 18.30 
12 01.10-15.10 od 9.00 do 18.00 

 

Średnia liczba dni pełnienia stanu pogotowia w sezonie palności na terenie Nadleśnictwa 
Żednia za okres ostatnich 3 lat wyniosła 73 dni roboczych (75 dni za okres 5 lat). 

Gotowość do pełnienia dyżurów obowiązuje od 15 marca do 15 października (215 dni). 
Informacja o pełnieniu dyżuru będzie przekazywana przez dyżurnego PAD. 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje:  
- utrzymanie w gotowości do wyjazdu ciągnika z podczepionym pługiem LPZ przy II i III  

stopniu zagrożenia pożarowego. Dyżur ciągnika z pługiem będzie pełniony na terenie 
Nadleśnictwa Żednia, 

- pozostawanie w gotowości do bezzwłocznego udziału w akcji gaśniczej w sezonie zagrożenia 
pożarowego (dwa ciągniki z pługami LPZ, stacjonujące na terenie Nadleśnictwa Żednia), 

- w razie wystąpienia pożaru bez zbędnej zwłoki, dotarcie na miejsce zdarzenia, uczestniczenie 
w akcji gaśniczej na terenie całego nadleśnictwa. (oborywanie pożarzysk) 

- wykonanie bruzdy izolacyjnej oraz bruzd przecinających miejsce pożaru w celu 
niedopuszczenia do odnowienia się pożaru lasu, w miejscach wskazanych przez osobę 
kierującą akcją gaśniczą.  

 

Procedura odbioru: 
Odbiór prac będzie dokumentowany Protokołem Odbioru Robót po zakończeniu miesiąca w 
oparciu o „Kartę ewidencji stanu pogotowia i uczestnictwa w akcjach gaśniczych” (załącznik 
nr 18 do SIWZ). 
 

Dział V – STAN POSIADANIA 

Oczyszczanie linii podziału powierzchniowego 

Oczyszczanie linii podziału powierzchniowego to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub 
(i) mechanicznie, mających na celu wycinanie podszytów, podrostów i krzewów, oczyszczanie 
powierzchni z jeżyn, malin i krzewów oraz pozostałości poeksploatacyjnych wraz z 
wyniesieniem ich poza przebieg linii podziału powierzchniowego według wskazań leśniczego. 
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Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

PORZ>100 Oczyszczanie powierzchni z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez 
wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia powierzchni 

HA 

 
 
 
Zakres prac obejmuje: 

- wycinanie podszytów i podrostów, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na 
powierzchni, 

- wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów poza działkę roboczą na odległość do 100 m do 
rozdrobnienia lub zrębkowania. 

 

Dział VI – Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych 

VI.1  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ-RH 

GODZ-RI 

Prace godz. ręczne z zagospodarowania 

Pozostałe prace godzinowe 

H 

 
Miejsca postoju pojazdów położone w Nadleśnictwie Żednia objęte niniejszym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego – parking leśny w leśnictwie Kokotowo (01-30-4-21-17-
a), parking leśny w leśnictwie Kozi Las (01-30-2-15-242-a). 
 
Obiekty i urządzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki turystyczne i edukacyjne 
Nadleśnictwa Żednia objęte niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
– ścieżka edukacyjna „Szlak Powstania Styczniowego w Puszczy Knyszynskiej” (01-30-2-10-), 
ścieżka edukacyjna w Leśnictwie Sokole (01-30-4-20-). 
 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) od 
kwietnia do października włącznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) 
w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i 
wywóz śmieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego roku.  

2) materiały niezbędne do wykonania prac (rękawice, worki) oraz transport śmieci do miejsca 
wskazanego przez leśniczego (do kontenerów znajdujących się na terenie Nadleśnictwa) 
zapewnia wykonawca. 

 

Dział VII – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

VII.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych 

 
Prace mające na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw leśnych. 
Prace obejmują uprawę gleby, siew nasion drzew i krzewów, usuwanie chwastów, spulchnianie 
gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez osłony z 
włókniny, mat, lub materiału organicznego. Szkółkowanie sadzonek. Prace związane z 
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deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkółki.  Wyjmowanie sadzonek,  przygotowanie do 
wywozu i załadunek 

1.1 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

PIEL-RN Pielenie w rzędach lub pasach AR 

PIEL-RN1 Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów  AR 

SPUL-R Spulchnianie gleby na międzyrzędziach ręcznie AR 

SPUL-R1 Spulchnianie gleby na międzyrzędziach w okresie wschodów  AR 

PRZER-R Przerzedzanie siewów ręcznie AR 
Zakres prac obejmuje:  
Ręczne pielenie w rzędach, tj. uzupełniające ( po wzruszeniu gleby) całkowite wypielenie w rzędach 
lub pasach wraz z wyniesieniem chwastów na pryzmę kompostową lub poza powierzchnię pielenia. 
 Ręczne wzruszenie gleby motyką w okresie wschodów, tj. wzruszenie gleby narzędziami ręcznymi 
między rzędami siewnymi, usunięcie chwastów z miejsca wzruszenia oraz wyniesienie chwastów 
poza powierzchnię pielenia. 
Ręczne spulchnienie gleby na międzyrzędziach,  wybranie chwastów i przerywanie nadmiarów 
siewów. Czynności obejmują również powierzchnię ścieżki między grzędami. Czynności 
związane z pieleniem obejmują wyniesienie chwastów z powierzchni pielonej. 
Spulchnianie gleby na międzyrzędach z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (motyki, pazurki, 
itp.). 

1.2   

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

SZK-1R Szkółkowanie sadzonek 1-rocznych TSZT 

SZK-WR Szkółkowanie  wielolatek TSZT 
 
Zakres prac obejmuje:  
Ułożenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie korzeni i 
zabezpieczenie ich przed wysychaniem,  doniesienie sadzonek na powierzchnię szkółkowania, 
poprawienie szpary, szkółkowanie wraz z ubiciem gleby wokół sadzonek wyrównanie gleby na 
międzyrzędach. 

1.3 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

WYJ-2IW Wyjęcie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-2LW Wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-1IR Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-1LR Wyjęcie 1-latek liściastych wyoranych mechanicznie TSZT 
Zakres prac obejmuje: 
Wyjęcie sadzonek z gleby po wcześniejszym wyoraniu, wybranie sadzonek z gleby, rozkruszenie 
bryłki ziemi, ułożenie sadzonek do skrzynek, doniesienie do miejsca sortowania.  
 
1.4  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
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miary 

SORT-1I Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem – 1 latek iglastych 

TSZT 

SORT-1L Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem – 1 latek liściastych 

TSZT 

SORT-2I Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem – 1 latek iglastych 

TSZT 

SORT-2L Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem – 2 latek liściastych 

TSZT 

Zakres prac obejmuje:  
Sortowanie, liczenie i zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem.  
 

1.5 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

WIĄZ-PE Wiązanie sadzonek AR 
Zakres prac obejmuje:  
Wiązanie sadzonek w pęczki. 

1.6  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZAŁ-1IL Załadunek 1-latek iglastych luzem  TSZT 

ZAŁ-1LL Załadunek 1-latek liściastych luzem  TSZT 

ZAŁ-2IL Załadunek wielolatek iglastych luzem (w pęczkach) TSZT 

ZAŁ-2LL Załadunek wielolatek liściastych luzem (w pęczkach) TSZT 
Zakres prac obejmuje:  
Doniesienie sadzonek do środka transportowego, ułożenie sadzonek na pojeździe oraz 
zabezpieczenie przed przesychaniem. 

1.7 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

GRAB-R Grabienie powierzchni w szkółce AR 
Zakres prac obejmuje: 
Wygrabienie powierzchni szkółki, tj. zebraniu z kwater wszelkich korzeni, kamieni itp. 
Oraz wygrabieniu powierzchni za pomocą grabi z usunięciem odpadów poza powierzchnię 
kwater. 

1.8 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

SIEW-R Ręczny wysiew nasion AR 
Zakres prac obejmuje:  
Wykonanie siewu, tj. doniesienie nasion, ręczne ich wysianie w przygotowaną glebę wraz z ich 
zaprawieniem, przykrycie i ewentualne wałowanie.  
Wysiew nasion siewnikiem obejmuje: przygotowanie siewnika, zaprawienie nasion, donoszenie 
nasion w czasie siewu, siew, oczyszczenie siewnika.  
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1.9   

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

GODZ-RH Prace godzinowe ręczne H 
Zakres prac obejmuje:  
 Prace godzinowe – utrzymanie otoczenia szkółki. Prace polegają na utrzymaniu estetyki wokół 
szkółek, pieleniu chwastów wokół ogrodzenia szkółek, koszeniu trawników. 
Osłonie szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi, tj. doniesieniu osłon do kwater, 
założenie z ewentualnym przygotowaniem i wbiciem kołków wspierających lub zdjęcie osłon i 
odniesienie ich do miejsca składowania. Usunięcie chwastów z pryzmy kompostowej. 
 

Dział VIII.1  – NASIENNICTWO I SELEKCJA 

Zbiór szyszek z drzew ściętych. 

1.1  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

N-ZSDN Zbiór szyszek z drzewostanów gospodarczych KG 

N-ZNDN Zbiór nasion z drzewostanów gospodarczych KG 

N-ZNPOZ Zbiór nasion krzewów   KG 

 
Zakres prac obejmuje: 
 
Pozyskanie szyszek z drzew ściętych, wyłącznie z wybranych do tego celu drzewostanów, które 
tworzą bazę nasienną leśnego materiału podstawowego (LMP) zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze LMP. Lokalizację i termin zbioru szyszek określa właściwy leśniczy. Szyszki powinny 
być dojrzałe, nie uszkodzone mechanicznie, nie opanowane przez owady, wolne od 
zanieczyszczeń.  Przestrzeganie przepisów BHP. Praca pod nadzorem ALP. 

 
Zbiór nasion – prace polegają na  zebraniu nasion drzew i krzewów wg wskazówek leśniczego. 
Nasiona powinny być dojrzałe, nie opanowane przez owady, nie uszkodzone mechanicznie, 
wolne od zanieczyszczeń.  

 


