
Załącznik nr 2 do umowy  

 

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI UMOWY 

I TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC 

 

1.  Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów 

prawa (a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). Prace winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 

normami, uzgodnieniami z Zamawiającym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom 

ulic. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie 

objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu 

w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie, itp.). 

3. Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny: 

-  posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na trawniki przyuliczne; 

-  być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy). 

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji prac, zobowiązuje się do wydania pisma 

potwierdzającego, iż Wykonawca wykonuje prace na rzecz Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały  

w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. trawników, materiału roślinnego, wygrodzeń trawników, 

nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do skierowania swego przedstawiciela do 

udziału w odbiorach robót. 

Za wykonywanie prac  będzie odpowiedzialny/a przedstawiciel Wykonawcy: 

imię i nazwisko: …………………………………………………………….. 

6. Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu 

Zamawiającemu podczas odbioru robót. 

 

 

RAMOWE WARUNKI / ZASADY WYKONYWANIA PRAC 

Na terenie objętym zleceniem występują trzy rodzaje zabezpieczeń zimowych chroniących rośliny przed 

skutkami zimowego utrzymania ulic i chodników: 

• maty słomiano-foliowe tj. maty słomiane zszyte z folią PCV sznurkiem poliuretanowym, przykręcone do 

drewnianych palików, osadzone w ziemi na głębokości ok. 40 cm – zgodnie z rysunkiem poglądowym 

nr 1; 

• maty z folii z polietylenu PE gramatura 200, 5UV, kolor oliwkowy – zgodnie ze zdjęciem nr 1, 2; 

• skrzynie drewniane, chroniące misy w których rosną drzewa. 

 

Zakres ilościowy zabezpieczeń oraz wykaz ulic z lokalizacją mat i drewnianych skrzyń, określa załącznik 

nr 4 do umowy. 
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Poglądowe zdjęcia mat PE: 

 
Zdj. 1 

 
Zdj. 2 
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Przęsła na całej długości muszą być równo oddalone od jezdni, trwale wypionowane i odpowiednio 

naciągnięte. 

 

Do ceny utrzymania należy doliczyć zakup wszystkich materiałów niezbędnych do  prawidłowego 

zrealizowania umowy. 

 
 
1. Bieżące utrzymanie mat 

Bieżące utrzymanie mat należy wykonywać od 2.12.2019 r. do 31.03.2020 r. 

• Wykonawca ma obowiązek utrzymania zamontowanych mat na całym terenie i obowiązkowo 

dokonywać ich przeglądu 5 razy w tygodniu w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, do godziny 

15.00. oraz dokonywania drobnych napraw w razie konieczności.  

• Zakres prac obejmuje: wypionowanie przechylonych mat, demontaż i wywóz uszkodzonych fragmentów 

mat. przymocowanie mat do palików, przymocowanie mankietów, uzupełnienie brakujących elementów 

mocowań,  

• Każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie oraz podjętych pracach w ramach zgłoszenia przez 

Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przesłania raportu zawierającego zestawienia wykonanych 

prac. Raport taki musi być wysłany, do godziny 10.00 dnia następnego, na email Zamawiającego: 

kontakt@zzw.waw.pl oraz ro@zzw.waw.pl 

 

 

2. Bieżące utrzymanie drewnianych skrzyń 

Bieżącą utrzymanie drewnianych skrzyń należy wykonywać od 2.12.2019 r. do 31.03.2020 r. 

Drewniane skrzynie ustawione są w pieszych ciągach komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

umowy. Skrzynie zabudowują misy drzew wypełnione nawierzchnią mineralno-żywiczną w okresie 

zimowym, zabezpieczając przed pryzmowaniem zanieczyszczonego solą śniegu. 

• Wykonawca ma obowiązek przeglądu drewnianych skrzyń 1 raz w tygodniu, w poniedziałki, do  godziny 

15.00. oraz dokonywania drobnych napraw w razie konieczności.  

• Zakres prac obejmuje: zmywanie graffiti i usuwanie zanieczyszczeń ze skrzyni (wraz z ich utylizacją). 

• Każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie oraz pracach podjętych w ramach zgłoszenia przez 

Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przesłania raportu zawierającego zestawienia wykonanych 

prac. Raport taki musi być wysłany, do godziny 10.00 dnia następnego, na email Zamawiającego: 

kontakt@zzw.waw.pl oraz ro@zzw.waw.pl 
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