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        Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu     
0800-OP.2300.2.14.2020 

 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie w roku 2020, jednego drzewa,  jesion wyniosły o obwodzie pnia 
146 cm, poza okresem lęgowym przed Placówką Terenową  KRUS w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej 8, 
22-500 Hrubieszów. 
 

Szczegółowy zakres wymaganych prac: 
Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu 
widzenia kompletności wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferta musi zawierać 
koszty wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia pod względem technicznym oraz 
wizualnym. 
 
Czynności będące przedmiotem zamówienia winny być wykonane z należytą starannością, zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, z zachowaniem wymogów 
określonych przepisami prawa, bhp, p-poż gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań 
technologicznych i prawnych, zapewniającymi właściwą jakość wykonania prac oraz zaleceniami 
Zamawiającego. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

 uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wycinki oraz usunięcia drzewa, 

 usunięcie drzewa,  jesion wyniosły, szt. 1  o obwodzie pnia 146 cm., poza okresem lęgowym tj.: 
 do 29 lutego 2020 r. lub po 15 października do 31 grudnia 2020 roku 

 usunięciu karpy,  

 przełożeniu kostki brukowej w przypadku jej uszkodzenia,  

 zniwelowaniu  miejsca po karpie z pozostałym terenem, 

 usunięciu gałęzi, konarów, liści 

 uporządkowanie terenu po wycince, 

 wywóz wyciętego drzewa wraz z gałęziami, konarami, liśćmi, środkiem transportu Wykonawcy                
na odpowiednie składowisko lub zagospodarowanie we własnym zakresie. 

 
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą 
do wykonania zamówienia. Jednocześnie zapewni, w trakcie prowadzenia przez siebie prac będących 
przedmiotem zamówienia należyty ład, porządek i czystość w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na czas wykonania przedmiotu 
zamówienia.  
Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać 
się będą w funkcjonującym obiekcie KRUS. W związku z czym wszystkie prace muszą być wykonywane, 
tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego.  
 
Zakres w/w prac obejmuje pracę na zewnątrz obiektu, oznacza to, iż na czas wycinki drzewa, Wykonawca 
zobowiązuje się do zabezpieczenia odpowiedniego do przedmiotu zamówienia terenu przed ingerencją 
osób trzecich. Teren  należy odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć, w sposób zgodny z przepisami pas 
drogowy, czyli jezdnię i chodnik oraz  przejście, wejście i wyjście z budynku Placówki Terenowej KRUS. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zabezpieczyć 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz osób trzecich przebywających w 
rejonie prowadzonych prac na terenie Zamawiającego, a także za szkody wynikające ze zniszczenia 
obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będącym skutkiem realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów w zakresie bhp i p.poż. 
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obowiązujących na terenie obiektu. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia w dniach i w godzinach ustalonych z Zamawiającym, 
dopuszcza się  wykonanie wycinki po godzinach urzędowania placówki KRUS, co nie zwalnia Wykonawcy 
do zabezpieczenia terenu w w/w sposób.  
 
Proponowane wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie wymagane opłaty, koszty i materiały 
niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich 
powstania. 
 
Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i narzędzia niezbędne  
do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i 
wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca we własnym zakresie zapewni warunki socjalne (zaplecze) i inne 
przewidziane prawem świadczenia dla podległych mu pracowników.  
Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości. 
Wykonawca zachowa szczególną ostrożność w trakcie wywozu konarów i gałęzi. 
 
Wszelkie wątpliwości  związane z organizacją prac należy konsultować z Kierownikiem Wydziału 
Administracyjno – Gospodarczego OR KRUS w Lublinie. 
 
Wymagania końcowe: 

 wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Decyzją wydaną przez Burmistrza Miasta  Hrubieszowa 
WGK.6131.106.2019.MT z dnia 31 grudnia 2019 r 

 odbiór końcowy realizacji przedmiotu zamówienia, dokonany komisyjnie, potwierdzony protokołem 
potwierdzającym prawidłowe wykonanie prac i w oferowanym terminie, ewentualnie uwagi do 
realizacji. 

 
Warunki konieczne:   
do wglądu przez Zamawiającego przed  rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia 

 ważna polisa OC w zakresie prowadzonej działalności, 

 zaświadczenie o  uprawnieniach do obsługi podnośników,  

 zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługi pilarek mechanicznych,  

 zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  
w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości.  

 
Termin realizacji :  do 29 lutego 2020 r. lub po 15 października do 31 grudnia 2020 roku 

 

 
 

 


