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 WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI UMOWY, HARMONOGRAM PRAC  
I STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONYWANIA 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 (t.j. Dz.U.  
z 2020, poz. 110 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.  
z 2020 r. poz. 55)). 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 chodników, ulic oraz terenu zieleni objętego 
pracami. 

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, stawy, trawniki). 

3. Nie dopuszcza się: 
 wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci; 
 pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac; 
 zmiatania, zgrabiania na tereny sąsiadujące z obsługiwanymi terenami zieleni. 

4. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię umowy.  
5. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne 

ubrania robocze z widocznym logo firmy. 
6. Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny: 

- być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy); 
- posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na trawniki.(Zamawiający zobowiązuje się do 
wydania zezwolenia przed przystąpieniem do realizacji prac.) 
Wjazd na trawniki przyuliczne oraz sąsiadujące z terenem objętym pracami nie może powodować ich 
zniszczenia. Ewentualne szkody Wykonawca będzie zobowiązany naprawić na własny koszt.  
W przypadkach bezwzględnej konieczności przejazdu i zaparkowania na trawniku ciężkiego sprzętu, 
Wykonawca będzie stosował wyłącznie maty antykompresyjne, wykonane z polietylenu. Każdy taki 
przypadek oraz miejsce parkowania musi być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym. 
Po zakończeniu prac, teren należy uprzątnąć, zdemontować maty antykompresyjne oraz odtworzyć 
wszystkie naruszone podczas prac trawniki. Płyty/maty antykompresyjne, tak zwane drogi tymczasowe 
wykonane z polietylenu w formie płyt, należy układać bezpośrednio na trawniku i łączyć ze sobą 
szybkozłączem. Nośność płyt musi być dostosowana do masy sprzętu a ilość dopasowana do 
zabezpieczanej powierzchni. 
 

  
 

7. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (z jednodniowym wyprzedzeniem) 
o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu prac polegających na posadzeniu roślin. 
Raportować należy prace polegające na pielęgnacji krzewów i bylin. Raporty z przeglądów  
i przeprowadzonych prac należy przysyłać 10 i 25 dnia każdego miesiąca. Jeżeli termin raportu wypada 
w dzień wolny od pracy, to kolejnego dnia roboczego. Raporty z prowadzonych prac będą 
podstawą do ich odbioru. 
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Raporty należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na poniższy adres: 
......................@zzw.waw.pl 
Odbiór miesięcznych prac polegających na pielęgnacji krzewów i bylin odbywa się ostatniego dnia 
miesiąca, a w przypadku gdy wypada on w dzień wolny od pracy, pierwszego dnia roboczego miesiąca 
następnego. 

8. Na terenie objętym pielęgnacją dopuszczalne jest stosowanie środków ochrony roślin wyłącznie pod 
ścisłą kontrolą Zamawiającego, tj.: 

 uzgodnienie doboru środka ochrony roślin (preparaty owadobójcze lub grzybobójcze 
dostosowane do występującego patogenu) z Zamawiającym z zastrzeżeniem, 
że do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki, które przy prawidłowym stosowaniu, 
zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub 
środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych 
stwarzających takie zagrożenie i posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin 
do obrotu; 

 wykonanie oprysku przy użyciu opryskiwacza lub podlewania - środkiem w stężeniu 
wskazanym przez producenta w bezwietrzną i bezdeszczową noc w terminie i w godzinach 
ustalonych z Zamawiającym; 

 powtórzenie zabiegu zgodnie z zaleceniami producenta środka ochrony roślin po upływie  
od 7-10 dni w bezwietrzną i bezdeszczową noc w terminie i w godzinach ustalonych  
z Zamawiającym; 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania kopii dokumentacji -- rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 art. 67 z dnia 21 października 2009r. (Dz. U. UE. 
L. 309/1), ustawa o środkach ochrony roślin 8 marca 2013 r. (Dz.U.2018.0.1310, art.37, ust.1) – 
dotyczącej stosowania przez niego środków ochrony roślin, zawierającej pełną nazwę środka ochrony 
roślin, zastosowanie i zastosowaną dawkę, powierzchnię i lokalizację, na której użyto środek ochrony 
roślin oraz przyczynę wykonania zabiegu. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z 
miesięcznym rozliczeniem prac. 

10. Na terenie zieleni objętym umową Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek herbicydów.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, 
kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i naziemnych, itp.). W wypadku uszkodzenia drzew, 
krzewów i rabat Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych. 

12. W przypadku wystąpienia w uzasadnionych okolicznościach (warunki atmosferyczne, wydarzenia 
ogólnomiejskie, uroczystości itp.) Zamawiający może zmienić terminy wykonania poszczególnych prac. 

13. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, nagłe zdarzenie losowe 
lub wypadek, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego  
o konieczności rezygnacji lub przesunięcia terminu wykonywania czynności objętych umową 
natychmiast po powzięciu takiej decyzji - drogą mailową na adres: ........................@zzw.waw.pl  
lub telefonicznie.  

14. Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do skierowania swego przedstawiciela do 
udziału w kontrolach. 

15. Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu podczas 
odbioru robót. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do skierowania na cały okres trwania umowy osoby, która będzie pełnić 
funkcję kierownika robót, przeznaczoną do nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami  
i odpowiedzialną za realizację prac. Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe o kierunkach: 
ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie 
średnie o kierunkach: ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo i 5 lat praktyki. 

  Osoba nadzorująca prace: 
 imię i nazwisko: ………………………..… 

tel. kom: ……………………………………. 
Do obowiązków Kierownika prac należy: 

 bezpośredni nadzór nad pracownikami wykonującymi prace ogrodnicze w terenie, sadzenie i 
pielęgnacja krzewów i bylin zgodnie z przyjętymi do wykonania harmonogramem prac;  

 udział w odbiorze zleconych prac; 
 prawidłowe sporządzanie kosztorysów; 
 kontrolowanie i ocena jakości wszystkich wykorzystywanych materiałów i wykonywanych  

prac, w tym materiału roślinnego – niedopuszczenie do wykorzystania materiału wadliwego; 
 kontrola harmonogramu prac wykonywanych w ramach umowy; 
 bezpośrednia współpraca z Zamawiającym.  
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II. HARMONOGRAM PRAC I STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA 

PRAC 
 

A. SADZENIE KRZEWÓW I BYLIN 
 

1. Harmonogram prac  
 
Krzewy i byliny będą sadzone w dwóch etapach:  

 I etap zakłada posadzenie 112 szt. krzewów i 603 szt. bylin jesienią 2020 r. na przesmyku między 
stawami; 

 II etap zakłada posadzenie 989 szt. krzewów i 226 szt. wiosną 2021 r. wokół stawu nr 1 i stawu 
nr 2. 

Prace prowadzone będą zgodnie z zakresem prac i cen jednostkowych stanowiących załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego oraz projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego.   
Przewidywany termin rozpoczęcia prac I etapu - 1.10.2020 r. Prace należy zakończyć  
do 30.10.2020 r. 
Odbiór posadzenia ma nastąpić do 6.11.2020 r. Przed obiorem materiał roślinny należy wypielić  
i podlać w ilości min. 20 l na 1 m2. Odbiór prac możliwy jest we wcześniejszym terminie, pod warunkiem 
zakończenia poniższych czynności w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 
Przewidywany termin rozpoczęcia prac II etapu - 15.03.2021 r. Prace należy zakończyć  
do 23.04.2021 r. 
Odbiór posadzenia ma nastąpić do 30.04.2021 r. Przed obiorem materiał roślinny należy wypielić  
i podlać w ilości min. 20 l na 1 m2. Odbiór prac możliwy jest we wcześniejszym terminie, pod warunkiem 
zakończenia poniższych czynności w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
Na proces sadzenia krzewów składają się następujące czynności: 
 
2. Przygotowanie terenu pod nasadzenia. 
 
Standard jakościowy wykonania prac: 
Czynności polegają na: 
1. zdjęciu darni i zebraniu zanieczyszczeń z powierzchni; 
2. zebraniu nadkładów ziemi, w celu wyrównania jej poziomu; 
3. wybraniu 5 cm warstwy gruntu rodzimego; 
4. przekopaniu gruntu na głębokość ok. 25 cm w zależności od warstwy gleby – nie należy przekopywać 

podglebia, a prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie; 
5. wyrównaniu powierzchni; 
6. nawiezieniu i równomiernym rozłożeniu urodzajnej warstwy ziemi – grubość 5 cm na całej 

powierzchni; 
7. powierzchnia wykorowanej rabaty po zakończeniu prac powinna być obniżona w stosunku 

do krawężnika lub otaczającego trawnika o 3-5 cm. 
 

3. Ułożenie wegetacyjnej siatki kokosowej suchej. 
 
Standard jakościowy wykonania prac: 
Czynności polegają na: 
1. zakupie i transporcie wegetacyjnej siatki kokosowej suchej na miejsce rozłożenia;  
2. przygotowaniu gruntu do rozłożenia siatki, tj.: oczyszczeniu terenu z większych kamieni i gałęzi oraz 

wyrównaniu powierzchni (powinna być gładka, by zapewnić równomierną i dokładną styczność siatki 
z podłożem); 

3. rozłożeniu siatki na uprzednio przygotowanym stanowisku; 
4. umocowaniu siatki do gruntu kołkami sosnowymi o długości 30 cm lub 50 cm (kołki należy wbijać w 

górny i dolny brzeg oraz w środek siatki w odstępach co 50 cm); 
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5. przy układaniu większej ilości pasów siatki, w miejscu łączenia płaszczyzn siatki, należy je zakładać na 
siebie na szerokość ok. 10 cm, zaś zakładki należy wzmocnić kołkami sosnowymi. Przy względnie 
gładkim i zwartym podłożu do mocowania wystarczy 6 kołków o długości ok. 30 cm na 1m2 siatki (przy 
miękkim podłożu kołki powinny mieć ok. 50 cm długości); 

6. końce siatki należy zakopać w ziemi. 
 

Uwaga: Rozłożona siatka nie może przykrywać włazów do studzienek. 
 
4. Sadzenie krzewów i bylin z pojemnika. 
 
Standard jakościowy wykonania prac: 
Czynność polega na: 
1. przygotowaniu dołów do nasadzeń krzewów i bylin zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości dołów 

do wielkości bryły korzeniowej krzewów oraz bylin – doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i 
szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej); 
Należy zachować szczególną ostrożność kopiąc doły w zbliżeniu do istniejących drzew, w celu ochrony 
ich systemów korzeniowych!  

2. całkowitej zaprawie dołów ziemią urodzajną. 
Parametry podłoża urodzajnego: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- materia organiczna ≤ 7% 
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18% 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30% 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70% 
b) zawartość fosforu >20 mg/m2 
c) zawartość potasu >30 mg/m2 
d) kwasowość pH 5,5 – 6,5. 

3. przygotowaniu materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewów i bylin 
przez zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu 
korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność; 

4. umieszczeniu krzewów i bylin w dołach z uwzględnieniem minimalnej odległości krzewów i bylin  
od wewnętrznej krawędzi trawnika 40-60cm oraz zachowaniem minimalnej odległości sadzenia 
krzewów od pni drzew 50cm;  

5. przysypaniu brył korzeniowych krzewów i bylin ziemią urodzajną do poziomu, na jakim rośliny rosły w 
szkółce; 

6. dociśnięciu ziemi wokół krzewów i bylin; 
7. podlaniu krzewów i bylin po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew i min. 20 l na każdy m² rabaty 

bylinowej); 
8. przysłaniu raportu zgodnie z pkt. I ust. 7  
 
Jeśli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać piasku, zaś do gleby piaszczystej - zwietrzałej gliny. Sadzenie 
krzewów i bylin powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni. 
 

9. Mulczowanie korą 
 
Grubość warstwy 5-7cm. Kora drzew iglastych w zależności od wskazania - zgodnie z zakresem prac 
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – musi być średniomielona (frakcja 2-4 cm) pod 
krzewy lub drobnomielona (frakcja 1-2 cm) pod byliny, nie może być wymieszana z deskami, kołkami itp. 
 
Standard jakościowy wykonania prac: 
Czynność polega na: 
1. usunięciu ze ściółkowanej powierzchni chwastów wraz z korzeniami oraz innych zanieczyszczeń; 
2. ukształtowaniu brzegów mis i skupin; 
3. dowozie, wysypaniu i równomiernym rozłożeniu kory; 
4. powierzchnia wykorowanej rabaty powinna być obniżona w stosunku do krawężnika lub otaczającego 

trawnika o 3-5 cm; 
5. uprzątnięciu terenu prac i wywóz zanieczyszczeń nie później niż w dniu prac. 
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B. PIELĘGNACJA KRZEWÓW I BYLIN - Standard jakościowy wykonania prac: 
 
1. Harmonogram prac: 
 
Pielęgnacja krzewów i bylin posadzonych w I etapie tj. jesienią 2020 r. będzie prowadzona przez okres:  
8 miesięcy od 01.03.2021 r. do 31.10.2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
Pielęgnacja krzewów i bylin posadzonych w II etapie tj. wiosną 2021 r. będzie prowadzona przez okres:  
6 miesięcy od 1.05.2020 r. do 31.10.2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
Pielęgnacja będzie rozliczana miesięcznie w równych częściach w ciągu całego okresu. 
 
2. Standard jakościowy wykonania prac: 
W okresie objętym pielęgnacją, w comiesięcznym okresie prac należy wykonać: 
a. podlewanie min. 1 raz w tygodniu, w ilości min. 20 l na 1 m2 rabaty - nie dotyczy zbiorowisk 

szuwarowych. Dni i godziny podlewania zostaną uzgodnione w tzw. harmonogramie podlewania, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

b. pielenie min. 1 raz w miesiącu z zastrzeżeniem, że nie należy dopuścić do zachwaszczenia roślin; 
c. przegląd krzewów i bylin - 2 razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca) 

oraz wykonanie poniższych prac wg potrzeb: 
- przycięcie krzewów po kwitnieniu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Cięcia należy wykonać zgodnie z 
wiedzą ogrodniczą, zaleceniami Zamawiającego, uwzględniając specyfikę poszczególnych gatunków; 
- usunięcie z krzewów chorych pędów, przekwitłych kwiatostanów, dzikich pędów min. 1 raz  
w miesiącu; 
- usunięcie z bylin zasychających i zżółkniętych części roślin min. 1 raz w miesiącu;  
- uprzątnięcie terenu prac i wywóz odciętych pędów, przekwitłych kwiatostanów, chwastów  
powinno nastąpić nie później niż w dniu prac; 
- uzupełnianie ściółki korą drzew iglastych, 5-7 cm warstwą przekompostowanej, średniomielonej 
(frakcja 2-4 cm) pod krzewy lub drobnomielonej (frakcja 1-2 cm) pod byliny - zgodnie z zakresem prac 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy; 
- opryski środkami grzybobójczymi i owadobójczymi wg potrzeb, tylko w uzgodnieniu  
z Zamawiającym; 
- wymianę posadzonego materiału roślinnego obumarłego lub w złej kondycji zdrowotnej na wolny od 
wad, w przypadku gdy:  

- stwierdzone zostanie obumarcie materiału roślinnego; 
- stwierdzone zostanie obumarcie 50% pędów materiału roślinnego. 

Materiał roślinny obumarły lub w złej kondycji zdrowotnej musi zostać usunięty w terminie 7 dni 
od daty podpisania protokołu stwierdzającego powyższy stan. W protokole Zamawiający wskaże 
gatunek, ilość i lokalizację obumarłego materiału roślinnego lub w złej kondycji zdrowotnej. Protokół 
stanowić będzie wezwanie Wykonawcy do wymiany wadliwego materiału roślinnego w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia spisania protokołu lub w innym wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wymianę obumarłego materiału 
roślinnego 

 
Z wykonania ww. czynności należy przysłać raport zawierający lokalizację i zakres prac, jakie zostały 
faktycznie zrealizowane w terminach zgodnych z pkt. I ust. 7. 
 
Uwagi: w niektórych przypadkach Zamawiający może wskazać rośliny, dla których wymagane jest 
usunięcie przekwitłych kwiatostanów lub przycięcie całych roślin w celu uzyskania efektu ponownego 
kwitnienia;  
 
Efekt oczekiwany: krzewy powinny być gęste w dobrym stanie zdrowotnym, z ukształtowanym pokrojem, 
byliny w dobrym stanie zdrowotnym, o prawidłowym turgorze, brak chwastów, rośliny bez patogenów i 
wolne od szkodników. 
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3. Sposób przygotowania krzewów i bylin do comiesięcznych odbiorów oraz odbioru 
końcowego. 
 
 
Standard wykonania: 
Czynność polega na: 
1. wyrównaniu brzegów skupiny; 
2. usunięciu zanieczyszczeń (w tym zanieczyszczeń organicznych); 
3. wypieleniu; 
4. wymulczowaniu korą drzew iglastych, 5-7 cm warstwą przekompostowanej, średniomielonej (frakcja 
2-4 cm) pod krzewami lub drobnomielonej (frakcja 1-2 cm) pod bylinami, zgodnie z zakresem prac 
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 
5. wycięciu suchych, połamanych pędów, zasychających i zżółkniętych części roślin. 
 
Krzewy i byliny muszą być w dobrym stanie zdrowotnym, bez patogenów i wolne od szkodników.  
 
Comiesięczne odbiory będą uwzględniały rozwój roślin związany z ich naturalną wegetacją.  
W przypadku odbioru końcowego, Zamawiający uwzględni zarówno dla krzewów jak i bylin ich stan 
związany z naturalną wegetacją, przygotowanie roślin do spoczynku, zmiana barwy ulistnienia, brak 
ulistnienia, a w przypadku bylin dodatkowo: zasychanie, zamieranie części nadziemnych.  
 
 


