Załącznik nr 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYBRANYCH PRAC Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ
OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH

Dział I – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
I.1 Pozyskanie drewna

Kod czynności
CWDN-D

Opis kodu czynności
Całkowity wyrób drewna niziny w technologii mieszanej

Jednostka
miary
NH

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami
wielooperacyjnymi. Zamawiający nie będzie ograniczał ani wskazywał technologii pozyskania
lub zrywki drewna pod warunkiem, że zastosowana technologia nie spowoduje powstawania
szkód w drzewostanie.
Technologia pozyskania drewna jest wskazana w załączniku do SIWZ nr 3.4
Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą
powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w 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, załącznik do SIWZ nr 8
Surowiec WA1, WB1, S11, WC1, a także inne sortymenty w przypadkach uzasadnionych
interesem zamawiającego, wskazane w zleceniu, należy pozyskać zasadniczo w
technologii ręcznej. Natomiast surowiec WA0, WB0 pozyskać w/w technologii wskazanej
przez zamawiającego.
W przypadku cięć w ramach rębni II i IIIB przy cięciach uprzątających, kiedy występuje
już na powierzchni odnowienie należy stosować następującą kolejność prac przy
pozyskaniu:
 ścinka drzewa i okrzesanie w miejscu ścięcia
 wyrobienie sortymentów „przy pniu"
 zrywka drewna po szlakach operacyjnych do miejsca składowania
 uporządkowanie gałęzi, w tym odsłonięcie przygniecionych sadzonek
 prace powinny być prowadzone z maksymalną ochroną młodego pokolenia.
W przypadku usuwania drzew niebezpiecznych w sąsiedztwie dróg publicznych,
zabudowań, linii wysokiego napięcia wykonawca zapewni realizację pozyskania w
technologii gwarantującej zachowanie bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się w
pobliżu, w tym asekurację ciągników zrywkowych. Po stronie Zamawiającego pozostaje
zabezpieczenie organizacji ruchu w sąsiedztwie prac na drogach publicznych. W
przypadku pozycji nieujętych w planie pozyskania, dodatkowe prace ciągnika
zrywkowego przy naciąganiu drzew niebezpiecznych, asekuracji w trakcie cięcia
rozliczane będą godzinowo wg stawki czynności GODZ CP.

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności :
Tereny nizinne :
Stopnie
trudności
01
02

03

04

Warunki pracy/rodzaj cięć
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3
grubizny na ha
- 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
- 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
- Trzebieże II klas wieku,
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku,
- Czyszczenia późne

Informację o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć zawarto w załączniku
nr 9 do SIWZ
Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach sortymentowych zostały wskazane
w załącznikach do SIWZ nr 3.3
Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a i 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.
1.
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.
2.
Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych
tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem
cięć
przygodnych),
Wykonawca
wkalkuluje
do
oferowanych
stawek.
3.
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.
4.
Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy.

5.
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.: 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 zrębowy stanowi załącznik do zlecenia.

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)

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:
Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,
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.),
Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,
Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez Zamawiającego,
z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,
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:
Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),
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 planowanych do
pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach uniemożlwiających
ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki

liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu
pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, jakości i 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).

II.2 Zrywka drewna
2.1.
Kod czynności
ZRYW-NASM

Opis kodu czynności
Zrywka drewna

Jednostka
miary
NH

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:
a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
składowania,
b. 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).
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 i mygły, dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach lub
legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a
podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z
instrukcją BHP np. kołyską. Drewno wyrabiane w sztukach pojedynczo (W0, S10) powinno być
układane oznacznikami w jedną stronę.
6.
Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna, nie później niż 4 dni
kalendarzowe od momentu pozyskania.
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
I
II
III
IV

Warunki pracy
Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyły i spadzisty)
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.)
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.

