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Kod stawki

OPIS PRAC

Czynność

Załącznik Nr 1 SIWZ

OPIS
PRACE Z POZYSKANIA DREWNA

POZYSKANIE

CWDPN

IB, IIA, IIB, IIBU, IIIA, IIIB, IIIAU, PR, PTP, PTW, TPP, TPN, TWP, TWN, CSS, DRZEW, ZADRZEW,
PRZEST, UPRZPOZ, CP-P. Obejmuje: ścięcie drzew przeznaczonych do wycięcia w użytkowaniu
rębnym i przedrębnym, w tym w niedorębach z 2014 roku, przestojach oraz usuwanie drzew z
powierzchni nieleśnych, okrzesanie, wyróbkę określonego sortymentu, pomoc przy odbiórce drewna.
W przypadku zatarcia znaków oznaczających sortymenty należy na pozyskanym drewnie odtworzyć
pierwotne oznaczenia. Dopuszcza się wysokość pozostawionych pniaków do 1/4 średnicy w miejscu
cięcia. W ramach pozyskania drewna w CP-P i TW należy również przygotować powierzchnię poprzez
wycięcie drzew zgodnie z zabiegiem hodowlanym. Zabrania się wykonywania prac maszynami
wielooperacyjnymi w sytuacjach wymagających ochrony przyrody, ochrony siedlisk, w Gospodarczych
i Wyłączonych Drzewostanach Nasiennych, gdzie prowadzony będzie zbiór nasion oraz w
drzewostanach zagrożonych uszkodzeniami biotycznymi i abiotycznymi. Drewno przygotowane przez
maszyny wielooperacyjne nie może mieć uszkodzeń mechanicznych.

GODZ CP

GODZ CP

POZ-P. Obejmuje: prace godzinowe wykonywane ciągnikiem.

GODZ RP

GODZ RP

POZ-P. Obejmuje: prace godzinowe wykonywane ręcznie.

ODŚN SZLA

ODŚN SZLA

ZRYWKA

ZRYWKA

ZRYWKA2

ZRYWKA-2

POZ-P. Obejmuje: odśnieżanie powierzchni do celów wykonania pozyskania drewna.

ZM. Obejmuje: zrywkę wyznaczonymi szlakami zrywkowymi z uwzględnieniem ochrony nalotów i
podrostów do miejsca składowania oraz ułożenie w stosy lub mygły.
ZM. Obejmuje czynności związane z przewożeniem wcześniej zerwanego drewna z miejsca
składowania, do miejsca, z którego może nastąpić wywóz drewna w ramach jednego
leśnictwa.

PRACE Z HODOWLI LASU

SADZENIE

PASY-GLEBA

SADZ-1KP
SADZ-WM
POPR-WM

WYK-POGCZ

ODN-ZRB, ODN-LUK, ODN-ZŁOZ, PBD-ZŁOŻ, ODN-IIP, PBD-ODNRB, PL-CHOINK,POPR,PODSZ
Czynność obejmuje: dowiezienie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa do dołu zbiorczego w leśnictwie
lub na pozycję, zadołowanie sadzonek, dowiezienie i doniesienie do miejsca sadzenia, sortowanie
oraz posadzenie sadzonek w szparę pod kostur lub szpadlem w jamkę i ubicie gleby wokół sadzonek.
Zabezpieczenie systemu korzeniowego przed wysadzeniem przez zamoczenie w specjalistycznym
żelu lub przygotowanym we własnym zakresie wodnobłotnym roztworze o odpowiedniej lepkości.
ODN-GLEB,LUK-WPG, ODN-2P-WPG, PBD-GLEB, POPR-WPG Mechaniczne przygotowanie
gleby. Czynność obejmuje: wyoranie bruzd pługiem leśnym najpłycej jak to jest możliwe oraz
spulchnienie na głębokość minimum 25 cm. Odległość pasów od siebie nie większa niż 1,5 m. W
zakres prac wchodzi ręczne poprawienie pasów.
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PASY-NIESPLUL

PASY-WYK-R
PIEL

CW

CP

ROZDRABN.

OPIS PRAC

WYK-PASO

WYK-PASRR
KOSZ-CHN
CW-SZTM
CW-SZTIL
CP-SZTIL1
CP-SZTM1
CP-NAT1
CP-SIEW1

ROZDR-PP

WYN-PODSZ

PPOD-62N

WYC-PODSZ

WPOD-31N
WPOD-32N
WPOD-33N
WPOD-62N
WPOD-63N
WPOD>61N
WPOD>62N

ZNOSZENIE

TALERZE

PRACE R.GODZ

PORZ-STOS
WYK-TAL40
WYK-TAL60
WYK-TALOK
GODZ RH

ODN2P-WPG, PODSZ-WPG Mechaniczne przygotowanie gleby pod okapem. Mechaniczne
przygotowanie gleby obejmuje wyoranie bruzd pługiem leśnym. W zakres prac wchodzi ręczne
poprawienie pasów. Więźbę należy dostosować do panujących na danej pozyji uwarunkowań.
ODN-GLEB, ODN2P-WPG Czynność obejmuje: ręczne zdarcie pokrywy na pasach w miejscach
utrudnionych (szer.pow. 40 cm), usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy
oraz przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia na minimum 25 cm.
PIEL Wykaszanie chwastów na uprawach. Czynność obejmuje: usuwanie chwastów lub zbędnych
nalotów wokół sadzonek i na międzyrzędach za pomocą kosy leśnej lub pilarki na wysięgniku.
CW Czyszczenia wczesne. Czynność obejmuje: usuwanie przerostów, zmniejszenie różnic wysokości
między gatunkami, regulację składu gatunkowego, wycięcie drzewek chorych, wadliwych , usuniecie
zbędnych nalotów gatunków lekkonasiennych (szczególnie brzozy) za pomocą siekiery, tasaka lub
pilarki poprzez wycinanie lub ogławianie.
CP Czyszczenia późne. Czynność obejmuje: wycięcie lub ogłowienie drzewek niepożądanych w
składzie gatunkowym, chorych, wadliwych, przerostów, rozpieraczy, przerzedzenie odnowienia przy
pomocy siekiery, tasaka lub pilarki.
MA-PORZ Czynność obejmuje: rozdrobnienie pozostałości pozrębowych na zrębach lub gniazdach
rozdrabniaczem do gałęzi w stopniu umożliwiającym mechaniczne przygotowanie gleby.W przypadku
wystąpienia utrudnień terenowych lub pozostałości pozrębowych trudnych lub niemożliwych do
mechanicznego rozdrobnienia, pozostałości należy wynieść z pozycji i złożyć w miejscu wskazanym
przez leśniczgo, przylegającym do uprzątanej powierzchni.
MA-PORZ Melioracje agrotechniczne. Czynność obejmuje: oczyszczenie powierzchni zrębowych z
krzewów,
zbędnych podszytów i podrostów, wycięcie i wyniesienie.

MA-PORZ Melioracje agrotechniczne. Czynność obejmuje: oczyszczenie powierzchni zrębowych z
krzewów, zbędnych podszytów i podrostów, wycięcie i ułożenie w stosy.

MA-PORZ Melioracje agrotechniczne. Czynność obejmuje: wynoszenie i układanie pozostałości w
stosy niewymiarowe.
ODN-GLEB, POPR-WPG Zdarcie pokrywy na talerzach (40 cm x 40 cm) lub (60cm x 60cm) na
zrębach, poprawkach i uzupełnieniach. Czynność obejmuje: ręczne zdarcie pokrywy, usunięcie
chwastów
i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy oraz przekopanie gleby w talerzach szpadlem
(dotyczy powierzchni 30 x 30cm) w środku talerza na głębokość nie mniejszą niż 30 cm.
MA-PORZ, ODN-ZRB Ręczne prace godzinowe z zagospodarowania lasu
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SADZ-WB

ODN-ZRB Sadzenie specjalistyczne jednolatek w doniczkach na zrębach-powierzchnia testująca.
Czynność obejmuje: dowiezienie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa do dołu zbiorczego w leśnictwie
lub na pozycję,
trzykrotny załadunek, zadołowanie sadzonek, dowiezienie i doniesienie do miejsca sadzenia,
segregowanie
oraz posadzenie sadzonek w szparę pod kostur lub szpadlem w jamkę i ubicie gleby wokół sadzonek
zgodnie z wytycznymi sporządzonymi przez IBL.

SZUK.OWADÓW

SZUK-OWAD

O-PROGNŚ Poszukiwanie owadów w ściole na powierzchniach próbnych.
Czynność obejmuje: wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II, str.2325,
§ 35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych
sosny.

LICZ.OWADÓW

LICZ-OWAD

O-PROGND Poszukiwanie na drzewach próbnych (szkodniki pierwotne).
Czynność obejmuje: ścięcie drzewa próbnego na płachtę, odcięcie grubszych gałęzi, przegląd gałęzi i
zbiór owadów do pojemników oraz uporządkowanie powierzchni.

ZAW-BUDL

O-BUDKIN Wywieszanie nowych skrzynek lęgowych.
Czynność obejmuje: dowóz skrzynek lęgowych na pozycje, wybór odpowiedniego miejsca (nie może
wisieć w miejscu zacienionym lub silnie nasłonecznionym, pionowo lub lekko pochylone do przodu),
zawieszenie skrzynki na wysokość 3-4 m. W zakres prac wchodzi zakup gwoździ.
O-SCHRONN Wywieszanie schronów dla nietoperzy.
Czynność obejmuje: dowóz schronów na pozycje, wybór odpowiedniego miejsca (nasłonecznione,
osłonięte od wiatru i deszczu), zawieszenie na wysokość 3-5 m. W zakres prac wchodzi zakup
gwoździ.

CZYSZ-BUD

O-BUDKIS; O-SCHRONS Konserwacja starych skrzynek lęgowych, schronów dla nietoperzy.
Czynność obejmuje: usunięcie naniesionego przez ptaki materiału oraz naprawienie lub zdjęcie
uszkodzonych skrzynek lęgowych, schronów. Zaleca się wykonanie tego zabiegu jesienią.
W trakcie usuwania starych gniazd należy zapisać informację o ich zasiedleniu przez ptaki i przekazać
leśniczemu.

DEMONTAZ

O-GRODZR Demontaż grodzeń.
Czynność obejmuje: zdjęcie siatki i zwinięcie jej w rolki, usunięcie starych słupków, żerdzi, tyczek i
ułożenie ich w stosy lub ułożenie do naturalnego rozkładu wewnątrz uprawy lub młodnika na
międzyrzędach oraz uporządkowanie terenu po zdemontowanym grodzeniu, dowiezienie siatki do
siedziby leśnictwa.

REM-GR

O-GRODZS Remont istniejących grodzeń.
Czynność obejmuje: przygotowanie i wymianę uszkodzonych słupków lub podpórek, zawieszenie
zerwanej siatki, uzupełnienie brakujących fragmentów ogrodzenia (siatka, skoble, gwoździe),
dowiezienie elementów podlegających wymianie.W zakres prac wchodzi zakup gwoździ i skobli.

SADZ.TESTOWA

PRACE Z OCHRONY LASU

BUDKI NOWE

CZYSZ.BUDEK

DEMONTAZ

REMONT GRODZ
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SMAR.ZGRYZ

SMAR.SPAŁ

RYSAKOWANIE

OGRODZENIE

OPIS PRAC

ZAB-REPEL

O-ZGRYZC Chemiczne zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem.
Czynność obejmuje: dowóz, przygotowanie preparatu i narzędzi do smarowania, doniesienie
preparatu na uprawę, naniesienie preparatu na wierzchołkową część pędu głównego (pączek).
Zabezpieczyć należy nie mniej 50 % drzewek o najlepszej jakości równomiernie rozmieszczonych na
powierzchni manipulacyjnej.
W opisie przedmiotu zamówienia wykazano powierzchnię zredukowaną.

ZAB-MCHRN

O-SPAŁC Chemiczne zabezpieczenie drzewek przed spałowaniem.
Czynność obejmuje:dowóz i przygotowanie preparatu, przygotowanie narzędzi do smarowania,
doniesienie preparatu, zabezpieczenie drzew o najlepszych parametrach jakościowych poprzez
smarowanie 2 okółków pozbawionych igieł i najbardziej narażonych na spałowanie. Zabezpieczenie
obejmuje co najmniej 25 % drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni manipulacyjnej .
W opisie przedmiotu zamówienia wykazano powierzchnię zredukowaną.

RYSAK

O-SPAŁM Mechaniczne zabezpieczenie drzewek przed spałowaniem.
Czynność obejmuje: zabezpieczenie strzałki z dwóch stron na międzyokółkach narażonych na
spałowanie, zabezpieczając co najmniej 50% obwodu strzałki .
Rysakowaniem należy objąć dwa najbardziej narażone okółki ,co najmniej 25 % drzewek .
W opisie przedmiotu zamówienia wykazano powierzchnię manipulacyjną zabezpieczonego gatunku
(So).

GRODZ-UPR

O-GRODZN; O-REMIZG Nowe grodzenia (metoda tradycyjna i podpórkowa)
Czynność obejmuje:
- przygotowanie słupków o długości 2,7-2,8 m (korowanie i opalanie), grubości w górnym końcu
ok.12-14 cm ,
- wkopanie na głębokość ok. 60-70 cm.
Rozmieszczenie słupków co ok. 6 m przy grodzeniu tradycyjnym lub co ok. 36 m przy grodzemiu
podpórkowym, z umocowaniem siatki podpórkami rozmieszczonymi co ok. 6 m i zakotwienie jej do
ziemi,
- umieszczenie siatki na dnie wyoranej bruzdy,
- przymocowanie siatki przy pomocy min. 4 skobli (nie dobijamy) ,
- wywinięcie na zewnątrz najniższego, dolnego drutu siatki, leżacego na ziemi, a drugiego z kolei
przybicie bezpośrednio przy gruncie,
- połączenie kolejnych rolek siatki w sposób trwały uniemożliwiający przejście zwierzynie,
- na załamaniach grodzenia stosowanie podpór,
- przy grodzeniach wielkopowierzchniowych możliwe wykonanie wyjść dla zwierzyny tzw.rękawów,
- wykonanie przejść dla ludzi (niskie do 1 m wysokości drabinki, furtki) - na każdą zamkniętą
powierzchnię grodzeniem - 2 szt., przy grodzeniu gniazd i luk - 1szt.
- w przypadku zamiaru prowadzenia prac na grodzonych powierzchniach przy pomocy jeżdżącego
sprzętu mechanicznego lub konieczności udostępnienia przejazdu, wyposażenie grodzenia w bramy
lub konstrukcje umożliwiające czasowy jego demontaż.
W zakres prac wchodzi:
- dowóz słupków i siatki oraz rozniesienie na pozycje,
- zakup gwoździ i skobli.
Niedoposzczalne jest korowanie czy też opalanie słupków już wkopanych.
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PALIKOWANIE

SMAR.PNI

OPIS PRAC

ZAB-UPAL3

O-PALIK Palikowanie modrzewia.
Czynność obejmuje: przygotowanie palików i dowiezienie na powierzchnię, doniesienie oraz wbicie 3
palików wokół sadzonki w odległości nie powodującej uszkodzeń systemu korzeniowego sadzonki.

SMAR-PG

O-ZWGRZBD ; O-ZWGRZBU Zwalczanie biologiczne grzybów za pomocą biopreparatu .
Czynność obejmuje: przygotowanie cieczy roboczej, nałożenie biopreparatu przez spryskanie lub
polanie oraz przykrycie pniaka ściołą lub mchem. Zabieg należy wykonać na pniakach świeżych - do
trzech dni po ścięciu. Pniaki przesuszone należy naciąć przed nałożeniem grzybni.

PRACE GODZ.RECZ GODZ-OCHR

DRZEWA ZGRYZ

PUŁ.SZEL.FER.

KON.SZEL.FER.

PUŁ.SZEL.DOŁ

KON.SZEL.DOŁ

DRZ-ZGRYZ

WYW-PF

KONTR-PF

PUŁ-RYJ

KONTR-RYJ

O-REMIZS Pielęgnacja i konserwacja remiz.
Czynność obejmuje: rozsiewanie nawozów, usuwanie zbędnych gatunków drzew i krzewów oraz
dosadzanie gatunków (urozmaicenie skł. gatunkowego remiz), naprawa wejść, uszkodzonej siatki,
wykaszanie chwastów i wykonanie innych prac wskazanych przez leśniczego.
O-ZGRYZD Wykładanie drzew zgryzowych dla zwierzyny.
Czynność obejmuje: ścinkę drzew bez okrzesania celem udostępnienia karmy włóknistej zwierzynie
płowej.
Wykładać należy w ilościach i miejscach wskazanych przez zamawiającego.
O-KONTRU Kontrola występowania szkodników w uprawach i młodnikach (dotyczy szeliniaka)
pułapki ferom.
Czynność obejmuje: wyłożenie pułapek IBL-4 z feromonem Hylodor. Prace obejmują również
rozwiezienie na pozycje wskazane przez leśniczego, zwiezienie pułapek do siedziby leśnictwa i
oczyszczenie po zakończonym sezonie.
Płatne po zakończeniu kontroli.
Kontrola wyłożonych pułapek. Czynność obejmuje: co najmniej 10- krotną kontrolę w sezonie( Od
15.IV do 15.IX) polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego pułapki, oczyszczeniu jej, zniszczeniu
złowionych owadów i ponownym zainstalowaniu.
Wyniki kontroli (ilości odłowionych chrząszczy w poszczególnych pułapkach ) przekazać leśniczemu.
O-KONTRU Kontrola występowania szkodników w uprawach i młodnikach (dotyczy szeliniaka)
pułapki tradyc.
Czynność obejmuje: Przygotowanie ,wyłożenie pułapek tradycyjnych w postaci krążków z drewna
sosnowego w specjalnie przygotowanych dołkach chwytnych o wym. 30x30cm. na pozycjach
wskazanych przez leśniczego.
Kontrola wyłożonych pułapek. Czynność obejmuje: co najmniej 10 - krotną kontrolę w sezonie (od
15.IV do 15.IX) polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego dołków, oczyszczeniu ich,
zniszczeniu odłowionych owadów, wymianie krążków.
Wyniki kontroli (ilości odłowionych chrząszczy w poszczególnych pułapkach ) przekazać leśniczemu.
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SADZ.WIELOL.

SADZ-REM

PASY GLEBA

GLEB-REM

ROZDRAB
UTYLIZACJA

USLUGA TRANS

ROZDR-REM
SPAL-GAL

USL-TRANS

OPIS PRAC
O-REMIZN Zakładanie nowych remiz .
Czynność obejmuje : Dowiezienie i doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, zabezpieczenie
systemu korzeniowego w przygotowanym we własnym zakresie wodnobłotnym roztworze oraz
posadzenie sadzonek szpadlem w jamkę i ubicie gleby wokół sadzonek.
Przygotowanie gleby w miejscu założenia remizy: wyoranie bruzd pługiem leśnym najpłycej jak to jest
możliwe oraz spulchnienie na głebokość minimum 25 cm. Odległość pasów od siebie nie większa niż
1,5 m.
Rozdrobnienie pozostałości w miejscu założenia remizy w stopniu umożliwiającym mechaniczne
przygotowanie gleby
O-SPALGAŁ Utylizacja pozostałości pozabiegowych.
Czynność obejmuje: wynoszenie i układanie pozostałości (gałęzi) w stosy oraz spalenie w miejscu
wskazanym przez leśniczego.
Usługa transportowa - ciągnik + przyczepa .
Czynność obejmuje: załadunek ,rozładunek, przeładunek oraz transport siatki ogrodzeniowej,
repelentów, skrzynek lęgowych i innych materiałów z magazynu nadleśnictwa do leśnictwa oraz
między leśnictwami.

PRACE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

PORZ.PASÓW

PORZ-PASY

ODNOW.PASÓW

ODN-PASC

TABLICE

WYW-TAB

P-PASYS; P-PORZ :Utrzymanie pasów ppoż; porządkowanie terenu.
Czynność obejmuje: porządkowanie pasa o szerokości 30 m przyległego do krawędzi drogi z
martwych drzew, leżących gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew oraz
nieporządanego podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły przy drogach publicznych
w drzewostanach do 30 lat oraz z odpadów poeksploatacyjnych w przypadku wykonywania czynności
gospodarczych przy drogach publicznych o nawierzchni utwardzonej w drzewostanach w wieku
powyżej 30 lat.
Miejsce porządkowania wskazuje zamawiający.
Wynoszony materiał nie może tworzyć wałów.
Odnowienie pasa przeciwpożarowego -bruzda o szerokości 2 m oczyszczone do warstwy mineralnej
(3x w sezonie)
P-INFO Tablice informacyjne, ostrzegawcze.
Czynność obejmuje: rozwiezienie tablic po terenie leśnictwa, zamontowanie w miejscu wskazanym
przez leśniczego, demontaż tablic zniszczonych oraz drobne naprawy tablic informacyjnych i
propagandowych, ostrzegawczych itp. na terenie leśnictwa.

PRACE Z ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

PR.GODZ.R.TU

GODZ- TUR

PR.GODZ.C.TU
ODNOW.PASÓW

GODZ-TURC
ODN-PASC

UT-TURYST Drobne naprawy wyposażenia obiektów turystycznych.
Uporządkowanie miejsc postoju lub miejsc biwakowania po zimie, podkrzesanie zwisających gałęzi,
oczyszczenie powierzchni z opadłych gałęzi.
Odnowienie pasa przeciwpożarowego -bruzda o szerokości 2 m oczyszczone do warstwy mineralnej
(3x w sezonie) oraz wyniesienie gałęzi na odległość 30 m.
Utrzymanie czystości na terenie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym w Przechlewku, koszenie
trawy w okresie V-IX.2015 roku oraz wykonanie prac wskazanych przez leśniczego.
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OPIS PRAC

PRACE W PUNKCIE ALARMOWO-DYSPOZYCYJNYM

OBSERWAC. TV

DYŻUR CIĄG.

PR.GODZ.CIAG
PR.GODZ.RECZ
GODZ.GOTOW.

GODZ.OCHR.P

GODZ TV

GODZ CD

GODZ-OCHC
GODZ-OCHR

P-PUNKTO Czynność obejmuje:
Prowadzenie obserwacji terenów leśnych w punkcie obserwacyjnym w Niedźwiadach za pomocą
urządzeń telewizyjnego systemu wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego terenów leśnych
Nadleśnictwa Niedźwiady oraz obsługa automatycznego systemu wykrywania dymu w okresie od
15.III. do 15.X. 2015 r. w dni zagrożenia pożarowego. Czas pracy uzależniony jest od stopnia
zagrożenia pożarowego, wg którego czas ten określa koordynator ppoż. Płatne za rzeczywiście
przepracowane godziny.
PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY w Niedźwiadach: OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY
BĘDZIE OBSŁUGA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH (przeglądarki internetowej , poczty
elektronicznej i innych programów służących do określenia i wykrywania zagrożenia pożarowego )
oraz prowadzenie dokumentacji PAD-u (dziennik dyspozytora, książka meldunków).
P-PUNKTO Dyżur ze sprzętem: ciągnik + pług LPZ . Czynność obejmuje:
pełnienie dyżuru w dni zagrożenia pożarowego od 15.III do 15.X. 2015 r., miejsce i zasady pełnienia
dyżuru określa osoba pełniąca dyżur - koordynator.
Czas pełnienia dyżuru zaczyna i kończy się równolegle z dyżurem w punkcie obserwacyjnym w
Niedźwiadach.
W przypadku powstania pożaru niezwłoczny dojazd ze sprzętem do miejsca zdarzenia oraz udział w
akcji gaszenia pożaru

GODZ GOT

P-PUNKTO Czynność obejmuje: stan gotowości (dyspozycyjność) do prowadzenia obserwacji
terenów leśnych w punkcie obserwacyjnym w Niedźwiadach w okresie od 15.III do 15.X. 2015 roku.
Czas gotowości określa się jako różnicę pomiędzy faktycznie prowadzoną obserwacją a maksymalnie
przyjętym możliwym czasem w ciągu dnia roboczego.

GODZ INNE

P-PROGNOZ Czynność obejmuje:
Określenie stopnia zagrożenia w okresie od 15.III. do 15.X.2015. na podstawie wilgotności ścioły o
godz. 9 i 13 w Niedźwiadach i przesyłanie wiadomości e-mailem. Jeżeli pełniniony będzie dyżur w
punkcie obserwacyjnym w Niedźwiadach rozliczana będzie 1 roboczogodzina dziennie, w przypadku
braku zagrożenia pożarowego rozliczone zostaną 2 roboczogodziny dziennie.

PRACE Z UTRZYMANIA OBIEKTÓW LEŚNYCH

WYKASZ-RD

WYKASZ-RD

UT-DROGIL, UT-DROGIP;
Obejmuje: jednokrotne obustronne ręczne koszenie traw, chwastów i samosiewów z
poboczy, rowów, skarp dróg leśnych i dojazdów pożarowych leśnictwa. Zamówienie
obejmuje koszenie traw, chwastów i samosiewów z pobocza, rowów, skarp na szerokość ok.
1,0 m od krawędzi jezdni. Maksymalna wysokość traw i samosiewów po wykoszeniu ok. 5
cm. Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni koszonej.
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WYKASZ-RM

DOW-OPAŁ

UPRAWA-GL-C
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UT-DROGIL, UT-DROGIP;
Obejmuje: jednokrotne ręczne koszenie traw, chwastów i samosiewów z otoczenia obiektu
mostowego lub przepustu leśnictwa. Zamówienie obejmuje koszenie traw, chwastów i
WYKASZ-RM
samosiewów na przestrzeni ok. 7,0 m przed i za obiektem oraz ok. 3 m w dół i w górę cieku
wodnego. Maksymalna wysokość traw i samosiewów po wykoszeniu ok. 5 cm. Jednostką
obmiarową jest m2 powierzchni koszonej.
SŁ-POZ;
Obejmuje: załadunek drewna opałowego stosowego na potrzeby grzewcze kancelarii
DOW-OPAŁ
leśnictwa na środek transportu, transport z terenu leśnictwa drogami leśnymi i publicznymi
na adres kancelarii leśnictwa, rozładunek drewna ze środka transportowego, ułożenie w stos.
Jednorazowe zlecenie-max.3,38m3 drewna opałowego stosowego.
PRACE Z GOSPODARSTWA NASIENNO-SZKÓLKARSKIEGO
ORKA-SC
BRON-SC
SPUL-SC
WŁÓK-SC

SL_POZ,SL_NAW, SL-UGÓRC, SL-UGÓRZ, SL_UPR Uprawa gleby: kultywatorem, bronami,
glebogryzarką, pługiem, głęboszem, łopatą mechaniczną, włókami i innymi maszynami.
Czynność obejmuje: zawieszenie sprzętu, regulację, uprawę gleby, usunięcie nagromadzonych
podczas pracy odpadów na drogach i poboczach, wywóz odpadów do miejsca ich składowania,
drobne naprawy , oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie na miejsce postoju i konserwację.

SPUL-C

SPUL-C

SL_PIEL Spulchnienie gleby na międzyrzędach opielaczem z wysiewem nawozów. Czynność
obejmuje: zawieszenie sprzętu, regulację, wymianę elemenów roboczych, spulchnienie gleby na
międzyrzędach, dozowanie nawozu,spulchnienie ścieżek technologicznych, usunięcie
nagromadzonych podczas pracy odpadów na drogach i poboczach, wywóz odpadów do miejsca ich
składowania, drobne naprawy, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie na miejsce postoju i
konserwację

UPRAWA-GL-R

SPUL-R
SPUL-R1

SL_PIEL, SL_POZ, SL-UGÓRC Ręczne spulchnienie gleby na międzyrzędach. Czynność obejmuje:
spulchnienie gleby na międzyrzędach z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (haczki, motyki, pazurki).

WYOR-PODC

SIEW-RĘCZNY

SIEW-C

WYOR-CK

SIEW-R

SIEW-DC

SL-PODC, SL_WYJM Podcinanie systemu korzeniowego sadzonek i wyorywanie sadzonek.
Czynność obejmuje: zawieszenie sprzętu, regulację, podcięcie systemu korzeniowego
sadzonek,wyoranie sadzonek, uporządkowanie powierzchni po zabiegu, drobne naprawy,
oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie na miejsce postoju i konserwację.
SL_WYS Siew ręczny. Czynność obejmuje: przygotowanie nasion do siewu, wyrównanie powierzchni
brono-deską, wykonanie rowków siewnych, wysiew nasion w przygotowaną glebę, przykrycie nasion
oraz wałowanie siewów.
SL_WYS Mechaniczny wysiew nasion drobnych. Czynność obejmuje: przygotowanie siewnika,
ustawienie siewnika, przygotowanie i zaprawienie nasion, donoszenie nasion w czasie siewu,
wyrównanie powierzchni brono-deską, wysiew nasion, przykrycie i wałowanie siewów, wyrównanie z
rozgrabieniem taśm siewnych, drobne naprawy, oczyszczenie i konserwacja sprzętu.
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PRZEZ-NAM

SL_PIEL Przerzedzanie siewów wraz z pieleniem. Czynność obejmuje: usunięcie nadmiernej ilości
sadzonek z posortowaniem i zabezpieczeniem przed przesychaniem, wypielenie w rzędach lub
taśmach chwastów, zbędnych gatunków, sadzonek z objawami chorobowymi przy zachwaszczeniu
100% oraz wyniesienie z wywiezieniem chwastów do miejsca składowania. W ramach powierzchni
produkcyjnej należy wypielić przylegające ścieżki technologiczne.
SL-NAW Rozsiew kompostu rozrzutnikiem. Czynność obejmuje: zaczepienie sprzętu, regulację,
załadunek i rozsiew kompostu, wyrównanie terenu po wywiezionej pryźmie, drobne naprawy,
oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie na miejsce postoju i konserwację.
SL-NAWM Rozsiew nawozów rozrzutnikiem. Czynność obejmuje: zaczepienie urządzenia,
wymieszanie, załadunek, rozsiew nawozów,wapna i innych, drobne naprawy, oczyszczenie i
konserwację sprzętu.

ROZRZUT-KOMC

SIEW-KC

ROZRZUT-NAWC

SIEW-NC

PIELENIE

PIEL-RN
PIEL-RN1
PIEL-P

SL_PIEL, SL_POZ, SL-UGÓRC Ręczne pielenie. Czynność obejmuje: wypielenie w rzędach lub
taśmach chwastów, zbędnych gatunków, sadzonek z objawami chorobowymi przy zachwaszczeniu
100% oraz wyniesienie z wywiezieniem chwastów do miejsca składowania. W ramach powierzchni
produkcyjnej należy wypielić przylegające ścieżki technologiczne.

OPRYSK-SC

OPR-SC

SL-NAW,SL_PIEL,SL_POZ Oprysk szkółki opryskiwaczem ciągnikowym -środkami ochrony roślin i
nawożenie dolistne.Czynność obejmuje: zawieszenie sprzętu, przygotowanie cieczy roboczej,
wykonanie oprysku, regulację i drobne naprawy,oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie na miejsce
postoju i konserwację.

SZKÓŁOWANIE

SZK-1R
SZK-WR

SL_WIEL Ręczne szkółkowanie sadzonek. Czynność obejmuje: przygotowanie sadzonek do
szkółkowania polegające na rozsortowaniu sadzonek, redukcji i zamoczeniu systemu korzeniowego,
ułożenie w skrzynkach z zabezpieczeniem przed wysychaniem i doniesienie na powierzchnię,
wyciśnięcie szpar, szkółkowanie sadzonek wraz z ubiciem i obmiecieniem nadmiaru gleby.

ZAŁADUNEK-1L

WYJ-SORT-1L

WYJ-SORT-2L

ZAŁADUNEK-2L

ZAŁ-1IP

SL_WYJM Wyjęcie 1- latek. Czynność obejmuje: wyjęcie sadzonek z ułożeniem w pojemnikach i
próbne przeliczenie ilości sadzonek w 10% skrzynkach, załadunek, przeładunek pojemników z
sadzonkami oraz transport pojemników i sadzonek w obrębie szkółki, utrzymanie w czystości i
porządku pojemników i pomieszczeń magazynowych. Ilość sadzonek do rozliczenia dotyczy materiału
spełniającego wymogi zamawiającego, bez tzw. ,,odsortów”.

SORT-WYJ1

SL_WYJM Wyjęcie 1- latek z sortowaniem i liczeniem. Czynność obejmuje: wyjęcie sadzonek,
sortowanie, liczenie z zabezpieczeniem przed przesychaniem przez żelowanie i ułożeniem w
pojemnikach lub wiązaniem w pęczki, załadunek, przeładunek sadzonek oraz transport pojemników i
sadzonek w obrębie szkółki, utrzymanie w czystości i porządku pojemników i pomieszczeń
magazynowych, oraz wywóz odsortów. Ilość sadzonek do rozliczenia dotyczy materiału spełniającego
wymogi zamawiającego, bez tzw. ,odsortów”.

SORT-WYJ2

ZAŁ-2LL

SL_WYJM Wyjęcie wielolatek. Czynność obejmuje: wyjęcie sadzonek, sortowanie,liczenie, wiązanie
w pęczki, zabezpieczenie przed przesychaniem, załadunek, przeładunek oraz transport sadzonek i
pojemników w obrębie szkółki, utrzymanie czystości i porządku pojemników i pomieszczeń
magazynowych, oraz wywóz odsortów. Ilość sadzonek do rozliczenia dotyczy materiału spełniającego
wymogi zamawiającego, bez tzw. ,,odsortów”.
SL_WYJM Załadunek sadzonek pozostających na magazynie szkółki. Czynność obejmuje: załadunek
z liczeniem wraz z zabezpieczeniem przed przesychaniem na pojazdy wywozowe.

Strona 9 z 22

Załącznik Nr 1 SIWZ

Znak spr.: ZG-2710-3/14

OPIS PRAC
SL-KOMP Przerobienie i połączenie składników kompostu. Czynność obejmuje: przerobienie i
połączenie składników: torfu, kory, zielonek, nawozów itp. roztrząsaczem obornika w stopniu
umożliwiającym uzyskanie jednorodnego substratu wraz z uformowaniem w pryzmę z wykonaniem
rowka zbierającego wodę.

PRZER-KOMP

PRZER-K

WIETRZENIE

WIETRZ

SL_POZ Utrzymanie reżimu temperatur i wilgotności w namiotach foliowych.Czynność obejmuje:
codzienne otwieranie i zamykanie namiotów foliowych, obsługę deszczowni, deszczowanie sadzonek,
deszczowanie z nawożeniem oraz środkami ochrony roślin.

MONT-FOL

SL_KONT Montaż płacht foliowych i siatek cieniujących na konstrukcję namiotu. Czynność obejmuje:
doniesienie folii, siatek z miejsca składowania, zgrzanie folii pod sznurki do naciągów oraz na
konstrukcje drzwi, wykopanie rowka wokół konstrukcji namiotu, rozwinięcie i naciągnięcie folii i siatek
na konstrukcję namiotu i drzwi, zakopanie rowka wraz z mocowaniem folii i siatek oraz doniesienie i
zmontowanie drzwi.

FOLIA-MONTAŻ

FOLIA-DEMONT

DMONT-FOL

OSŁONY-ZAŁ

OSŁ-ATM

OSŁONY-REG

OSŁ-REG

OSŁONY-ZDJ

OSŁ-ZDJ

SL_KONT Demontaż płacht foliowych i siatek cieniujących z konstrukcji namiotu. Czynność obejmuje:
odkopanie foli, zdjęcie siatek i folii z konstrukcji namiotu, oczyszczenie, zwinięcie i odniesienie do
miejsca składowania, demontaż drzwi.
SL_PIEL, SL_KONT Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi - założenie osłon.
Czynność obejmuje: doniesienie siatek i mat do kwater, rozwinięcie materiałów, założenie osłon,
wbicie haków lub podpór przytrzymujących.
SL_PIEL, SL_KONT Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi - regulowanie
położenia osłon. Czynność obejmuje: odkrycie i przykrycie osłonami jednokrotne, regulacje ułożenia,
poprawy naciągu osłon.
SL_PIEL Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi - zdjęcie osłon. Czynność
obejmuje: zdjęcie osłon, zebranie podpór i haków podtrzymujących, oczyszczenie i odniesienie do
miejsca skałdowania.
SL_PIEL Badanie zapędraczenia gleby. Czynność obejmuje: przygotowanie pojemnków i roztworu
soli kuchennej, wykopanie dołów(1.0 x 0.5 x 0.5 m), przeszukanie gleby i zbiór pędraków do
pojemników.

SZUK.PĘDRAK

SZUK-PĘDR

GODZINY RS

GODZ RS

SL_POZ Pozostałe prace na szkółce - ręczne.

GODZ CS

SL_POZ Pozostałe prace na szkółce- mechaniczne.

GODZINY CS

DESZCZOWANIE

DESZCZOW.

SELEKCJA I NASIENNICTWO
ZBIÓR SO GDN
ZS SO

SL-DESZCZ Deszczowanie ochronne, wegetacyjne i technologiczne zgodnie ze zleceniami
zamawiającego. Czynność obejmuje: obługę deszczowni (montarz zraszaczy, programowanie,
deszczowanie, nawożenie, wymiany zraszaczy, drobne naprawy, konserwacje itp.). Przy
deszczowaniu antyprzymrozkowym wykonawca jest zoobowiązany prowadzić obserwację temperatury
na szkółce w celu wykonania skutecznego zabezpieczenia. Do płac zalicza się ilość dni, w których
uruchomione zostało deszczowanie lub prowadzony był zlecony monitoring ochronny.
N-ZSDN, N-ZSGOSP Zbiór szyszek SO z drzew ściętych w GDN-ach wskazanych przez
zamawiającego.
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ZBIÓR BK
ZBIÓR DB
ZBIÓR BRZ OL

ZBIÓR BIOC.

ZBIÓR KL LP
PIEL-MECHAN
MOTYCZ.PN
PRACE R.GODZ
PRACE C.GODZ

OPIS PRAC

ZN BK
ZN DB.B
ZN BRZ
ZN OL
ZN OL.S
ZN BEZ.C
ZN BEZ.K
ZN CZR.P
ZN GB
ZN GR
ZN GŁG
ZN JB
ZN JRZ
ZN KAL.H
ZN ROZ.D
ZN SL.A
ZN LP
ZN JW
ZN KL
KOSZ-MUR

N-ZNGOSP Zbiór nasion BK w GDN-ach wskazanych przez zamawiającego.
N-ZNGOSP Zbiór nasion DB w GDN-ach wskazanych przez zamawiającego.
N-ZNGOSP Zbiór nasion BRZ i OL z drzew ściętych w GDN-ach wskazanych przez zamawiającego.

N-ZNGOSP, N-ZNPOZ Zbiór nasion gatunków biocenotycznych z drzew stojacych wskazanych przez
zamawiającego.

N-ZNGOSP Zbiór nasion JS,LP,KL,JW z drzew stojących w GDN-ach wskazanych przez
zamawiającego.

GODZ RH

SEL-ZPN Koszenie chwastów. Czynność obejmuje mechaniczne koszenie plantacji nasiennej.
SEL-ZPN Motyczenie wokół sadzonek. Czynność obejmuje motyczenie wokół sadzonek na plantacji
nasiennej, na placówce nie mniejszej niż 80x80 cm.
SEL-ZPN Ręczne prace pielęgnacyjne na plantacji nasiennej.

GODZ CH

SEL-ZPN Mechaniczne prace pielęgnacyjne na plantacji nasiennej.

MOT-PLANT
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