
Załącznik 1 do SIWZ ZP – 2/2018 oraz do wzoru umowy 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Dotyczy wniosku o wszczęcie postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2 /2018 
 

Przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z ochroną ekosystemów leśnych w ramach realizacji planów rzeczowo 

– finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne „C”, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami 

biotycznymi i abiotycznymi „O”, hodowla lasu „H” Remont dróg „R”, udostępnienie parku dla turystyki „T”, zespół obsługi 

„ZO”     

Szczegółowy zakres usług zawiera tab. 1 z zastrzeżeniem, że rozmiar może zostać zmniejszony lub zwiększony w zależności od 

warunków przyrodniczych.  

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi w Babiogórskim Parku 

Narodowym, które określają stosowne Zarządzenia Dyrektora BgPN oraz Zasady hodowli lasu, Instrukcja ochrony lasu, 

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej, Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z 

zakresu gospodarki leśnej.  

W ramach przedmiotu zamówienia będą wykonywane następujące zadania: 
1. Ścinka drzew i wyróbka sortymentów, która obejmuje: 
-  ścinkę wyznaczonych drzew, w tym wiatrowałów i wiatrołomów z ewentualnym wykorzystaniem zaprzęgów 

konnych, ciągników i urządzeń technicznych do rozciągania sztuk, 
- okrzesanie, 
- ułożenie gałęzi w stosy poza uprawami i powierzchniami przeznaczonymi do odnowień oraz przy szlakach 

turystycznych, 
- manipulację i przerzynkę drewna po dokonanej zrywce zgodnie ze wskazaniami leśniczego. 

Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl, O.O. Stonów, O.O. Orawa. 
 

2. Zrywka drewna obejmuje: 
- zrywkę drewna do drogi utwardzonej lub składnic w taki sposób by zminimalizować szkody w lesie oraz niszczenie 
szlaków zrywkowych z zastrzeżeniem, że po drogach przeciwpożarowych oraz innych drogach, które wskaże leśniczy 
danego obwodu ochronnego zrywka musi być prowadzona w sposób nasiębierny czyli całkowicie podwieszony, 
- przeciąganie sztuk po składnicy, mygłowanie drewna, 
- oczyszczenie sączków, odprowadzenie wody, wyrównanie w razie potrzeby nawierzchni na drogach, po których 
była prowadzona zrywka. 

Zrywka powinna odbywać się głównie przy zastosowaniu zaprzęgu konnego a następnie za pomocą ciągników w tym 
ciągników i pojazdów z systemem zrywki nasiębiernej. W przypadku zrywki wleczonej i półpodwieszonej 
jednorazowy ładunek zrywanego drewna nie powinien przekraczać 5 m

3
. 

Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl, O.O. Stonów, O.O. Orawa. 
 
3. Pielęgnacja upraw  

Zadanie polega na wykaszaniu konkurencyjnej roślinności (chwastów) pomiędzy drzewkami na uprawach za pomocą kosy 
ręcznej lub sierpa.  

Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl, O.O. Stonów, O.O. Orawa.  
 
4. Regulacja zagęszczenia drzewek i składu gatunkowego młodników (czyszczenia wczesne i późne)  

polegająca na usuwaniu części drzewek w celu zmniejszenia konkurencyjności i zachowania odpowiedniego składu 
gatunkowego w drzewostanie. Zadanie polega na wycinaniu drzewek na wysokości około 1,3 m (czyszczenia późne w 
młodnikach iglastych i mieszanych z dużym udziałem gatunków iglastych) w celu ograniczenia możliwości spałowania 
pozostawionych drzewek przez jeleniowate, chyba że z innych przyczyn koniecznym jest wycięcie drzewka poniżej w/w 
wysokości. W pozostałych przypadkach drzewka należy wyciąć poniżej ustalonej wysokości w miarę możliwości blisko gruntu. 
Wycięte drzewka należ ułożyć na gruncie. Drzewka których rozmiary mogły by uszkodzić przy obalaniu młodsze pokolenie 
będą eliminowane poprzez obrączkowanie polegające na zdjęciu pasa kory o szerokości 0,5m na całym obwodzie. Pas należy 
ściągnąć na wysokości około 1 metra.  

Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl, O.O. Orawa.   
 
5. Zabezpieczanie upraw i odnowień naturalnych gatunków iglastych i liściastych przed zwierzyną za pomocą 

repelentu.  



Zadanie polega na nałożeniu repelentu na szczytową część pędu głównego i na końcowych częściach pędów bocznych. W 
przypadku jodły pędów bocznych ostatniego okółka, a w przypadku gatunków liściastych na dwóch ostatnich pędach 
bocznych. Zabezpieczeniu podlegają drzewka z odnowienia sztucznego i naturalnego. Repelent do zabezpieczeń dostarcza 
Zleceniodawca.  
Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl, O.O. Stonów, O.O. Orawa. 
 

6. Budowa ogrodzeń upraw przed zwierzyną za pomocą siatki leśnej.  
Zakres prac obejmuje:  
- wykonanie drewnianych słupków grodzeniowych o długości 3 m, średnicy środkowej  
ok. 14 cm, okorowanie ich na całej powierzchni na czerwono i impregnacja dolnej części poprzez opalanie na długości nie 
mniejszej niż 90 cm; 
- dowiezienie na powierzchnię grodzoną całości materiałów,  
- usunięcie z trasy przebiegu ogrodzenia wszelkiej przeszkadzającej roślinności typu: jeżyny, trawy, krzewy, odrośla drzew i 
krzewów, gałęzie (w uzgodnieniu z właściwym leśniczym), 
- osadzenie w ziemi słupków grodzeniowych w odstępach średnio co 3 m na głębokość min. 0,8 m w linii ogrodzenia (w 
zależności od lokalnych warunków terenowych),  
- w miejscach narażonych na przeciążenia z uwagi na kształt ogrodzenia (np. załamania) słupki należy dodatkowo umocnić 
poprzez montaż bocznych podpór (zastrzałów), które należy okorować, opalić w dolnej części i wkopać w ziemię na głębokość 
ok. 50 cm, 
- zawieszenie siatki leśnej na słupkach grodzeniowych wraz z jej właściwym naciągnięciem. Siatkę należy mocować do 
słupków przy użyciu skobli, które należy dobijać wyłącznie w miejscach łączenia siatki, w pozostałych miejscach druty muszą 
mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Siatka na całej długości ogrodzenia musi ściśle przylegać do ziemi. W przypadku 
występowania nierówności terenu należy je uzupełnić (kamienie, drewno), tak aby siatka właściwie przylegała do podłoża 
uniemożliwiając przejście zwierzyny pod siatką. Górna krawędź siatki (drut skrajny górny) powinna znajdować się około 20 cm 
poniżej górnej linii słupków. Poszczególne rolki siatki należy łączyć ze sobą łącznikami (naciągami) typu „rapido” w sposób 
uniemożliwiający powstawanie nieszczelności w budowie ogrodzenia. Przęsło ogrodzenia wg załączonego schematu nr 1.  
Niedopuszczalne jest zawieszanie siatki, mocowanie przejść oraz słupków na stojących (żywych) drzewach. 
- wykonanie łączników słupków z okorowanych żerdzi oraz trwałe ich umocowanie na szczycie ogrodzenia do słupków 
ogrodzeniowych za pomocą gwoździ, 
- wykonanie przejść umożliwiających wchodzenie na ogrodzoną powierzchnię uprawy ponad siatką. Przejście składa się z 2 
drewnianych drabinek, których belki w górnej części należy pod odpowiednim kątem oprzeć o żerdź na szczycie ogrodzenia i 
połączyć gwoździami. Drabiny dodatkowo połączone są dwoma jętkami (żerdziami) przy pomocy gwoździ. Dolne części belek 
drabinki należy opalić i wkopać w ziemię na głębokość min. 15 cm. Każde ogrodzenie musi posiadać jedno przejście. 
Lokalizację wykonania przejścia przy danym ogrodzeniu wskaże właściwy leśniczy. Sposób montażu przejścia wg załączonego 
schematu nr 2. 
Wszystkie materiały tj. drewno do budowy ogrodzenia, siatka, skoble, gwoździe, łączniki (naciągi) zapewnia wykonawca i jest 
to jego koszt. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać ogrodzenie oprócz w/w drewna i gwoździ z: 
- z ocynkowanej siatki leśnej typu 200/25/15 M o grubości drutów skrajnych (góra - dół) 2,5 mm oraz pozostałych pionowych 
i poziomych 2,0 mm. 
- ocynkowanych skobli 3,5 x 35 mm 
- łączników typu „rapido”    
Schemat 1 



 
 
 
 
 
Schemat 2 

 
 
Zadanie zaplanowano w O.O. Orawa. 
 
 
 
 
 

7. Dodatkowe prace rozliczane godzinowo  
Zadanie obejmuje: 

- usuwanie drzew powalonych na szlaki turystyczne i drogi leśne (przerzynka drewna na odcinki, usunięcie pociętego 
drewna poza teren szlaku), 



- bieżące naprawy mostków, przepustów na drogach leśnych (przygotowanie i wymiana drewnianych elementów 
mostków, przepustów z materiału powierzonego), 
- naprawa ogrodzeń upraw i monitoringów leśnych (wymiana drewnianych elementów ogrodzeń, naprawa i wymiana 
zniszczonej siatki z materiału powierzonego) 
- przygotowanie drewna opałowego do ogrzewania kancelarii leśniczego (przywiezienie z pobliskiej składnicy, pocięcie, 
połupanie i ułożenie drewna),  
- inne prace wynikające z konieczności realizacji zadań ochronnych, 
- prace przy których może być użyta pilarka spalinowa. 
Zadanie zaplanowano w O.O. Cyl, O.O. Stonów, O.O. Orawa. 

 
  



 
Tab. 1 

ROZMIAR ZADAŃ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  ZP- 2 /2018 
Dotyczy następujących planów rzeczowo - finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne „C”, ochrona 
ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi „O”, hodowla lasu „H”, remont dróg „R”, 
udostępnienie parku dla turystyki „T”, zespół obsługi „ZO” 
Według rozmiaru oraz szczegółowego wyliczenia kosztu zawartego w projektach w/w planu rzeczowo - finansowych na 
2018 r. 

 

Plan  Opis planowanych zamierzeń  Jm  Ilość 

Obwód Ochronny Cyl - Część I  

"C" 
Ścinka i wyróbka sortymentów 

m
3
 3050 W, S1, S2, S3, S4 

"C" Zrywka drewna m
3
 3050 

"C", 
„O","H","R","T" 

Dodatkowe prace rozliczane godzinowo rbg 598 

"O" 
Zabezpieczanie drzewek przed zgryzaniem 
przez jeleniowate za pomocą repelentu 
(repelent zapewnia Zamawiający) 

ha 6,24 

"H" Zabiegi regulacyjne CP ha 2,42 

"H" Wykaszanie chwastów na uprawach ha 1,47 

        

Obwód Ochronny Stonów  - Część II  

"C" 
Ścinka i wyróbka sortymentów 

m
3
 1460 W, S1, S2, S3, S4 

"C" Zrywka drewna m
3
 1460 

"C", 
"O","H","R","T" 

Dodatkowe prace rozliczane godzinowo rbg 468 

"O" 
Zabezpieczanie drzewek przed zgryzaniem 
przez jeleniowate za pomocą repelentu 
(repelent zapewnia Zamawiający) 

ha 0,34 

"H" Wykaszanie chwastów na uprawach ha 2,34 

        

Obwód Ochronny Orawa - Część III 

"C" 
Ścinka i wyróbka sortymentów 

m
3
 2963 W, S1, S2, S3, S4 

"C" Zrywka drewna m
3
 2963 

"C", 
"O","H","R","T", 

„ZO” 
Dodatkowe prace rozliczane godzinowo rbg 670 

"O" 
Zabezpieczanie drzewek przed zgryzaniem 
przez jeleniowate za pomocą repelentu 
(repelent zapewnia Zamawiający) 

ha 24,86 

"O" 
Budowa trzech ogrodzeń upraw  (koszt 
obejmuje materiały) 

mb 808 

 "H"  Zabiegi regulacyjne CP ha  8,75 

 "H"  Zabiegi regulacyjne CW ha  0,65 

"H" Wykaszanie chwastów na uprawach ha 7,1 
 

 


