Załącznik nr 4 do SWZ
Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych wraz z Procedurą Odbioru Prac
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 niedotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SWZ
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 Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych
Kod czynności

Opis kodu czynności

PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów
porolnych, halizn i płazowin z
krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez
wycinanie i wynoszenie wyciętego
materiału - dla 100% pokrycia
powierzchni

Jednostka
miary
HA

Standard technologii prac obejmuje:



oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp.
poprzez wycinanie,
wynoszenie wyciętego materiału na odległość do 25 m lub spychanie.

Uwagi:
Prace będą wykonywane na wrzosowiskach w Leśnictwie Jeziorno na terenie Nadleśnictwa
Tuchola. Obejmują czynności wykaszania wrzosowisk wraz z wyniesieniem skoszonego
materiału.
Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni zredukowanej, określonej szczegółowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana określana jest w następujący sposób: przykładowa 1 ha

powierzchnia do odnowienia wymagająca oczyszczenia jedynie na fragmentach (mająca
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) będzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z
pokryciem 100%.
Wycięty materiał powinien zostać wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposób
niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności
szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w
szczególności dotyczących pożaru).
Procedura odbioru:
Odbior prac nastąpi poprzez:
1)

zweryfikowanie prawidłowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnoscią do dwoch miejsc po przecinku)
1.2 Prace wykonywane urządzeniami zawieszanymi na ciągnikach
Kod czynności

Opis kodu czynności

ROZDR-PP

Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą

Jednostka
miary
HA

Standard technologii prac obejmuje:




zawieszenie lub podczepienie sprzętu,
rozdrabnianie bez mieszania gleby,
oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie.

Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
1.3 Wycinanie podszytów i podrostów
Kod czynności

Opis kodu czynności

Jednostka
miary

WPOD-31N
WPOD>61N

WPOD-32N
WPOD-62N
WPOD>62N
WPOD-33N
WPOD-63N
WPOD>63N
WPOD-33G

Wycinanie podszytów i podrostów do 1 m wysokości,
wycinanie, znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z
pozostawieniem na powierzchni (teren równy lub falisty) –
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-31N), 31-60%
(…-61N) i pow. 60% (…>61N)

HA

Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m),
wycinanie, znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z
pozostawieniem na powierzchni (teren równy lub falisty) –
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-32N), 31-60%
(…-62N) i pow. 60% (…>62N)

HA

Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m),
wycinanie znoszenie i układanie z pozostawieniem na
powierzchni (teren równy lub falisty) – przy pokryciu pow.
odpowiednio: do 30%(…-33N), 31-60% (…-63N i pow. 60%
(…>63N)

HA

Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m),
wycinanie znoszenie i układanie z pozostawieniem na
powierzchni (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, stoki o
nachyleniu pow. 13%) – przy pokryciu pow. odpowiednio: do
30%(…-33G).

HA

Standard technologii prac obejmuje:



wycinanie podszytów i podrostów,
znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni,

Uwagi:
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w
zleceniu.
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.4 Wyniesienie wyciętych podszytów

Kod czynności

Opis kodu czynności

PPOD-31N

Wyniesienie wyciętych podszytów do 1 m wysokości poza
działkę roboczą do rozdrobnienia lub zrębkowania (teren
równy lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%
(…-31N), 31-60% (…-61N) i pow. 60% (…>61N)

HA

PPOD-33N

Wyniesienie wyciętych podszytów (wys. powyżej 2 m) poza
działkę roboczą do rozdrobnienia lub zrębkowania (teren
równy lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%
(…-33N), 31-60% (…-63N) i pow. 60% (…>63N)

HA

Wyniesienie wyciętych podszytów (wys. powyżej 2 m) poza
działkę roboczą do rozdrobnienia lub zrębkowania (teren
pagórkowaty, wzgórzowy i górski, stoki o nachyleniu pow.
13%) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-33G), 3160% (…-63G) i pow. 60% (…>63G)

HA

PPOD-63N
PPOD>63N
PPOD-33G
PPOD-63G

Jednostka
miary

Standard technologii prac obejmuje:


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

Uwagi:
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w
zleceniu.
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
1.5
Kod czynności

Opis kodu czynności

Jednostka
miary

PORZ-STOS

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe

PORZ-ROZD

Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania

M3P

Standard technologii prac obejmuje:




oczyszczenie powierzchni z tzw. pozostałości drzewnych, tj. części po usuniętych
drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu),
wynoszenie na odległość do 100 m i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe,
znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania,

Uwagi:
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w
zleceniu.
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
I.2 Ręczne przygotowanie gleby
2.1
Kod czynności

Opis kodu czynności

WYK-PASR

Zdarcie pokrywy pasami

Jednostka
miary
KMTR

Standard technologii prac obejmuje:



ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość 40 cm), przy pomocy motyki lub
szpadla,
ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy.

Uwagi:
Dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić 1,60 m (+/- 10%).
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w
zleceniu.
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego

zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje się, że na 1 HA,
gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. 1,60 m (+/-10 %) jest 6250 m (metrów) pasów.
Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w 6 (reprezentatywnych)
miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości
pomiędzy 5 sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to
1/4 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasów 1 i 5.
Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób.
Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min.
10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
2.2
Kod czynności

Opis kodu czynności

Jednostka
miary

WYK-TAL40

Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm

TSZT

WYK-TALOK

Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o
wymiarach 40 cm x 40 cm

TSZT

Standard technologii obejmuje:



ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm) oraz talerzach pod okapem
drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla,
ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w
więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) lub ich ilości określonej w
zleceniu.

Uwagi:
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w
zleceniu.
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach
próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej
powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie powierzchni
próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy w
stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z
braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana
jest również więźba wykonanych talerzy. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika
z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
2.3
Kod czynności

Opis kodu czynności

PRZ-TALSA

Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia

Jednostka
miary
TSZT

Standard technologii prac obejmuje:


przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach na głębokość minimum 25 cm w
warunkach górskich minimum 15 cm.

Uwagi:
Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza.
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w
zleceniu.
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
zleceniem oraz określenie ilości przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach
próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej
powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie powierzchni
próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości przekopanych talerzy w
stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z
braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne
zabagnienia itp.). Głębokość przekopania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie
potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze odpowiedniej długości
palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
I.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

3.1
Kod czynności

Opis kodu czynności

WYK-PASCZ

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym

Standard technologii prac obejmuje:

Jednostka
miary
KMTR



mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm pługiem dwuodkładnicowym

Uwagi:
Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,60 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być
możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm.
Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.
Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA,
gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,60 m (+/-10 %) jest 6250 m (metrów) bruzdy.
Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 6 (reprezentatywnych)
miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości
pomiędzy 5 sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie
to 1/4 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1 i 5.
Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób).
Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.
Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/10%.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
3.2
Kod czynności

Opis kodu czynności

WYK-POGCZ

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem

Jednostka
miary
KMTR

Standard technologii prac obejmuje:


mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm pługiem dwuodkładnicowym

Uwagi:
Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,60 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być
możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm.
Powierzchnia gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.
Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem
zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość minimum 25 cm.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA,
gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,60 m (+/-10 %) jest 6250 m (metrów) bruzdy.
Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 6 (reprezentatywnych)
miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości
pomiędzy 5 sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie
to 1/4 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1 i 5.
Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób.
Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.
Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/10%.
Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy
nie wpływającej na jakość pomiaru.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

I.4 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia

4.1 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek):
Kod czynności

Opis kodu czynności

SADZ-WM

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamkę

Jednostka
miary
TSZT

Standard technologii prac obejmuje:





dostarczenie sadzonek ze szkółki leśnej, dołów zbiorczych lub miejsca składowania na
terenie nadleśnictwa do miejsca sadzenia, na odległość do 60 km oraz zabezpieczenie ich
systemów korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,
rozładunek oraz ewentualne dołowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym ewentualne podlewanie,
załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,





wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką,
sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
zwrot pustych kontenerów, kaset, skrzynek, opakowań lub innych pojemników po
sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek.

Uwagi:
1. Czynność SADZ-WM obejmuje ewentualne sadzenie niewielkich ilości sadzonek
jednorocznych lub z zakrytym systemem korzeniowym.
2. Jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system
korzeniowy.
3. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki.
4. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można
przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad
szyję korzeniową gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki
iglaste.
5. Po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać glebą
mineralną.
6. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień.
Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków
domieszkowych zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego.
Dołowanie jest czynnością mającą na celu zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek (z
odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebą w
uprzednio przygotowanych dołkach oraz przykrycie ich gałęziami (cetyną) lub matami na
żerdziach.
Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków
na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

I.5 Pielęgnowanie upraw
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują:
-

spulchnianie gleby,
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności,
poprawianie formy drzewek,
usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka
należące do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych,
łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia),
różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem,
usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów,
przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,
w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i
obumarłych.

5.1
Kod czynności

Opis kodu czynności

Jednostka
miary

MOT-TAL

Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na
talerzach

TSZT

Standard technologii prac obejmuje:


usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg
będzie wykonywany poprzez motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół
sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i
złożenie ich poza obrysem talerza).

Uwagi:
Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna
roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek.
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w
zleceniu.
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] odbiór prac nastąpi poprzez
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz:

1)

określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy
rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości
pielęgnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilości podanej w zleceniu.

2)

określenie ilości drzewek na plantacji, wokół których usunięto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i
odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w
ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu.

Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana
zgodność z powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
5.2
Opis kodu czynności

Jednostka
miary

Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych

HA

Kod czynności
KOSZ-CHN

Standard technologii prac obejmuje:


usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg
będzie wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarką spalinową
lub kosą).

Uwagi:
Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna
roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek.
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w
zleceniu.
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

I.6 Pielęgnowanie młodników
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują:
-

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 sosnowych, dębowych i bukowych),
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, dębów i buka
ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). 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 i bukowych
należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących.
Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych 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.
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.
6.1 Czyszczenia późne
Kod czynności

Opis kodu czynności

CP-SZTILI1

Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z
sadzenia zabieg I

Jednostka
miary
HA

Standard technologii prac obejmuje:
 wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek,
przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,

tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i
pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na
ziemi.
Uwagi:
1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic
drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich
uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu
drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na
powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.
3. I zabieg – pierwszy zabieg czyszczeń późnych w danym młodniku niezależnie od lat
obowiązywania PUL,
4. młodniki wielogatunkowe - maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 70%
powierzchni młodnika.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej,
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Dział II – Ochrona lasu
II.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną
1.1
Kod czynności

Opis kodu czynności

ZAB-REPEL

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy uzyciu
repelentow

Jednostka
miary
HA

Standard technologii prac obejmuje:




odbior 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 nakładania repelentu,
zabezpieczenie preparatem sadzonek na w ilosci:
a)

gat. So nalezy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niz 80%
drzewek, rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni,

b)



gat. lisciaste w uprawie zabezpieczając ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw
pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy
okołek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 90% drzewek rownomiernie
rozmieszczonych na powierzchni uprawy. Dopuszcza się odstępstwa od powyzszych
wymogow, ktore zostaną okreslone kazdorazowo w zleceniu,

zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwagi:
Materiały zapewnia Zamawiający.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastąpi poprzez:
1)

zweryfikowanie prawidłowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnoscią do dwoch miejsc po przecinku)
1.2
Kod czynności

Opis kodu czynności

ZAB-UPAK

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie
drzewek

Jednostka
miary
HA

Standard technologii prac obejmuje:
 przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię,
 założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający
ich utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka
wierzchołkowego,
 zabezpieczenie sadzonek w ilosci:
c)

gat. So nalezy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niz 80%
drzewek, rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni,

d)

gat. lisciaste w uprawie zabezpieczając ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw
pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy
okołek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 90% drzewek rownomiernie
rozmieszczonych na powierzchni uprawy. Dopuszcza się odstępstwa od powyzszych
wymogow, ktore zostaną okreslone kazdorazowo w zleceniu,

Uwagi:

Materiały zapewnia Zamawiający.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastąpi poprzez:
1)

zweryfikowanie prawidłowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnoscią do dwoch miejsc po przecinku)
1.3
Kod czynności

Opis kodu czynności

ZAB-FLAD

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez fladrowanie

Jednostka
miary
KMTR

Standard technologii prac obejmuje:


wykonanie zabezpieczenia upraw lesnych poprzez:
a)

wykonanie palikow o wysokosci 1,5 m i srednicy około 10 cm;

b)

wbicie palikow w grunt w odległosci około 4 m (mozliwosc ustalenia
indywidualnego w zaleznosci od warunkow terenowych);

c)

przymocowanie sznurka do palikow lub do drzew oraz jego napręzenie;

d)

przymocowanie do sznurka tasm w barwie czerwonej lub biało-czerwonej o
wymiarach co najmniej 10x40cm w odległosci co około 1 m;

e)

dolne krawędzie fladr powinny znajdowac się około 20 cm nad ziemią tak
aby swobodnie poruszane były przez wiatr.

Uwagi:
Materiały zapewnia Zamawiający.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastąpi poprzez:
1)

zweryfikowanie prawidłowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)

dokonanie pomiaru długosci wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z dokładnoscią do dwoch miejsc po przecinku)

II.2 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką
2.1
Kod czynności

Opis kodu czynności

GRODZ-SN

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową

Jednostka
miary
HM

Standard technologii prac obejmuje:






dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez
Zamawiającego,
przygotowanie
powierzchni
do
montażu
ogrodzenia
poprzez
usunięcie
przeszkadzających
w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i
roślinności zielnej,
rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m
(z dokładnością do +/- 5 cm).
rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu.
zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków
podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do
słupka.

Uwagi:
Słupki narożne należy zabezpieczyć w minimum dwóch kierunkach.
Odległość między słupkami wynosi:



5 m w nadleśnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m),
4 m w nadleśnictwach górskich (do +/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków
słupków pod kątem 45 stopni.

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,

Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:



słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia,

Liczba przełazów zostanie wskazana w zleceniu. Przełazy należy wykonać wg załączonego
schematu.
Materiały zapewnia:
Zamawiający – siatka grodzeniowa, słupki i żerdzie,
Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 4x100
(ok. 0,1 kg na 1 hm).

Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)

zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem,

2)

sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią
wykonania grodzenia

3)

dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej,
GPS, itp),

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.2
Kod czynności

Opis kodu czynności

Jednostka
miary

WYK-SŁUPL

Przygotowanie słupków liściastych

SZT

RKSC

Korowanie słupków na czerwono wraz z przygotowaniem ich
do montażu

M3

Standard technologii prac obejmuje:




w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków; w wypadku
słupków z drewna liściastego twardego paskowanie, w przypadku czynności RKSC dla
słupków z drewna liściastego twardego korowanie całych słupków na czerwono,
rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków,
załadunek, dostarczenie słupków do miejsca wskazanego na terenie leśnictwa,
rozładunek i ułożenie,

Uwagi:
Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu – 12 cm,
Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu – 25 cm.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości,
jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość przygotowanych słupków zostanie ustalona poprzez ich
policzenie po rozłupaniu (posztucznie).
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)
II.3 Pozostałe prace
3.1 Pozostałe prace godzinowe
Kod czynności

Opis kodu czynności

Jednostka
miary

GODZ RH8

Prace wykonywane ręcznie

H

GODZ RH23

Prace wykonywane ręcznie (VAT 23%)

H

GODZ MH8

Prace wykonywane ciągnikiem

H

GODZ MH23

Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 23%)

H

Standard technologii prac obejmuje:


pozostałe prace godzinowe ręczne, których nie można zakwalifikować do wymienionych
w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.

Uwagi:
Prace wykonywane na wrzosowiskach w Leśnictwie Jeziorno na terenie Nadleśnictwa Tuchola
obejmują czynności polegające na kontrolowanym wypalaniu wrzosowiska. Wykonawca
zobowiązany jest również do dozorowania i zabezpieczania terenu przed rozprzestrzenianiem
się ognia.
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu.
Prace objęte VAT 8 % lub 23%
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)

sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,

2)

potwierdzenie faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

3.2
Kod czynności

Opis kodu czynności

ŁR-KOSZR

Ręczne wykaszanie trawy wraz ze zgrabieniem

Jednostka
miary
HA

Standard technologii prac obejmuje:



ręczne wykaszanie trawy (np. sierpem, tasakiem, wykaszarką spalinową lub kosą),
zgrabienie wykoszonego materiału w pryzmy.

Uwagi:




Prace będą wykonywane na działce roboczej w oddz. 202k w Leśnictwie Zielonka na
terenie Nadleśnictwa Woziwoda, która pozbawiona jest drogi dojazdowej. Wejście na
powierzchnię jest utrudnione i możliwe wyłącznie po przekroczeniu starorzecza.
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem
zabiegu w zleceniu.
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:




Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taśmy mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte
zabiegiem, bagna, itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

