
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego  
i Załącznik nr 2 do Umowy nr…………………………… 

  
WARUNKI REALIZACJI UMOWY ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC 

I. WARUNKI WYKONANIA UMOWY 

Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja faunistyczna budek lęgowych oraz nadzór 
nad ich czyszczeniem, powieszeniem nowych budek i montażem platform dla ptactwa 
wodnego.  

Prace będą wykonywane na terenie dzielnic Mokotów, Śródmieście, Wola i Białołęka. 

a) Wykonawca w czasie prowadzonych przez siebie prac zastosuje się do obowiązujących 
przepisów prawa a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 j.t.). Prace muszą być wykonywane zgodnie 
z przepisami BHP, uzgodnieniami z Zamawiającym, w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do stałej obecności podczas prac wykonywanych 
przez firmę montującą budki i platformy dla ptactwa wodnego oraz firmę wykonującą 
czyszczenie, remont i demontaż budek. Może się to wiązać z koniecznością jednoczesnej 
pracy do 3 osób nadzorujących. 

c) Realizacja umowy będzie się wiązała z pracą na znacznych wysokościach – do 10 m. 
W związku z powyższym konieczne jest aby osoby nadzorujące posiadały ważne 
zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na wysokości. 

d) Wszelkie wątpliwości w zakresie stanu drzewa i możliwości zawieszenia na nim budki 
Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać i konsultować z Zamawiającym. 

e) Sprzęt używany do wykonywania prac musi być sprawny technicznie i używany w sposób 
zgodny z jego przeznaczeniem. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, 
które powstały w trakcie wykonywania prac (dot. m.in. ewentualnych uszkodzeń 
trawników, roślin, nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych 

i nadziemnych). 

g) Nie zezwala się na wjazd pojazdami na trawniki. 

h) Pojazdy, którymi porusza się Wykonawca muszą być oznakowane (nazwa i adres 
Wykonawcy) oraz zaopatrzone w lampę sygnalizacyjną.  

i) Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię 
umowy zawartej z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy. 

  



 

2 
 

 

II. STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC  

1) Nadzór nad instalacją platform dla ptactwa wodnego 

Termin wykonania – do 31.07.1021 r.  

Platformy w ilości 3 szt. będą montowane na zbiornikach wodnych w Parku Moczydło 
i w Parku Szymańskiego na terenie dzielnicy Wola. 

Na wykonanie prac będą się składały następujące czynności: 

1. Uzgodnienie z administratorem terenu i Zarządem Zieleni m.st. Warszawy 
miejsc montażu platform; 

2. Sprawdzenie poprawności wykonania platform (ok. tydzień przed montażem); 

3. Wskazanie miejsc instalacji platform firmie je montującej; 

4. Nadzór nad instalacją platform; 

5. Potwierdzenie prawidłowości wykonania prac wykonywanych przez firmę 
montującą platformy w protokole sporządzanym przez Zamawiającego 
na potrzeby odbioru wykonania i montażu platform. 

2) Wskazanie miejsc zawieszenia budek dla ptaków i nadzór nad ich montażem.  

Termin wykonania – do 10.12.2021 r. 

Budki w ilości 295 szt. zostaną zawieszone na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 
na terenach publicznych, wskazanych przez Zamawiającego. 

Na wykonanie prac będą się składały następujące czynności: 

1. Określenie miejsc powieszenia budek na mapie w wersji papierowej 
lub elektronicznej np. w systemie GIS oraz oznaczenie ich w terenie, 
na drzewach zmywalnym sprayem w kolorze białym; 

2. Uzgodnienie z Zamawiającym oraz administratorami poszczególnych terenów 
miejsc rozwieszenia skrzynek, na podstawie opracowanych uprzednio map 
i oznaczeń w terenie; 

3. Wskazanie miejsc powieszenia budek firmie je montującej.  

Zaleca się ustalanie wysokości montażu na wysokości ok. 4,5 – 5 m dla budek 
typu A1, A, B oraz powyżej 6m dla budek typu D i E. W uzasadnionych 
przypadkach wskazywana wysokość zawieszenia budek może być inna; 

4. Nadzór nad montażem budek: 
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a) sprawdzenie czy zawieszane budki są zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego, określonymi w umowie z firmą  je montującą, 

b) sprawdzenie, czy montaż budek jest wykonywany we właściwym miejscu 
i we właściwy sposób, zgodny z zaleceniami Zamawiającego 
oraz wskazaniami Wykonawcy. 

5. Potwierdzenie prawidłowości wykonania prac wykonywanych przez firmę 
montującą budki w protokole sporządzanym przez Zamawiającego 
na potrzeby odbioru wykonania i montażu budek. 

 

3) Nadzór nad czyszczeniem, remontem i demontażem budek 

Termin wykonania – od 15.10.2021 r. do 10.12.2021 r. 

Prace będą się odbywały na terenie dzielnic: Białołęka, Śródmieście, Wola i Mokotów 
i dotyczą maksymalnie 1797 szt. budek. 

Przed 01.10.2021 r. Zarząd Zieleni udostępni Wykonawcy mapy z naniesionymi 
budkami w systemie GIS.  

Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania mailowo Zamawiającemu rozbieżności 
w ilości budek i ich lokalizacji w stosunku do przekazanej mu mapy - najpóźniej 
w dniu kolejnym po stwierdzeniu tych rozbieżności. Decyzja o oczyszczeniu 
lub demontażu budek nie naniesionych na mapę GIS będzie leżała po stronie 
Zamawiającego, przy czym łączna ilość oczyszczonych i zdemontowanych budek nie 

może przekroczyć 1797 szt. 

Na wykonanie prac będą się składały następujące czynności: 

1. Sprawdzenie czy w budkach znajdują się żywe zwierzęta lub świeże gniazda 
wiewiórki. W wypadku ich stwierdzenia należy poinstruować firmę wykonującą 
prace o dalszym sposobie postępowania. W wypadku odstąpienia 
od czyszczenia skrzynki należy wpisać w tabelę inwentaryzacyjną adnotację 
o nieusunięciu gniazda i podać powód; 

2. Nadzór nad czyszczeniem budek; 
3. Nadzór nad remontem budek i sprawdzanie jego zgodności z zapisami umowy 

z firmą wykonującą czyszczenie, remont i demontaż budek; 
4. Wskazanie budek do demontażu i nadzór nad nim. Do zdemontowania należy 

wskazywać budki o nieprawidłowej konstrukcji (zagrażającej zasiedlającym ją 
ptakom), uszkodzone, nie nadające się do remontu – max. 200 szt.; 
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5. Potwierdzenie prawidłowości wykonania prac wykonywanych przez firmę 
oczyszczającą, remontującą i demontującą budki w protokole sporządzanym 
przez Zamawiającego na potrzeby odbioru wykonania prac. 
 

4) Inwentaryzacja faunistyczna budek lęgowych 

Termin wykonania – od 15.10.2021 r. do 10.12.2021 r. 

Prace będą się odbywały na terenie dzielnic: Białołęka, Śródmieście, Wola i Mokotów 
i dotyczą maksymalnie 1797 szt. budek. 

Inwentaryzacja będzie polegała na określeniu składu gatunkowego ptaków, ssaków 
i ewentualnie innych gatunków zwierząt przede wszystkim na podstawie zawartości 
usuwanej podczas czyszczenia. Tam gdzie nie będzie możliwe określenie konkretnego 
gatunku (np. w wypadku sikor) należy podać wyższy takson. 

Inwentaryzacja faunistyczna dotyczyć będzie również budek demontowanych. 

Oprócz określenia gatunku zwierzęcia zamieszkującego daną budkę należy także 
określić jej typ. 

Dane należy wprowadzić do tabeli inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr….. do 
umowy. Numery budek w tabeli powinny odpowiadać numerom budek na mapie 
w systemie GIS.  

5) Sporządzenie raportu z przeprowadzonych działań. 

Termin wykonania – do 15.12.2021 r. 

Raport powinien zawierać co najmniej: 

a. sprawozdanie z nadzorowanych i wykonywanych prac, 

b. tabelę inwentaryzacyjną stanowiącą załącznik nr 5 do umowy z określeniem 
taksonów zwierząt zamieszkujących poszczególne typy budek, 

c. określenie zalecanej ilości nowych budek dla ptaków i ssaków na terenie dzielnic 
Śródmieście, Wola i Mokotów do montażu w 2022 r. (należy wskazać dokładne 
lokalizacje i typy budek na podkładach mapowych lub w systemie GIS). 

Raport należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie papierowej (1szt.) i 
elektronicznej (pliki formatu .pdf i .xlsx) na adres mailowy alisowska@zzw.waw.pl. 


