
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI UMOWY I TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC 

 

I.  WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI UMOWY 

 

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.2012, poz. 1137). Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym a także zgodnie z harmonogramem 

prac oraz 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). 

3. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani 

w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy. 

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

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

- posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na trawniki przyuliczne. 

Zamawiający zobowiązuje się do wydania zezwolenia przed przystąpieniem do realizacji prac. 

Wjazd na trawniki przyuliczne nie może powodować ich zniszczenia. Ewentualne zniszczenia 

Wykonawca będzie zobowiązany naprawić na własny koszt. 

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

w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń 

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

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

przedstawiciela do udziału w kontrolach. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do skierowania na cały okres trwania umowy osoby, która będzie 

odpowiedzialna za realizację prac.   

Osoba nadzorująca prace: 

 imię i nazwisko: ………………………..… 

tel. kom: ……………………………………… 

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

odbioru robót. 

9. Przekazanie terenu Wykonawcy nastąpi przez Zamawiającego w terminie do 3 dni od 

podpisania umowy, protokołem wprowadzenia.  

10. Przed demontażem skrzyń, w dniu przekazania terenu Zamawiający przy udziale Wykonawcy 

sporządzi dokumentację fotograficzną i spisze protokół ze stanu technicznego skrzyń. 

11. Wykonawca zobowiązany jest w dniu przekazania terenu, przedstawić harmonogram prac  

w zakresie terminów dostawy kompletów drewnianych skrzyń we wskazane przez 

Zamawiającego miejsce na ul. Bartycką 175 Pawilon nr 6 w m.st. Warszawie, z podziałem na dni 

oraz ilości kompletów dostarczanych skrzyń, celem kontroli.  

12. Zdemontowane skrzynie należy tego samego dnia przewieźć, w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego zgodnie z pkt. 11, gdzie następuje protokolarny odbiór częściowy po każdej 

dostawie. Dostawa kompletów skrzyń odbywa się zgodnie z harmonogramem prac. Nie 

dopuszcza się pozostawienia zdemontowanych skrzyń w miejscu ich lokalizacji.  

13. W dniu ostatniej dostawy kompletów drewnianych skrzyń zgodnie z harmonogramem prac,  

o którym mowa w pkt. 11, spisany zostanie końcowy protokół odbioru, potwierdzający przyjęcie 

przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 
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II. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC  

 

A/ PARAMETRY DREWNIANYCH SKRZYŃ 

Skrzynie składają się z dwóch elementów zsuniętych ze sobą i wykonane są ze sklejki 

wodoodpornej  

w kolorze brązowym o grubości 9 mm, na stelażach o konstrukcji ramowej, z kantówki 

modrzewiowej 40x60 mm. 

• konstrukcja złożona jest z elementów umożliwiających szybki montaż/demontaż; 

• długość boku skrzyni - ok. 2 m (wielkość dostosowana do różnej wielkości mis); wysokość 

skrzyni - 70 cm; 

• materiał - sklejka wodoodporna w kolorze brązowym o grubości ok. 9 mm, na konstrukcji  

z kantówki z modrzewia, o przekroju co najmniej 40x60 mm; 

• podstawa obciążona 2 obciążnikami - bloczkami betonowymi - stabilizującymi konstrukcję 

i uniemożliwiającymi jej przesuwanie (o łącznej wadze co najmniej 50 kg dla każdej skrzyni); 

• górna część skrzyni złożona jest z 2 elementów, w których wycięty jest otwór umożliwiający 

dopasowanie dekla do obwodu pnia drzewa; 

• łączenie elementów za pomocą wkrętów stalowych nierdzewnych do drewna dł. min. 80 

mm (bez użycia klejów). 

 

B/ SPOSÓB DEMONTAŻU  

1. Demontażem objętych jest 51 drewnianych skrzyń ustawionych w pieszych ciągach 

komunikacyjnych: pl. Konstytucji (45 szt.), al. Jerozolimskich (1 szt.) i pl. Wilsona (5 szt.). 

Szczegółową lokalizację skrzyń przedstawia załącznik nr 3. Skrzynie zabudowują misy drzew 

wypełnione nawierzchnią mineralno-żywiczną w okresie zimowym, zabezpieczając przed 

pryzmowaniem zanieczyszczonego solą śniegu. 

2. Skrzynie należy demontować w kompletach, po jednej w każdym, opatrzonych numerami 

zgodnymi z załącznikiem nr 3 do umowy, dopisując do każdego numeru symbol literowy 

zgodny z lokalizacją, wg wzoru: 

- pl. Konstytucji – litera K  

- pl. Wilsona – litera W  

- al. Jerozolimskie – litera J (tylko symbol literowy bez numeracji) 

3. Czynność demontażu obejmuje: 

• umycie skrzyń; 

• odkręceniu śrub (T20) dekla skrzyni, zdjęciu dekla i obciążników; 

• odkręceniu śrub (T20) boków skrzyni, zdjęciu płyt i obciążników; 

• rozkręceniu śrub (PZ2) konstrukcji obciążników i zdemontowaniu konstrukcji; 

• skompletowaniu wszystkich części (płyt, paneli, obciążników); 

• opisaniu każdego kompletu wg wzoru zgodnie z pkt. 2  

• załadunku na samochód; 

• uprzątnięciu/zamieceniu mis i terenu bezpośrednio przylegającego; 

• przetransportowaniu skrzyń do miejsca, gdzie będą przechowywane bezpośrednio po ich 

zdemontowaniu (tj. w tym samym dniu). 

4. Demontaż skrzyń należy wykonać nie dłużej niż wciągu 10 dni kalendarzowych licząc od dnia 

zlecenia tych prac przez Zamawiającego. 

 

 

 


