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I. WARUNKI  WYKONANIA UMOWY 

1. Prace winny być wykonywane zgodnie z wiedzą ogrodniczą, obowiązującymi normami, 

uzgodnieniami z Zamawiającym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom 

parku. 

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

terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu 

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

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. Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który (użyty zgodnie 

z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię umowy.  

6. Zamawiający do 5 dnia każdego miesiąca określi wpisem do księgi obiektu czynności, 

ustalając ich zakres, krotność oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia. 

7. Zamawiający w trakcie miesiąca będzie wpisywał do księgi obiektu zalecenia, ustalenia oraz 

ewentualne zmiany i uzupełnienia w zakresie prac. Zamawiający powiadomi 

o wprowadzonych zmianach Wykonawcę telefoniczne lub pocztą elektroniczną. 

8. Upoważnionym do dokonywania wpisów w księdze obiektu z ramienia Wykonawcy jest 

kierownik robót lub osoba przez niego upoważniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca, wpisem do księgi obiektu, potwierdzi przyjęcie do wykonania zakresu 

zleconych prac. 

10. W przypadku niektórych czynności wyszczególnionych w standardach wykonania prac, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów z rozpoczęcia i zakończenia 

wykonywanych czynności w następujący sposób- w formie cyfrowej na adres  

ro5@zzw.waw.pl  lub w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Raport powinien zawierać 

datę oraz wskazywać szczegółowy rodzaj i lokalizację prac wykonanych prac. Inne 

wymagane informacje są opisane przy poszczególnych punktach wykazu prac. 

11. Cięcia pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie z wiedzą ogrodniczą i zapisami w cz. II  

pkt. C. W przypadku uszkodzenia roślin poprzez niewłaściwe cięcie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty kar umownych. 

12. 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, rabat i trawników Wykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty kar umownych. 

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

podczas wprowadzania na prace oraz przy odbiorze prac. Pojazdy, którymi porusza się 

mailto:ro5@zzw.waw.pl
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Wykonawca muszą być oznakowane (nazwa i adres Wykonawcy) a pracownicy wykonujący 

prace muszą być w ubraniach roboczych z widocznym logo Wykonawcy. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac do odwołania ze względu na 

opady atmosferyczne, suszę oraz występowanie zasiedlonych gniazd ptasich. 

15. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, wydarzenia 

ogólnomiejskie, uroczystości itp.) Zamawiający może zmienić terminy wykonania 

poszczególnych prac.  

16. 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 

ro5@zzw.waw.pl lub telefonicznie.  

17. Wymienione w standardach jakościowych wykonania prac materiały muszą spełniać 

poniższe parametry i właściwości: 

Ziemia urodzajna: 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, powinna być wilgotna 

i pozbawiona kamieni o średnicy powyżej 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.  

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%, 

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

- kwasowość pH ≥5,5.  

W przypadkach wątpliwych Zamawiający może zlecić wykonanie badań dostarczonej ziemi na koszt 

Wykonawcy w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada powyższym parametrom. 

Zamawiający ma prawo zlecić do 30 badań w ciągu trwania umowy. 

Podłoże dla roślin kwasolubnych: 

Powinno zawierać: 

- 1/3 ziemi urodzajnej (skład jak powyżej); 

- 1/3 torfu wysokiego kwaśnego o brązowym zabarwieniu i pH od 3,5 do 4,5; 

- 1/3 innej materii organicznej (liście, igliwie, kora, obornik). 

Odczyn gleby powinien wynosić 4-5 pH. 

Torf odkwaszony 

Torf kwaśny odkwaszony węglanem wapnia do pH 5,5 – 6,5. 

mailto:ro1@zzw.waw.pl
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Podłoże dla róż: 

Powinno zawierać:  

- 1/3 ziemi urodzajnej (skład jak powyżej);  

- 1/3 gliny;  

- 1/3 obornika.  

Odczyn gleby powinien wynosić 6,5-7,0 pH.  

Kora: 

Kora ogrodowa przekompostowana, średnio mielona drzew iglastych o odczynie obojętnym, frakcji 

2 - 4 cm do ściółkowania krzewów. Kora powinna mieć świeży zapach i odpowiedni kolor. Nie może 

mieć objawów zagrzybienia. 

Mieszanka traw: 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Nasiona nie mogą mieć 

objawów zagrzybienia. 

- Skład mieszanki traw na miejsca słoneczne: 

80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny łąkowej, 10% życicy trwałej. 

- Skład mieszanki traw na miejsca zacienione: 

15% życicy trwałej, 30% kostrzewy czerwonej (rozłogowej), 25% kostrzewy czerwonej 

(kępowej), 10% kostrzewy różnolistnej, 10% wiechliny łąkowej, 10% kostrzewy owczej. 

Nawozy: 

- Wiosenny – wieloskładnikowy z dużą zawartością azotu; 

- Letni – wieloskładnikowy z optymalną zawartością azotu w stosunku do fosforu i potasu; 

- Jesienny – wieloskładnikowy bez azotu ze zwiększoną zawartością fosforu i potasu; 

- Długodziałający; 

- Potasowo-magnezowy (kalimagnezja). 

18. Pojazdy mogą poruszać się tylko po drogach utwardzonych i innych wskazanych przez 

Zamawiającego jako drogi techniczne na podstawie przepustek wydanych przez 

Zamawiającego. W celu uzyskania przepustek, Wykonawca w terminie do 7 dni od 

podpisania umowy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji listę 

pojazdów niezbędnych do wykonywania umowy z podaniem marki i numerów 

rejestracyjnych. W parku jednocześnie nie może pracować więcej niż 3 szt. Pojazdy 

silnikowe, wykorzystywane do realizacji umowy, powinny spełniać wymogi normy EURO 5. 

19. W przypadkach bezwzględnej konieczności przejazdu i zaparkowania  na trawniku ciężkiego 

sprzętu, Wykonawca będzie stosował wyłącznie maty antykompresyjne, wykonane z 

polietylenu. Każdy taki przypadek musi być uprzednio uzgodniony z Zamawiającym. 

Miejsce parkowania sprzętu musi być uzgodnione z Zamawiającym. Po zakończeniu prac, 

teren należy uprzątnąć, zdemontować maty antykompresyjne oraz odtworzyć wszystkie 

naruszone podczas prac trawniki. 
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Płyty/maty antykompresyjne, tak zwane drogi tymczasowe wykonane z polietylenu w 

formie płyt. Płyty należy układać bezpośrednio na trawniku i łączyć ze sobą szybkozłączem. 

Nośność płyt musi być dostosowana do masy sprzętu a ilość dopasowana do 

zabezpieczanej powierzchni 

 

20. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do skierowania swojego 

przedstawiciela do udziału w kontrolach. 

21. Upoważnionym do dokonywania wpisów w księdze obiektu z ramienia Wykonawcy jest 

kierownik robót lub osoba przez niego upoważniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

22. Za prace w rejonie będzie odpowiadał: 

Kierownik  robót  -   ....................................................., tel. kom. .......................................... 

Kierownik robót winien posiadać wykształcenie kierunkowe - wyższe i minimum 1 rok 

doświadczenia zawodowego lub średnie i minimum 2 lata doświadczenia zawodowego.  

Do obowiązków Kierownika prac należy: 

• bezpośredni nadzór nad pracownikami wykonującymi prace ogrodniczo-

porządkowe w terenie, organizacja prac w terenie zgodnie z przyjętymi 

do wykonania zakresami miesięcznymi;  

• potwierdzanie wpisem w księdze obiektu otrzymanie zaleceń; 

• dokonywanie wpisów w księdze obiektu– zgodnie z war. umowy; 

• 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; 
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• bieżące ustalanie harmonogramu prac wykonywanych w ramach pozycji 

zryczałtowanych, jak np. pielęgnacja ukwiecenia sezonowego lub bylin, w celu 

osiągnięcia i utrzymania opisanego efektu; 

• bezpośrednia współpraca z Zamawiającym.  

O planowanych zmianach personalnych na stanowisku kierownika prac Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego na piśmie. 

23. Wykonawca zapewni w dniach od 1 kwietnia do 30 września codzienną obecność na terenie 

obiektu 1 pracownika dyżurnego  w godzinach: 8.00 – 16.00  (1 kwietnia - 30 września ).   

Obowiązkiem ww. pracownika będzie w zależności od potrzeb, (bez dodatkowego zlecenia) 

między innymi bieżące utrzymywanie porządku w parku, usuwanie zanieczyszczeń, 

posuszu z trawników  i alejek  itp. oraz opróżnianie przepełnionych koszy na śmieci, 

usuwanie lub zgłaszanie kierownikowi robót awarii,  wywrotów lub złomów drzew itp., w 

przypadkach stwierdzenia niebezpieczeństwa poinformowanie odpowiednich służb. 

Wskazywanie ekipom sprzątającym fragmentów parku, które powinny być  sprzątnięte  w 

pierwszej kolejności. 

Prace powyższe będzie(ą) pełnił(li): 

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

tel.: ……………………………………………………., …………………………………………… , 

24. Co najmniej 3 dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, takimi jak Święta Wielkanocne, 

1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, Boże Narodzenie, Nowy 

Rok, 6 stycznia, Wykonawca zobowiązany jest podać (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) 

nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do podjęcia (we współpracy z 

Zamawiającym) działań w sytuacjach awaryjnych. Działania interwencyjne powinny zostać 

podjęte natychmiast, nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu wezwania do ich realizacji 

przez Zamawiającego. Po zakończeniu prac należy przesłać Zamawiającemu drogą mailową 

raport- ro5@zzw.waw.pl, który powinien zawierać datę oraz szczegółową lokalizację, gdzie 

były wykonane prace. 

25. O zaistniałych sytuacjach awaryjnych Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną natychmiast po stwierdzeniu takiego 

przypadku w terenie. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego o 

podrzuconych do parku zanieczyszczeniach, zniszczeniach małej architektury i 

opalikowania drzew, znalezionej padlinie, złomach i wykrotach drzew telefonicznie lub 

mailowo na adres ro5@zzw.waw.pl . 

27. Na terenie parku nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek dmuchaw1 oraz na 

używanie ciągnika rolniczego, którego masa przekracza 1600kg. 

 

1 Zapisy zostały wprowadzone w związku z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 333/2020 w sprawie 

zakazu stosowania dmuchaw   na terenach m.st. Warszawy z dnia 5 marca 2020 r.   

mailto:ro4@zzw.waw.pl
mailto:ro5@zzw.waw.pl
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28. Konieczność ustawienia na terenie parku kontenera przy wykonywaniu niektórych 

czynności każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym. Nie dopuszcza się pozostawiania 

kontenerów na terenie parku na czas dni świątecznych i weekendów. Miejsce i czas 

ustawienia kontenerów należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. Kontener należy 

ustawiać na nawierzchni utwardzonej, a konieczność ustawienia na trawnikach należy 

uzgadniać z Zamawiającym i w takim przypadku stosować tymczasowe maty z 

recyklingowego HDPE. 

29. Na terenie parku dopuszczalne jest stosowanie środków ochrony roślin wyłącznie pod 

ścisłą kontrolą Zamawiającego: 

• wykaz roślin przeznaczonych do oprysku zostanie zlecony wpisem do księgi obiektu; 

• 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; 

30. 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. 

31. Na terenie parku Zamawiający nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek herbicydów.  

32. Ze względu na występowanie w parku podlotów (młode ptaki, które opuściły gniazdo, ale 

nie potrafią jeszcze dobrze latać) szczególnie w okresie marzec – czerwiec, przy koszeniu 

należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby nie narażać ptactwa na 

niebezpieczeństwo. W celu zachowania środków bezpieczeństwa koszenie należy 

zaplanować w taki sposób, aby podloty miały możliwość przemieszczenia się w bezpieczne 

dla nich miejsca. 

Tereny należy kosić od środka do zewnątrz, bowiem w przypadku odwrotnego koszenia tj. 

od zewnątrz do środka ptaki zaganiane są do wewnątrz i nie mając już drogi ucieczki mogą 

zginąć pod kołami sprzętu używanego do koszenia. Innym sposobem jest koszenie w 

kierunku skupin krzewów i drzew, tak by uciekające zwierzęta mogły schronić się w takich 

miejscach. 
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II. RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ICH WYKONANIA  

Uwagi:  

Wymienione poniżej czynności obejmują niezbędny sprzęt, materiały, robociznę (w tym 

załadunek), wywóz i utylizację. 

Wszystkie czynności będą zlecane przez Zamawiającego  wpisem do księgi obiektu . W zleceniu 

zostanie określony termin i czas ich wykonywania. Wpis potwierdzający wykonanie zleconej 

czynności zostanie dokonany przez Wykonawcę i/lub Zamawiającego przy czym podpis 

Zamawiającego potwierdzający prawidłowe wykonanie zleconych czynności jest każdorazowo 

konieczny.   

 

A. Prace porządkowe 

1. Prace porządkowe różne 

1.1. Prace porządkowe różne (kwiecień – październik) 

Terminy prowadzenia prac:  

Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Prace porządkowe będą wykonywane we wskazane przez Zamawiającego dni (dotyczy także 

dni świątecznych).  

Zakres czynności , wchodzących w skład prac porządkowych oraz standardy jakościowe ich 

wykonania 

1) teren parku uprzątnięty z zanieczyszczeń i opadłego z drzew posuszu, do godz. 8:00; 

2)   w okresie od 01-go maja do 30-go września w piątki i soboty, w godz.16.00 – 18.00- należy    

       wykonać dodatkowe sprzątanie wraz z opróżnieniem koszy i wywozem zanieczyszczeń; 

3)  codzienna obecność w terenie pracownika dyżurnego  w terminach i na zasadach 

określonych w cz. I pkt. 23; 

4) kosze na śmieci: opróżnione, wymienione worki foliowe w koszach na śmieci i 

dystrybutorach torebek na psie odchody (w parku znajduje się 238 koszy i 9 dystrybutorów 

)do godz. 8:00; 

5) ławki czyste, umyte z zabrudzeń, nieprzewidzianych nieczystości, ekskrementów ptasich, 

zalegającej na ławkach wody (np. poranna rosa), graffiti usunięte za pomocą specjalnego 

środka chemicznego- w rejonie znajduje się 308 szt. ławek; 

6) kosze na śmieci: czyste, umyte z zabrudzeń wewnątrz i na zewnątrz, graffiti usunięte za 

pomocą specjalnego środka chemicznego,  opróżnione, wymienione worki foliowe (w parku 

znajduje się 238 koszy;  

7) czyste tablice informacyjne, umyte z zabrudzeń, graffiti usunięte za pomocą specjalnego 

środka chemicznego; 

8) przesunięte ławki i kosze ustawione na miejsce lub wg wskazań Zamawiającego ; 

9) utrzymana czystość w najbliższym otoczeniu ławek/leżanek/siedzisk: uprzątnięte 

nieprzewidziane nieczystości pod ławkami (np. wymiociny), usunięte chwasty i drobne 

zanieczyszczenia (np. niedopałki, kapsle, potłuczone szkło); 
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10) utrzymana czystość i drożność alejek parkowych: usunięty okwiat, owoce i liście zalegające 

na alejkach, przycięte drobne gałązki drzew i krzewów (złamane lub uniemożliwiające 

swobodne poruszanie się po alejkach parkowych);  

11) zamiecione/zgrabione place zabaw, piaskownice oczyszczone z zanieczyszczeń do godz. 

8.00;  

12) zasypane doły wykopane przez psy; 

13) rozrzucone kretowiska;  

14) usunięte samosiewy:  

15) wygrodzenia zabezpieczające rabaty i krzewniki stabilnie zamontowane w gruncie; 

16) zniszczone (zdewastowane) elementy wyposażenia parku (np. kosze, ławki, tablice) po 

uzgodnieniu z Zamawiającym wywiezione na bazę i przechowywane do czasu faktycznej 

likwidacji przez Zamawiającego - należy wysłać raport z przeprowadzonych czynności; 

17) wywóz i utylizacja zniszczonych elementów małej architektury po uzgodnieniu z 

Zamawiającym, przekazanie karty odpadów potwierdzającej utylizację; 

18) drzewa bez odrostów przy pniach. 

Uwagi:  

o Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów na place zabaw oraz na trawniki. 

o W celu usuwania liści lub zanieczyszczeń dopuszcza się używanie urządzeń wsysających. 

Urządzenia takie mogą być stosowane tylko podczas porannych prac porządkowych do 

godz. 8.00.  

o Nie dopuszcza się do zalegania nieczystości i śmieci na terenie parku. 

o Nie dopuszcza się pozostawiania kontenerów na terenie parków na czas dni świątecznych 

i weekendów. Miejsce ustawienie kontenerów należy każdorazowo uzgodnić 

z Zamawiającym. Kontener należy ustawić na tymczasowych matach z recyklingowego 

HDPE. 

o W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementów małej architektury zagrażającej 

bezpieczeństwu użytkowników parku, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

ich zabezpieczenia i powiadomienia Zamawiającego telefonicznie oraz do przesłania drogą 

mailową na adres ro5@zzw.waw.pl zdjęć. Dalszy tryb postępowania ustala Zamawiający. 

 

1.2.  Prace porządkowe różne (listopad – marzec) 

Terminy prowadzenia prac:  

 w okresie od  listopada do marca na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Prace porządkowe będą wykonywane we wskazane przez Zamawiającego dni robocze.  

Zakres czynności , wchodzących w skład prac porządkowych oraz standardy jakościowe ich 

wykonania 

1) teren parku uprzątnięty z zanieczyszczeń i opadłego z drzew posuszu,  do godz. 9:00; 

2) kosze na śmieci: opróżnione, wymienione worki foliowe w koszach na śmieci i 

dystrybutorach torebek na psie odchody (w parku znajduje się 238 koszy i 9 dystrybutorów 

)do godz. 9:00; 

mailto:ro4@zzw.waw.pl
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3) ławki czyste, umyte z zabrudzeń, nieprzewidzianych nieczystości, ekskrementów ptasich, 

zalegającej na ławkach wody (np. poranna rosa), graffiti usunięte za pomocą specjalnego 

środka chemicznego- w parku znajduje się 308 szt. ławek; 

4) kosze na śmieci: czyste, umyte z zabrudzeń wewnątrz i na zewnątrz, graffiti usunięte za 

pomocą specjalnego środka chemicznego,  opróżnione, wymienione worki foliowe (w parku 

znajduje się 238 szt. koszy;  

5) czyste tablice informacyjne, umyte z zabrudzeń, graffiti usunięte za pomocą specjalnego 

środka chemicznego; 

6) przesunięte ławki i kosze ustawione na właściwe miejsce; 

7) utrzymana czystość w najbliższym otoczeniu ławek/leżanek/siedzisk: uprzątnięte 

nieprzewidziane nieczystości pod ławkami (np. wymiociny), usunięte chwasty i drobne 

zanieczyszczenia (np. niedopałki, kapsle, potłuczone szkło); 

8) utrzymana czystość i drożność alejek parkowych: usunięty okwiat, owoce i liście zalegające 

na alejkach, przycięte drobne gałązki drzew i krzewów (złamane lub uniemożliwiające 

swobodne poruszanie się po alejkach parkowych);  

9) urządzenia zabawowe oraz ławki/leżanki/siedziska odśnieżone w ciągu 3 godzin od zaniku 

opadów śniegu; 

10) zamiecione/zgrabione place zabaw, piaskownice oczyszczone z zanieczyszczeń do godz. 

9.00 ;  

11) zasypane doły wykopane przez psy; 

12) rozrzucone kretowiska;  

13) wygrodzenia zabezpieczające rabaty i krzewniki stabilnie zamontowane w gruncie; 

14) zniszczone (zdewastowane) elementy wyposażenia parku (np. kosze, ławki, tablice) po 

uzgodnieniu z Zamawiającym wywiezione na bazę i przechowywane do czasu faktycznej 

likwidacji przez Zamawiającego - należy wysłać raport z przeprowadzonych czynności; 

15) wywóz i utylizacja zniszczonych elementów małej architektury po uzgodnieniu z 

Zamawiającym, przekazanie karty odpadów potwierdzającej utylizację.  

Uwagi:  

o Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów na place zabaw oraz na trawniki. 

o W celu usuwania liści lub zanieczyszczeń dopuszcza się używanie urządzeń wsysających. 

Urządzenia takie mogą być stosowane tylko podczas porannych prac porządkowych do 

godz. 9.00 (listopad- marzec) i godz. 8.00 (październik).  

o Nie dopuszcza się do zalegania nieczystości i śmieci na terenie parku. 

o Nie dopuszcza się pozostawiania kontenerów na terenie parków na czas dni świątecznych 

i weekendów. Miejsce ustawienie kontenerów należy każdorazowo uzgodnić 

z Zamawiającym. Kontener należy ustawić na tymczasowych matach z recyklingowego 

HDPE. 

o W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementów małej architektury zagrażającej 

bezpieczeństwu użytkowników parku, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

ich zabezpieczenia i powiadomienia Zamawiającego telefonicznie oraz do przesłania drogą 

mailową na adres ro5@zzw.waw.pl zdjęć. Dalszy tryb postępowania ustala Zamawiający. 

 

2. Zamiatanie chodników przyparkowych  

Prace są przewidziane do wykonywania przez cały okres trwania umowy. Dokładne terminy są 

zależne od warunków atmosferycznych i będą określone przez Zamawiającego w zaleceniach na 

dany miesiąc, wpisanych do księgi obiektu lub co najmniej 2 dni przed planowanym zamiataniem. 

mailto:ro4@zzw.waw.pl
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Zamiatanie chodników wraz z zebraniem i wywozem zanieczyszczeń należy wykonywać  do 

godziny 8.00. 

W przypadku braku możliwości wykonania zleconego zamiatania, np.  z powodu niesprzyjających 

warunków atmosferycznych lub innych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

Zamawiającemu konieczność rezygnacji z wykonywania czynności lub przesunięcia jej terminu 

drogą mailową lub telefonicznie, natychmiast po powzięciu takiej decyzji.  

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) ręczne lub przy użyciu lekkiej zamiatarki zamiecenie chodników przyparkowych wraz z 

zebraniem z nawierzchni wszystkich zanieczyszczeń (w tym niedopałków, psich odchodów, liści 

i drobnych gałęzi);  

2) załadunek i wywóz zanieczyszczeń natychmiast po wykonaniu prac w danym dniu; 

3) nie dopuszcza się pozostawiania nieczystości na chodniku oraz przerzucania ich na teren 

parku . 

Efekt oczekiwany: chodnik czysty, bez zanieczyszczeń. 

 

3. Zamiatanie nawierzchni utwardzonych - nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z kostek 

granitowych, kostek z bazaltu, kostek betonowych, płyt kamiennych i schodów 

Terminy prowadzenia prac:  

Prace są przewidziane do wykonywania przez cały okres trwania umowy. Dokładne terminy są 

zależne od warunków atmosferycznych i będą określone przez Zamawiającego w zaleceniach na 

dany miesiąc, wpisanych do księgi obiektu lub co najmniej 2 dni przed planowanym zamiataniem. 

Zamiatanie alejek wraz z zebraniem i wywozem zanieczyszczeń należy wykonywać:  

• w terminie od kwietnia do października : do godziny 8.00, 

• w terminie od listopada do marca: do godz. 9.00.  

W przypadku braku możliwości wykonania zleconego zamiatania, np.  z powodu niesprzyjających 

warunków atmosferycznych lub innych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

Zamawiającemu konieczność rezygnacji z wykonywania czynności lub przesunięcia jej terminu 

drogą mailową lub telefonicznie, natychmiast po powzięciu takiej decyzji.  

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) zamiecenie alejek parkowych występujących w parku wraz z zebraniem z nawierzchni 

wszystkich zanieczyszczeń (w tym niedopałków, psich odchodów, liści i drobnych gałęzi);  

2) załadunek i wywóz zanieczyszczeń natychmiast po wykonaniu prac w danym dniu. 

Efekt oczekiwany: alejka czysta, bez zanieczyszczeń. 

 

4. Zamiatanie alejek mineralnych ze spoiwem żywicznym typu Ekoway 

Terminy prowadzenia prac:  

Prace są przewidziane do wykonywania przez cały okres trwania umowy. Dokładne terminy są 

zależne od warunków atmosferycznych i będą określone przez Zamawiającego w zaleceniach na 
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dany miesiąc, wpisanych do księgi obiektu lub co najmniej 2 dni przed planowanym zamiataniem. 

Zamiatanie alejek wraz z zebraniem i wywozem zanieczyszczeń należy wykonywać:  

• w terminie od kwietnia do października : do godziny 8.00, 

• w terminie od listopada do marca: do godz. 9.00.   

W przypadku braku możliwości wykonania zleconego zamiatania, np.  z powodu niesprzyjających 

warunków atmosferycznych lub innych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

Zamawiającemu konieczność rezygnacji z wykonywania czynności lub przesunięcia jej terminu 

drogą mailową lub telefonicznie, natychmiast po powzięciu takiej decyzji.  

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) zamiecenie alejek parkowych występujących w parku wraz z zebraniem z nawierzchni 

wszystkich zanieczyszczeń (w tym niedopałków, psich odchodów, liści i drobnych gałęzi);  

2) załadunek i wywóz zanieczyszczeń natychmiast po wykonaniu prac w danym dniu; 

Uwagi: 

o Zamiatanie należy wykonać ręcznie lub ręcznymi zamiatarkami ulicznymi, lub zamiatarkami 

jezdnymi typu lekkiego o masie do 250 kg/koło na kołach ogumionych. 

o Zabrania się gwałtownych zmian kierunku jazdy zamiatarki, a także gwałtownego ruszania, 

hamowania pojazdu. 

o Zamiatarki powinny posiadać ogumienie miękkie. 

Efekt oczekiwany: alejka czysta, bez zanieczyszczeń. 

 

5. Mycie i czyszczenie z zabrudzeń nawierzchni mineralnej typu Ekoway 

Terminy prowadzenia prac:  

Prace są przewidziane do wykonywania przez cały okres trwania umowy. Dokładne terminy są 

zależne od potrzeb i warunków atmosferycznych,  będą określone przez Zamawiającego w 

zaleceniach na dany miesiąc, wpisanych do księgi obiektu lub co najmniej 2 dni przed 

planowanym myciem.  

Uwagi: 

o Do mycia nawierzchni należy stosować wodę lub wodę z dodatkiem detergentów, których 

ph mieści się w przedziale 7-11.  

o Zabrania się używania jakichkolwiek detergentów bez konsultacji i  akceptacji 

Zamawiającego.  

o Zabrania się stosowania szorowarek o sztywnych szczotkach lub twardych padach.  

 

6. Utrzymanie alejek mineralnych typu HanseGrand  

Terminy prowadzenia prac:  

Czynność przewidziana do wykonania przez cały okres trwania umowy. W okresie zimowym, dni z 

występowaniem  opadów śniegu i konieczności wykonywania oczyszczania zimowego utrzymanie 

alejek mineralnych  nie będzie rozliczane. W miesiącu, w którym wystąpiły prace związane z 
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oczyszczaniem zimowym, czynność będzie rozliczana proporcjonalnie do ilości dni 

przeznaczonych na prace związane z utrzymaniem alejek. W przypadku dużych opadów śniegu lub 

panujących niskich temperatur , Zamawiający ma prawo nie zlecać wykonywania utrzymania 

alejek HanseGrand. Termin ponownego rozpoczęcia wykonywania czynności jest zależny od 

warunków atmosferycznych i szczegółowo zostanie określony przez Zamawiającego w zaleceniach 

na dany miesiąc, wpisanych do księgi obiektu lub co najmniej 5 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia . 

W parku znajduje się 8,64 ar alejek mineralnych typu HanseGrand. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapkę z zaznaczonymi alejkami mineralnymi w terminie 14 

dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Czynność obejmuje następujące działania: 

1) Codzienne rozgrabianie, zamiatanie  i wyrównywanie nawierzchni,  

2) Uzupełnianie ubytków mieszanki mineralnej wraz z wyrównaniem i uwałowaniem,   

3) W przypadku uszkodzeń lub ubytków uzupełnianie mieszanki HanseGrand,  

4) Zagęszczanie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca lub ubijarki ręcznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu wiosennego oraz dni po dużych opadach. Każdorazowo 

wykonywanie zagęszczanie należy zgłosić Zamawiającemu telefonicznie lub  mailowo na 

adres ro5@zzw.waw.pl  przed przystąpieniem do pracy . 

5) Dokładne odchwaszczanie i czyszczenie alejki oraz krawężników z przerostów trawy i 

chwastów- powinno być wykonywane w sposób nie uszkadzający struktury alejki. Prace 

powinny być wykonane ręcznie motyczką lub za pomocą wypalarki do chwastów  . 

Ewentualne uszkodzenia należy zagrabić (w razie potrzeby uzupełnić mieszanką 

HanseGrand) oraz ponownie ubić nawierzchnię przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca 

lub ubijarki ręcznej.   

6) Załadunek i wywóz chwastów powinien się odbyć w tym samym dniu, natychmiast po 

wykonaniu prac. 

7) Deszczowanie nawierzchni w czasie silnego nasłonecznienia i trwających przez 10 dni 

temperatur pow. 25OC. Każdorazowo termin deszczowania należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Deszczowanie należy przeprowadzić do godziny 8.00. 

Efekt oczekiwany: alejka czysta, o wyrównanej powierzchni, bez przerostów trawy i chwastów, bez 

uszkodzeń.   

 

7. Malowanie ławek 

Terminy prowadzenia prac:  

Przez cały okres trwania umowy, w zależności od potrzeb,  na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Czynność obejmuje następujące prace: 

Każdorazowo rozłożenie folii pod ławkami poddawanymi malowaniu w celu ochrony nawierzchni 

przed zabrudzeniem; 

I. W przypadku elementów metalowych/żeliwnych : 

1) umycie elementów metalowych ręcznie lub przy pomocy myjki ciśnieniowej wodą z dodatkiem 

detergentu neutralnego dla środowiska; 

mailto:ro1@zzw.waw.pl
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2) usunięcie starej farby i rdzy (jeśli występuje) ręcznie lub mechanicznie przy pomocy szczotki 

drucianej; 

3) zmatowienie powierzchni papierem ściernym; 

4) odpylenie powierzchni; 

5) pomalowanie metalowej/żeliwnej części ławki farbą antykorozyjną, bezpieczną ekologicznie, 

a następnie nawierzchniową, w kolorze czarny mat;  

II. W przypadku drewnianych elementów ławek: 

1) ręczne umycie ławek;    

2) oczyszczenie powierzchni z poprzednich  warstw malarskich  

3) usunięcie z desek siedziska napisów graffiti środkami odpowiednimi do tego rodzaju prac; 

4) usunięcie szlifierką lub przetarcie papierem ściernym desek w miejscach łuszczenia się starej 

farby (jeśli jest taka konieczność);  

5) odpylenie powierzchni; 

6) uzupełnienie pęknięć drewna szpachlą akrylową do drewna; 

7) zabezpieczenie drewna w miejscach przetarć lub po usunięciu graffiti środkiem 

 grzybobójczym; 

8) dwukrotne pomalowanie farbą nawierzchniową , z długą ochroną matując każdą kolejną 

warstwę- kolor zostanie wskazany przez Zamawiającego; 

9) usunięcie folii zabezpieczającej nawierzchnię od razu po zakończeniu malowania; 

10) pozostawienie w widocznym miejscu informacji o świeżo pomalowanych elementach małej 

architektury; 

11) zgłoszenie drogą mailową, wpisem do księgi obiektu zakończenia malowania celem odbioru 

czynności przez Zamawiającego.  

Efekt oczekiwany: estetycznie pomalowane ławki, bez zacieków i łuszczącej się farby. 

Uwagi: 

o Powyższe prace należy wykonać w terenie odpowiednio zabezpieczając front robót w celu 

niedopuszczenia do spowodowania zniszczeń, kolizji, uszkodzeń mienia parkowego i osób 

trzecich. 

o Malowanie ławek każdorazowo będzie odebrane wpisem do księgi obiektu, podpisanym 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, uwzględniającym ewentualne wskazania do poprawy 

prac  i termin wykonania poprawek.  

 

8. Wygrodzenie rabat, krzewników siatką metalową o wysokości 30 cm 

Termin prowadzenia prac. 

Czynność wykonywana na zlecenie Zamawiającego i każdorazowo określona przez Zamawiającego 

w zaleceniach na dany miesiąc, wpisanych do księgi obiektu lub co najmniej 7 dni przed 

planowanym grodzeniem rabat. Czas trwania zależny jest od zleconego zakresu i każdorazowo 

zostanie określony przez Zamawiającego. Wygrodzenie należy wykonać w następujący sposób: 
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1) Zastosowanie siatki metalowej w kolorze ciemno-zielonym o wysokości 30 cm rozpiętej na 

prętach ze stali zbrojeniowej.  

2) Pręty pomalowane na kolor zielony.  

3) Głębokość osadzenia prętów w gruncie - nie mniej niż 50 cm.  

4) Siatka powinna być dobrze naciągnięta na pręty metalowe wbite wzdłuż linii rabaty, w 

rozstawie 1,5 – 2 m. 

Efekt oczekiwany: rabata lub krzewnik zabezpieczony estetycznym ogrodzeniem z siatki 

prawidłowo naciągniętej na metalowe stabilnie osadzone w gruncie słupki. 

 

9. Czyszczenie z roślin nawierzchni utwardzonych; nawierzchni z kostek granitowych, 

kostek z bazaltu, kostek betonowych i schodów 

Terminy prowadzenia prac:  

Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. Dokładne terminy będą 

określone przez Zamawiającego w zaleceniach na dany miesiąc, wpisanych do Księgi Obiektu lub 

co najmniej 2 dni przed planowanym czyszczeniem. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) usunięcie roślin (wraz z systemem korzeniowym) spomiędzy szczelin w nawierzchni;  

2) usunięciem roślin (wraz z systemem korzeniowym) przerastających krawężniki przy 

czyszczonych   nawierzchniach; 

3)  dokładne zamiecenie całej nawierzchni z wyrwanych roślin i innych zanieczyszczeń; 

4)  załadunek oraz wywóz i utylizacja urobku. 

Efekt oczekiwany: skutecznie oczyszczona nawierzchnia, bez przerostu chwastów. 

10. Wymiana piasku w piaskownicach (na głębokość 30 cm) 

Terminy prowadzenia prac:  

W okresie od kwietnia do października na podstawie wpisu do księgi obiektu, a w przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczenia piasku, mogącego stanowić zagrożenie dla bawiących się dzieci, 

Zamawiający zleci kolejną wymianę piasku za dodatkowym wynagrodzeniem. W parku są 3 

piaskownice.  

Standard jakościowy wykonania prac: 

Zamawiający nie zezwala na wjazd ciężkiego sprzętu transportującego piasek na plac zabaw. 

Wymiana piasku powinna się odbywać za pomocą taczek. Piasek z oczyszczonej piaskownicy należy 

zgromadzić w uzgodnionym miejscu poza placem zabaw np. na folii lub nawierzchni utwardzonej, a 

następnie wywieźć z parku i/lub rozsypać we wskazanych miejscach w parku . Czysty piasek 

dostarczony do parku w celu uzupełnienia piaskownicy analogicznie należy w uzgodnionym z 

Zamawiającym miejscu zgromadzić na folii, a następnie przewieźć do piaskownicy taczkami.  

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) wybranie piasku na głębokość 30 cm; 
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2) napełnienie piaskownicy piaskiem kopalnianym o frakcji 0,2-2 mm, ubogim w części ilaste, 

posiadającym atest PZH; 

3) wyrównanie powierzchni; 

4) wywóz zanieczyszczonego piasku lub rozsypanie we wskazanych przez Zamawiającego 

miejscach na terenie  parku . 

Efekt oczekiwany: piasek zgodny z wymaganiami, czysta wyrównana powierzchnia.  

 

11. Wymiana piasku na polu piaskowym  na boiskach do siatkówki (na głębokość 20 cm)  

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu; 

Czynność przewidziana do wykonywania 1 x w okresie od kwietnia do maja. Dokładny termin 

zostanie określony przez Zamawiającego w zaleceniach na dany miesiąc, wpisanych do księgi 

obiektu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku, mogącego stanowić zagrożenie dla 

bawiących się dzieci, Zamawiający zleci dodatkową wymianę piasku. W parku są 2 boiska do 

siatkówki. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność każdorazowo polega na:  wybraniu piasku na głębokość  20 cm i napełnieniu pola 

piaskowego piaskiem kopalnianym o frakcji 0,2-2 mm, ubogim w części ilaste, posiadającym atest 

PZH. 

Wymianę piasku na polu piaskowym jednego boiska należy wykonać w ciągu maksimum jednego 

kolejnych dnia roboczego. Boisko w trakcie wymiany piasku w polu piaskowym będzie wyłączone z 

użytku. Wykonawca jest zobowiązany do  zabezpieczenia terenu i wywieszenia informacji o 

przyczynie jego zamknięcia i przewidywanym terminie wykonania prac.   

Efekt oczekiwany: czysta wyrównana powierzchnia 

 

12. Wywóz zanieczyszczeń  

Terminy prowadzenia prac:  

• Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

• W przypadku stwierdzenia w terenie zanieczyszczeń niezwiązanych z eksploatacją parku lecz 

podrzuconych do parku, każdorazowo należy natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

ustala termin usunięcia zanieczyszczeń. 

• Termin wywozu zanieczyszczeń organicznych - najpóźniej w następnym dniu roboczym od 

zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku zalegania dużych ilości zanieczyszczeń 

organicznych, np. po wichurach, termin wywozu może zostać przedłużony w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, zgodnie z warunkami wykonania umowy   

• Termin wywozu zanieczyszczeń gabarytowych- najpóźniej w następnym dniu roboczym od 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujący zakres prac:  
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1) udokumentowanie ilości gabarytów lub zanieczyszczeń organicznych przed zebraniem 

w postaci zdjęć z datownikiem oraz przekazanie ich Zamawiającemu, zgodnie z warunkami 

wykonania umowy pkt. 10- zdjęcia będą podstawą do odbioru prac; 

2) zebranie zanieczyszczeń; 

3) wygrabienie/zamiecenie terenu zwałki; 

4) wywóz zanieczyszczeń gabarytowych i organicznych oraz wygrabionych drobnych 

zanieczyszczeń; 

5) wysłanie raportu z przeprowadzonych prac, zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt. 10. 

Efekt oczekiwany: teren uprzątnięty, bez zanieczyszczeń, powierzchnia zamieciona/wygrabiona. 

 

13. Usuwanie i utylizacja padłych zwierząt  

Terminy prowadzenia prac:  

Przez cały okres trwania umowy, w przypadku wystąpienia problemu  na podstawie zgłoszenia 

przez Zamawiającego, wpisu do księgi obiektu lub po stwierdzeniu w terenie padłego zwierzęcia 

przez Wykonawcę . 

Wykonawca podczas wykonywania prac, polegających na wywozie i utylizacji padłych zwierząt 

zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa a w szczególności ustawy z dnia 14.12.2012r. o 

odpadach Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm. oraz rozporządzenia (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

UE L 273 z dnia 10 października 2002, L 117 z 13.05.2003, s. 1, z późn. zm.), w odniesieniu do 

środków transportu, zasad przewożenia – rozdział 2 i 6 załącznika II, a w odniesieniu do czasowego 

gromadzenia padłych zwierząt – załącznik III. 

 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) udokumentowanie znalezionych zwłok zwierzęcych przed zabraniem, w postaci zdjęć 

z datownikiem oraz przekazanie ich Zamawiającemu, zgodnie z zapisami niniejszego 

załącznika do umowy (Dział I. Warunki wykonania umowy pkt. 10); 

2) sprawdzenie czy martwe zwierzę domowe jest oznakowane elektronicznie; 

3) odczytywanie czytnikiem czipów numeru mikropocesora martwego zwierzęcia domowego; 

4) przesłanie SMS-em na udostępniony przez Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  

numer telefonu 604 778 747 odczytanego numeru mikroprocesora i adres , w którym 

znaleziono oznakowanie elektronicznie martwe zwierzę domowe)2;    

5) uprzątnięcie, załadunek i wywóz zwłok zwierzęcych po telefonicznej lub mailowej informacji ze 

strony Zamawiającego, że materiał zwierzęcy można poddać utylizacji; 

 
2 Zapisy zostały wprowadzone w związku z Zarządzeniem nr 1496/2019 Prezydenta m.st. Warszawy ws. rejestru 

oznakowanych elektronicznie martwych zwierząt  z dnia 26 września 2019 r  . 
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6) jeżeli znalezione zwłoki zwierzęce wyraźnie wskazują na przedśmiertne znęcanie się nad 

zwierzęciem (Dz.U.2017.0.1840 art. 35- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt) 

lub zachodzi potrzeba dokonania jakichkolwiek badań padłych zwierząt wynikających z 

przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby oraz 

zapewnić warunki przechowywania padłych zwierząt umożliwiające pobranie materiału do 

badań; 

7) Wykonawca, po zrealizowaniu usługi, powiadomi Zamawiającego o jej zakończeniu drogą 

mailową- ro5@zzw.waw.pl - przekazując zdjęcia z wykonywania czynności oraz dokument 

handlowy z zakładu utylizacji odpadów o przekazaniu zwłok zwierzęcych ze wskazaniem ilości 

kg przyjętych przez zakład; 

8) uprzątnięcie terenu po wykonanej pracy. 

Efekt oczekiwany: padlina wywieziona do zakładu utylizacji odpadów, teren posprzątany.  

Uwagi:  

o Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zwłok zwierząt własnym transportem.  

o Czas dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nie może przekroczyć 3 godzin od 

chwili przekazania powiadomienia.  

o Cena utylizacji 1 kg masy ciała padłego zwierzęcia zawiera koszty dojazdu do miejsca zdarzenia 

oraz wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

o W przypadku znalezienia zwłok zwierzęcych w trakcie wykonywania czynności objętych 

umową, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego, prześle dokumentację 

fotograficzną i podejmie działania jak wyżej. 

 

14. Wywóz odpadów niebezpiecznych i niewiadomego pochodzenia  

Terminy prowadzenia prac:  

Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) usunięcie oraz wywóz do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

niebezpiecznych, np. świetlówek, baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, środków farmaceutycznych, leków, środków ochrony roślin, olejów 

mineralnych i substancji oleistych, farb, lakierów, popiołów lub żużli oraz innych uznanych jako 

odpad niebezpieczny;  

2) wysłanie raportu zawierającego zdjęcie, lokalizację oraz ilość odpadów, zgodnie z warunkami 

wykonania umowy pkt. 10. 

Uwagi:  

o W przypadku stwierdzenia w terenie zanieczyszczeń niewiadomego pochodzenia lub 

niebezpiecznych, nie związanych z eksploatacją terenu, należy każdorazowo powiadomić 

Zamawiającego, który ustala dalsze postępowanie i termin usunięcia zanieczyszczeń. 

o Wymagany jest odbiór odpadu w ciągu 2 godzin od wskazania Zamawiającego. 

mailto:ro1@zzw.waw.pl
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15. Interwencyjne prace porządkowo-ogrodnicze  

Terminy prowadzenia prac:  

Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu.  

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje nieprzewidziane w zakresie umowy, ale niezbędne do zrealizowania, 

wynikające np. z awarii, zniszczeń,  pilnych potrzeb w terenie prace ogrodnicze i porządkowe 

rozliczane w ramach RBG, każdorazowo  po uzgodnieniu przedstawionego przez Zamawiającego 

kosztorysu prac.  

 

16. Dokarmianie ptaków występujących w parku  

Terminy prowadzenia prac: 

Zamawiający przewiduje zlecanie czynności tylko i wyłącznie w przypadku dużych opadów śniegu i 

niskich temperatur .  

Czynność wykonywana w okresie zimowym, w miesiącach grudzień – luty zawsze na zlecenie 

Zamawiającego.  Termin rozpoczęcia dokarmiania ptaków jest zależny od warunków 

atmosferycznych i określony przez Zamawiającego w zaleceniach na dany miesiąc, wpisanych do 

księgi obiektu lub co najmniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem dokarmiania ptaków.  

Standard jakościowy wykonania prac: 

Dokarmianie polega na ustawieniu w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach 3 szt. dużych, 

czystych, posiadających zadaszenie karmników oraz bieżącym rozwieszaniu podkarmiaczek – w 

parku powinno znajdować się stale 30 szt. podkarmiaczek. 

1. W karmnikach należy zastosować następującą karmę:  

•  ok. 3 kg dziennie (pszenica, proso, jęczmień, słonecznik, siemię lniane) i  

•  ok.1 kg dziennie – owoce (jarzębina, gruszka, jabłko) 

Dosypywanie karmy do karmników powinno się odbywać codziennie w godz. 7.00. - 8.00. Karmnik 

należy utrzymywać w czystości, każdorazowo należy wykonywać sprzątanie zanieczyszczeń z i 

wokół karmników/korytek, 2 x w miesiącu, na zlecenie Zamawiającego należy wykonać 

szczotkowanie do drewna.  

Po zakończeniu dokarmiania należy zdemontować karmniki oraz uprzątnąć korytka i 

pozostałości po podkarmiaczkach. 

 

17. Czyszczenie budek lęgowych 

Czynność przewidziana do wykonania w okresie od listopada do lutego. Dokładny termin zostanie 

określony przez Zamawiającego w zaleceniach na dany miesiąc, wpisanych do księgi obiektu lub co 

najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem ptaków czyszczenia budek.  

Prace czyszczenia budek powinny być przeprowadzone pod nadzorem ornitologa posiadającego 

wiedzę i doświadczenie w zakresie doboru i rozpoznawania odpowiednich budek dla 

poszczególnych gatunków ptaków lub innych zwierząt oraz  sporządzania inwentaryzacji stanu 
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zasiedlenia budek.  Wykonawca przed przystąpieniem do pracy przedstawi dane ornitologa 

prowadzącego   

Czynność polega na usunięcie z budki wszystkich nieczystości i resztek gniazda oraz sprawdzeniu 

stanu budki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki lub jej zamocowania - naprawa lub 

zgłoszenie do Zamawiającego o konieczności likwidacji budki. Czyszczenie budek będzie się 

odbywać w dwóch etapach, których terminy zostaną określone przez Zamawiającego.   

Etap I: 

1) oczyszczenie skrzynek lęgowych – usunięcie starych gniazd i innych zanieczyszczeń, 

2) wykonanie drobnych napraw skrzynek – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

3) sprawdzenie i poprawa mocowań skrzynek,  

4) usunięcie skrzynek zniszczonych nienadających się do naprawy 

5) przewieszenie budek w odpowiednie miejsce w przypadku zaistnienia sytuacji , gdy drzewo 

jest przeznaczone do wycinki. Zamawiający wskaże takie przypadki.    

   Etap II: 

1) sporządzenie sprawozdania z wyników przeglądu, w szczególności zawierającego dane (dla 

każdego obiektu), dotyczące: zajętości skrzynek, składu gatunkowego ptaków i innych zwierząt 

zajmujących skrzynki, wykonanych napraw, ilości i typów zdjętych skrzynek, uaktualnienie 

danych na mapach inwentaryzacyjnych oraz sporządzenie nowych map inwentaryzacyjnych 

(inwentaryzacja powykonawcza) Sprawozdanie oraz inwentaryzacja powykonawcza wykonane 

zostaną w formie papierowej oraz elektronicznej i zapisane na nośnik CD lub DVD w jednym 

egzemplarzu i dostarczone do siedziby Zamawiającego w ustalonym terminie. 

18. Oczyszczanie zimowe nawierzchni utwardzonych  

Terminy prowadzenia prac:  

Czynność przewidziana do wykonywania w okresie od listopada do marca podczas opadów śniegu 

i/lub występowania zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową /gołoledź, szadź, 

marznąca mżawka/. Oczyszczanie zimowe musi być wykonywane zawsze w przypadku 

występowania ww. zjawisk, również w dni świąteczne.  

Standard jakościowy wykonania prac: 

Częstotliwość wykonywania prac: w zależności od potrzeb- pierwsze odśnieżanie należy wykonać 

do godziny 7.00, a w przypadku opadów ciągłych, alejki należy odśnieżyć w czasie do 3 godzin po 

ustaniu opadów, by zapewnić drożność i bezpieczne korzystanie z ciągów pieszych; 

Czynność obejmuje następujące prace:  

1) mechaniczne płużeniu po opadach śniegu: szerokość pasa oczyszczanego 2 m, a w przypadku 

węższej alejki na całej szerokości, należy oczyścić również śnieg przy ławkach, w celu 

zapewnienia dojścia do ławki. W przypadku opadów ciągłych należy zapewnić drożność alejki 

Przewidywany zakres mechanicznego odśnieżania nawierzchni utwardzonych wynosi 900 

mb/dn.; 

2) oczyszczenie ze śniegu nawierzchni przy ławkach; 
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3) mechaniczne posypywanie czystym piaskiem (bez dodatku chlorków) o frakcji 0,2- 2 mm, 

posiadającym atest PZH- w przypadku występowania śliskości- szerokość pasa posypywanego 

2 m, a przypadku węższej alejki na całej szerokości; 

4) przewidywany zakres ręcznego oczyszczania śniegu i posypywania nawierzchni utwardzonych 

wynosi 1964 mb/dn.w części śródmiejskiej parku oraz 2222 mb/dn w części ochockiej; 

5) Wykonawca w terminie od 01.11 do 15.04. w uzgodnionych miejscach ustawi 2 skrzynie z 

czystym piaskiem oznakowanych logo firmy . Piasek w skrzyniach należy uzupełniać na 

bieżąco.  

Uwagi: 

o W przypadku zaniku pokrywy śnieżnej i lodu, trwającego dłużej niż 4 dni, należy każdorazowo 

wykonać oczyszczenie z piasku posypywanych nawierzchni alejek (oczyszczenie należy 

przeprowadzić piątego/szóstego  dnia). 

o Za jakość zakupionego piasku zastosowanego do posypywania odpowiada Wykonawca. 

o Alejki przeznaczone do oczyszczania zimowego z wyodrębnieniem  alejek/schodów 

przeznaczonych do zimowego oczyszczania ręcznego   zostaną oznaczone na mapach i 

przekazane Wykonawcy nie później niż 7 dni od podpisania umowy.  

 

19. Oczyszczanie zimowe chodników przyparkowych  

Terminy prowadzenia prac:  

Czynność przewidziana do wykonywania w okresie od listopada do marca podczas opadów śniegu 

i/lub występowania zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową /gołoledź, szadź, 

marznąca mżawka/. Oczyszczanie zimowe musi być wykonywane zawsze w przypadku 

występowania ww. zjawisk, również w dni świąteczne.  

Standard jakościowy wykonania prac: 

Częstotliwość wykonywania prac: w zależności od potrzeb- pierwsze odśnieżanie należy wykonać 

do godziny 7.00, a w przypadku opadów ciągłych w czasie do 3 godzin po ustaniu opadów, by 

zapewnić drożność i bezpieczne korzystanie z ciągów pieszych; 

Czynność obejmuje następujące prace:  

1) ręczne oczyszczanie śniegu , ewentualnie za zgodą Zamawiającego  płużenie lekkim do 500 kg 

sprzętem, szerokość pasa oczyszczanego 2 m, a w przypadku węższego chodnika na całej 

szerokości;  

2) posypywanie czystym piaskiem (bez dodatku chlorków) o frakcji 0,2- 2 mm, posiadającym atest 

PZH- w przypadku występowania śliskości chodnika;  

3) Wykonawca w terminie od 01.11 do 15.04. w uzgodnionych miejscach ustawi 2 skrzynie z 

czystym piaskiem oznakowanych logo firmy . Piasek w skrzyniach należy uzupełniać na 

bieżąco; 

4) terminy podane w pkt.3 mogą ulec zmianie w zależności od istniejących warunków 

atmosferycznych, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Ustalone przez 

Zamawiającego terminy nie mogą być zmienione przez Wykonawcę bez wiedzy i zgody 

Zamawiającego; 

5) piasek w skrzyniach należy uzupełniać na bieżąco.  
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Uwagi: 

o W przypadku zaniku pokrywy śnieżnej i lodu, trwającego dłużej niż 4 dni, należy każdorazowo 

wykonać oczyszczenie z piasku posypanej nawierzchni chodnika (oczyszczenie należy 

przeprowadzić piątego/szóstego  dnia). 

o Za jakość zakupionego piasku zastosowanego do posypywania odpowiada Wykonawca. 

o Chodniki przeznaczone do oczyszczania zimowego zostaną oznaczone na mapach i 

przekazane Wykonawcy nie później niż 7 dni od podpisania umowy.  

 

20. Oczyszczanie zimowe alejek mineralnych typu HanseGrand i alejek ze spoiwem z żywicy 

typu Ekoway 

Terminy prowadzenia prac:  

Czynność przewidziana do wykonywania w okresie od listopada do marca podczas opadów śniegu 

i/lub występowania zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową /gołoledź, szadź, 

marznąca mżawka/. Oczyszczanie zimowe musi być wykonywane zawsze w przypadku 

występowania ww. zjawisk, również w dni świąteczne.  

Standard jakościowy wykonania prac: 

Częstotliwość wykonywania prac: w zależności od potrzeb- pierwsze odśnieżanie należy wykonać 

do godziny 8.00, a w przypadku opadów ciągłych, alejki należy odśnieżyć w czasie do 3 godzin po 

ustaniu opadów, by zapewnić drożność i bezpieczne korzystanie z ciągów pieszych; 

W parku znajdują się: 

alejki mineralne typu Ekoway – 14,04 ar 

alejki mineralne typu HanseGrand – 8,64 ar 

Czynność obejmuje następujące prace:  

1) oczyszczanie ręczne lub płużenie alejek mineralnych  lekkim sprzętem (do 500 kg); 

2) alejki typu Ekoway należy odśnieżać sprzętem wyposażonym w pług o krawędziach 

gumowych; 

3) w przypadku wystąpienia śliskości na alejkach mineralnych obydwu typów należy rozsypać 

specjalną mieszankę mineralną (frakcja grubsza) - szerokość pasa posypywanego 2 m, 

a w przypadku węższej alejki na całej szerokości;  

4) Wykonawca w terminie od 01.11. do 15.04 w uzgodnionych z Zamawiającym miejscach ustawi 

przy  alejkach mineralnych przeznaczonych do oczyszczania zimowego 4-6 estetyczne 

skrzynie z mieszanką HanseGrand Zima oznakowanych logo firmy;  

5) terminy podane w pkt.3 mogą ulec zmianie w zależności od istniejących warunków 

atmosferycznych, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Ustalone przez 

Zamawiającego terminy nie mogą być zmienione przez Wykonawcę bez wiedzy i zgody 

Zamawiającego; 

6) mieszankę w skrzyniach należy na bieżąco uzupełniać.  
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Uwagi: 

o W przypadku zaniku pokrywy śnieżnej i lodu, trwającego dłużej niż 4 dni, należy każdorazowo 

wykonać oczyszczenie z użytej do posypywania mieszanki posypanej nawierzchni alejki 

(oczyszczenie należy przeprowadzić piątego/szóstego  dnia) – dotyczy to alejki typu Ekoway. 

o W celu niedopuszczenia do zamulenia alejek zabrania się stosowania piasku. 

o Za jakość zakupionej mieszanki mineralnej zastosowanej do posypywania odpowiada 

Wykonawca. 

o Alejki mineralne przeznaczone do oczyszczania zimowego zostaną oznaczone na mapach i 

przekazane Wykonawcy nie później niż 7 dni od podpisania umowy.  

o Zamawiający przekaże mapę z wrysowanymi zakresami oczyszczania zimowego alejek 

mineralnych w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

 

21. Obsługa kompostownika  

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy od kwietnia do października/listopada  

Standard jakościowy wykonania prac:  

1) sprawdzenie stanu technicznego istniejących w terenie kompostowników, wykonanie 

niezbędnych prac naprawczych (m.in. wymiana desek, naprawa łączeń, słupków) lub w 

przypadku zakładania nowego kompostownika -wybudowanie we wskazanym przez 

Zamawiającego ocienionym i przewiewnym miejscu ażurowej skrzyni o wym. 2m x 2m x 

1,5m z tarcicy opartej na ośmiu słupkach drewnianych;  

2) przemieszanie zawartości kompostownika z poprzedniego sezonu; 

3) w przypadku braku kompostu z poprzedniego sezonu lub w przypadku zakładania nowego 

kompostownika ułożenie na dnie kilkucentymetrowej warstwy pociętych gałęzi będących 

wyzbieranym na terenie parku posuszem drzew; 

4) dodanie ok. 15 cm warstwy torfu kwaśnego lub gotowego kompostu; 

5) skrzynie przez cały sezon wypełniać liśćmi pochodzącymi z wygrabiania trawników (nie 

należy uzupełniać kompostownika liśćmi gatunków wysoko garbnikowych i kasztanowców), 

skoszoną trawą, chwastami z pielenia, warstwy można przesypywać 2 cm warstwą gleby;  

6) w sezonie kilkakrotnie przerzucić– obrócić w celu dotlenienia, pierwszy raz po 4-6 tyg.;  

7) co najmniej raz w miesiącu istniejący materiał zielny przesypać warstwą min. 5  cm ziemi 

ogrodniczej lub gliny; 

8) w celu dotlenienia, kompost w sezonie należy kilkakrotnie przerzucać, pierwszy raz po 4-6 

tyg.;  

9) bieżący przegląd i naprawa elementów drewnianych kompostownika; 

10) na środku pryzmy wykonać zagłębienie w celu nawodnienia wodą deszczową;  

11) w razie konieczności podlewać (wilgotność powinna wynosić 40-50%);   

12) w kolejnych sezonach pozostawioną zawartość kompostownika dokładnie przemieszać, a w 

przypadku pustego kompostownika , należy ponownie na dnie ułożyć warstwę z pociętych 

gałęzi, będących wyzbieranym na terenie posuszem drzew, a następnie postępować wg 

punktów 3-10; 
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13) rozrzucanie gotowego kompostu na rabatach i w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego w parku; 

14) na początku każdego kolejnego sezonu należy wykonać szczegółowy przegląd konstrukcji 

kompostownika i dokonać niezbędnych napraw.  

 

B. Prace ogrodnicze -  zieleń niska  

UWAGA 

Na terenie parku znajdują się obszary, które w celu dbania różnorodność biologiczną są traktowane jak 

ostoje przyrody,  gdzie  prowadzone są prace porządkowe, a w szczególnych przypadkach Zamawiający 

zleca czynności ogrodnicze związane z utrzymaniem ekologicznego charakteru danego fragmentu parku 

lub inne konieczne do wykonania , związane z bezpieczeństwem użytkowników.   

Obszary , będące ostojami przyrody w parku zostały oznaczone na mapie , będącej uzupełnieniem 

niniejszych warunków wykonania umowy i standardów jakościowych wykonania prac pn. „Ostoje 

przyrody”, stanowiącej załącznik nr 2a do umowy.  

  

1. Trawniki/Łąki  

1.1. Renowacja trawników 

Terminy prowadzenia prac: 

Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace 

1) usunięcie z powierzchni terenu wszystkich zanieczyszczeń; 

2) usunięcie darni; 

3) przekopanie gruntu znajdującego się poza rzutem koron drzew na głębokość 15- 25 cm; 

4) ręczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na głębokość 5- 10 cm. Po stwierdzeniu 

występowania korzeni w płytszych warstwach gleby nie należy przekopywać terenu 

w obrębie ich występowania; 

5) usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń oraz 

kłączy i korzeni chwastów; 

6) wyrównanie i zwałowanie powierzchni z zastrzeżeniem, że docelowy poziom gruntu 

powinien być: 

• obniżony o 2- 3 cm poniżej krawężników i obrzeży– należy przewidzieć zebranie 

i wywóz nadmiaru ziemi; 

• wyrównany z poziomem przylegającego gruntu; 

• na terenach, na których nie ma możliwości uzyskania ww. poziomu gruntu ze względu 

na występowanie systemów korzeniowych drzew i krzewów oraz infrastruktury tj. 

studzienek, włazów, itp., docelowy poziom gruntu należy uzgodnić z Zamawiającym; 

7) wysianie mieszanki traw wskazanej przez Zamawiającego w ilości 25g/m2 (skład zgodnie 

z warunkami wykonania umowy pkt. 17); 
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8) ręczne rozrzucenie 1- 2 cm warstwy ziemi urodzajnej w celu przykrycia nasion (skład 

zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt. 17); 

9) powtórne zwałowanie; 

10) zgłoszenie zakończenia renowacji mailowo lub wpisem do księgi obiektu w celu ustalenia 

szczegółowego odbioru czynności;  

11) przygotowanie terenu do odbioru: 

• naprawa szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, np. wyrównanie kolein i dosianie 

trawy; 

• skoszenie trawnika samobieżną lub pchaną ręcznie kosiarką spalinową na wysokość 6-

8 cm, po równomiernym wzroście trawy na wysokość 10 cm; 

• zgrabienie pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp.; 

• wywóz pokosu. 

Podczas koszenia należy używać następującego sprzętu: 

o kosiarki nożowe z pojemnikiem na pokos zawieszane na lekkim ciągniku, z zastrzeżeniem, że 

masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg; 

o kosiarki samojezdne z nożami obrotowymi, z pojemnikiem na pokos – zalecane kosiarki 

elektryczne; 

o kosiarki pchane ręcznie spalinowe z pojemnikiem z nożami obrotowymi – zalecane kosiarki 

elektryczne; 

o kosiarki mulczujące z zastrzeżeniem, że masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg; 

o kosy elektryczne np. do podkaszania przy elementach architektonicznych; 

o zastosowanie tymczasowych wygrodzeń - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Nie dopuszcza się: 

o prowadzenia prac w godzinach ciszy nocnej, tj. od 22.00 do 6.00; 

o używania kos spalinowych. 

 

1.2. Koszenie 

 

UWAGA 

„Wykaz i mapy działek składających się na teren parku Pole Mokotowskie wraz z zaznaczeniem 

powierzchni  i przewidzianych krotności koszenia poszczególnych fragmentów parku” jest przedstawiony 

w załączniku nr 2 b do niniejszych warunków wykonania umowy i standardów jakościowych wykonania 

prac . 

Mapa z zaznaczonymi łąkami występującymi w parku stanowi załącznik nr 2 c do niniejszych warunków 

wykonania umowy i standardów jakościowych wykonania prac pn. „Łąki w parku Pole Mokotowskie .” 

Mapa z zaznaczonymi obszarami, w których przewidziane jest koszenie poszycia w masywach drzew 

stanowi załącznik nr 2d niniejszych warunków wykonania umowy i standardów jakościowych wykonania 

prac pn. „Koszenie poszycia w parku Pole Mokotowskie.” 
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1.2.1 TRAWNIKÓW 

Terminy prowadzenia prac: 

Czynność przewidziana do wykonywania  podczas trwania umowy, w miesiącach od kwietnia/maja 

do października na zlecenie Zamawiającego. Dokładne terminy wykonywania koszenia są zależne 

od warunków atmosferycznych i zostaną określone przez Zamawiającego wpisem do księgi obiektu 

w zaleceniach na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed planowanym koszeniem.  

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

Trawniki należy kosić kosiarką z pojemnikiem na pokos, wysokość cięcia trawy 6-8 cm z 

podkoszeniem przy elementach architektonicznych i wyposażenia, nawierzchniach, drzewach, 

skupinach krzewów i rabatach  itp.  

 

1) montaż słupków drewnianych o wysokości od 50-70 cm od poziomu gruntu oraz rozpięcie 

wzdłuż nich taśmy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia 

np. roślin cebulowych, łąk kwietnych, itp.; 

2) w przypadku występowania na trawnikach  roślin cebulowych termin skoszenia tych miejsc, 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym; 

3) skoszenie trawników na terenie płaskim (w tym chwastów oraz samosiewów drzew 

i krzewów znajdujących się w obrębie trawników) na wysokość 6-8 cm; 

4) odcięcie brzegów trawnika przy krawężnikach, rabatach i krzewach za pomocą krawędziarki 

przy motokosie od strony trawnika; 

5) ręczne ścięcie trawy i chwastów przy użyciu nożyc do trawy w promieniu 20 cm wokół pni 

drzew o pierśnicy do 40 cm; 

6) ręczne ścięcie trawy i chwastów przy użyciu nożyc do trawy w promieniu 20 cm wokół 

pojedynczych egzemplarzy krzewów; 

7) bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z latarni, słupów, wygrodzeń, 

itp.; 

8) bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z utwardzonych terenów 

przyległych – jezdni, dróg dla rowerów, chodników, opasek, itp.; 

9) wywiezienie pokosu z całej skoszonej w danym dniu powierzchni (z wyjątkiem pokosu 

pozostawionego pod koronami drzew) najpóźniej do godz. 10.00 następnego dnia , w 

przypadku gdy następny dzień nie jest dniem roboczym, należy pokos wywieźć tego 

samego dnia; 

10) zgłoszenie drogą mailową, wpisem do księgi obiektu lub telefonicznie zakończenia koszenia 

celem odbioru czynności przez Zamawiającego. 

Efekt oczekiwany: darń równo skoszona, bez pozostałości trawy. 

Uwagi: 

o Dokładny zakres i granice prac oraz celowość koszenia pod drzewami w poszczególnych 

parkach zostaną ustalone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. W przypadku 

koszenia pod drzewami, należy je wykonać wykonać za pomocą lekkiej kosiarki ręcznej z 
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oponami z bieżnikiem trawnikowym i pozostawić pokos w obrębie korony drzewa lub masywu 

drzew, zaleca się stosowanie kosiarek mulczujących. 

o Czas trwania  koszenia trawników na terenie parku wraz z odcięciem brzegów każdorazowo 

będzie ustalony z Zamawiającym na etapie zlecania czynności (planowane rozpoczęcie jak i 

zakończenia koszenia dla poszczególnych obiektów zostanie wpisane do Księgi Obiektu), z 

zastrzeżeniem że: 

• koszenie odbywa się tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie  

(nie dopuszcza się wykonywania koszenia w soboty i w dni świąteczne); 

 

 Podczas koszenia należy używać następującego sprzętu: 

o kosiarki nożowe z pojemnikiem na pokos zawieszane na lekkim ciągniku, z zastrzeżeniem, że 

masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg; 

o kosiarki samojezdne z nożami obrotowymi, z pojemnikiem na pokos – zalecane kosiarki 

elektryczne; 

o kosiarki pchane ręcznie spalinowe z pojemnikiem z nożami obrotowymi – zalecane kosiarki 

elektryczne; 

o kosiarki mulczujące z zastrzeżeniem, że masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg; 

o kosy elektryczne np. do podkaszania przy elementach architektonicznych.  

Nie dopuszcza się: 

o prowadzenia prac w godzinach ciszy nocnej, tj. od 22.00 do 6.00; 

o używania kos spalinowych. 

 

1.2.2 ŁĄK 

UWAGA 

W parku znajdują się zarówno łąki naturalne (wydzielone ze względu na swoją wartość przyrodniczą 

obszary parkowe) jak i kwietne (założone poprzez wysiew nasion roślin łąkowych).   

Łąki zostały  zaznaczone na mapie , stanowiącej załącznik nr 2c do niniejszych warunków wykonania 

umowy i standardów jakościowych wykonania prac pn. „Łąki w Parku Pole Mokotowskie.” 

Terminy prowadzenia prac: 

Czynność przewidziana do wykonywania  1-2 razy w sezonie na zlecenie Zamawiającego. Dokładne 

terminy wykonywania koszenia łąk są zależne od warunków atmosferycznych i zostaną określone 

przez Zamawiającego wpisem do księgi obiektu w zaleceniach na dany miesiąc lub co najmniej 7 

dni przed planowanym koszeniem.  

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) zebranie zanieczyszczeń w tym toreb foliowych i psich  odchodów przed rozpoczęciem koszenia; 

2) skoszenie łąk na wysokość 10-20 cm (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów) lub 

na wysokość uzgodnioną z Zamawiającym; 

3) bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z latarni, słupów, wygrodzeń, itp.; 

4) bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z utwardzonych terenów 

przyległych alejek, opasek, itp.; 
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5) pozostawienie pokosu na skoszonym terenie na okres jednego tygodnia, lub na okres 

uzgodniony z Zamawiającym, pozostawiony pokos przerzucić po 3 dniach; 

6)  przerzucenie pokosu po 3 dniach;  

7)   wygrabienie pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp.; 

8)   wywóz urobku powinien odbywać się na bieżąco podczas wykonywania wygrabiania pokosu; 

9)  zgłoszenie drogą mailową, wpisem do księgi obiektu lub telefonicznie zakończenia koszenia 

celem odbioru czynności przez Zamawiającego. 

Łąki należy kosić kosiarką bez pojemnika na pokos.   

Efekt oczekiwany: równo wykoszona powierzchnia. 

Uwagi: 

o Czas trwania  koszenia łąk kwietnych wraz z odcięciem brzegów każdorazowo będzie ustalony z 

Zamawiającym na etapie zlecania czynności (planowane rozpoczęcie jak i zakończenia koszenia 

łąk kwietnych zostanie wpisane do księgi obiektu), z zastrzeżeniem że koszenie odbywa się tylko 

w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie (nie dopuszcza się wykonywania koszenia w 

soboty). 

o Planowane rozpoczęcie  i zakończenie koszenia zostanie wpisane do księgi obiektu z 

uwzględnieniem kolejności i czasu trwania wykonywania koszenia łąk w parku. 

Nie dopuszcza się: 

o  prowadzenia prac w godzinach ciszy nocnej, tj. od 22.00 do 6.00. 

 

1.2.3 POSZYCIA W MASYWACH DRZEW 

Czynność przewidziana do wykonywania  1 x roku, w miesiącach lipiec/sierpień na zlecenie 

Zamawiającego. Dokładne terminy wykonywania koszenia są zależne od warunków 

atmosferycznych i zostaną określone przez Zamawiającego wpisem do księgi obiektu w 

zaleceniach na dany miesiąc lub co najmniej 7 dni przed planowanym koszeniem. 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) zebranie zanieczyszczeń znajdujących się na obszarze przeznaczonym do koszenia w tym toreb 

foliowych i psich  odchodów przed rozpoczęciem koszenia; 

2) skoszenie poszycia na wysokość 50 cm (w tym samosiewów drzew i krzewów) lub na wysokość 

uzgodnioną z Zamawiającym; 

3) pozostawienie pokosu na skoszonym terenie; 

4)  wgrabienie do wewnątrz masywów pokosu z pasów szer. 1 m przylegających do ciągów pieszych 

lub rowerowych okalających lub przecinających daną skupinę; 

5)  zgłoszenie drogą mailową, wpisem do księgi obiektu lub telefonicznie zakończenia koszenia 

celem odbioru czynności przez Zamawiającego. 

  Efekt oczekiwany: równo wykoszone poszycie, brak samosiewów. 

Uwagi: 

o Czas trwania  koszenia poszycia każdorazowo będzie ustalony z Zamawiającym na etapie 

zlecania czynności (planowane rozpoczęcie jak i zakończenia koszenia łąk kwietnych zostanie 

wpisane do księgi obiektu), z zastrzeżeniem że koszenie odbywa się tylko w dni robocze od 

poniedziałku do piątku włącznie (nie dopuszcza się wykonywania koszenia w soboty). 
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o Planowane rozpoczęcie i zakończenie koszenia zostanie wpisane do księgi obiektu z 

uwzględnieniem kolejności i czasu trwania wykonywania koszenia poszycia w parku. 

Nie dopuszcza się: 

o  prowadzenia prac w godzinach ciszy nocnej, tj. od 22.00 do 6.00. 

 

1.3. Wygrabianie liści i zanieczyszczeń z trawników 

Terminy prowadzenia prac: 

Czynność jest przewidziana do wykonywania przez cały okres trwania umowy na zlecenie 

Zamawiającego. Dokładne terminy i zakres zależne są od potrzeb i warunków atmosferycznych i 

zostaną określone przez Zamawiającego w zaleceniach na dany miesiąc, wpisanych do księgi 

obiektu lub co najmniej 3 dni przed planowanym wygrabieniem. Wykonawca zostanie 

poinformowany telefonicznie i wpisem do księgi obiektu. Czas trwania grabienia w zależności od 

zleconego zakresu każdorazowo określa Zamawiający i wpisuje do księgi obiektu; 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) wygrabienie za pomocą miotłograbi lub grabi wszelkich zanieczyszczeń organicznych 

(liści, drobnych gałązek, itp.) oraz nieorganicznych (kapsle, niedopałki, itp.); 

2) wywóz i utylizacja zanieczyszczeń w tym samym dniu bezpośrednio po wykonaniu 

wygrabiania. 

Uwagi: 

o W celu dbania o bioróżnorodność, a w związku z tym minimalizowania wygrabianej 

powierzchni pod drzewami i w krzewach,  zakres, granice i celowość wygrabiania w skupinach 

drzew/krzewów jak i pod pojedynczymi egzemplarzami roślin, zostaną dodatkowo wskazane 

przez Zamawiającego w terenie.  

o W przypadku wykorzystywania kontenerów do załadunku liści, nie dopuszcza się 

pozostawiania ich na terenie parku na czas dni świątecznych i weekendów. Miejsce ustawienie 

i zasadność wykorzystania kontenerów należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 

Kontener należy ustawiać na nawierzchni utwardzonej, a konieczność ustawienia na 

trawnikach należy uzgadniać z Zamawiającym i w takim przypadku wykorzystać tymczasowe 

maty z recyklingowego HDPE. 

Efekt oczekiwany: czysta murawa trawnikowa bez zanieczyszczeń organicznych i komunalnych. 

 

1.4. Jesienne wygrabianie liści i zanieczyszczeń z trawników 

Terminy prowadzenia prac: 

• Czynność jest przewidziana do wykonywania w okresie jesiennym (październik, listopad) na 

zlecenie Zamawiającego na podstawie wpisu do księgi obiektu; 

• Dokładny termin rozpoczęcia wygrabiania i zakres zależne są od potrzeb i warunków 

atmosferycznych i zostaną określone przez Zamawiającego w zaleceniach na dany miesiąc, 
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wpisanych do księgi obiektu lub co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 

wygrabienia. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie i wpisem do księgi obiektu.  

Czynność wykonywana tylko na murawach trawnikowych obejmuje: 

• sukcesywne wygrabianie liści kasztanowców od sierpnia do końca listopada; 

• wygrabienie jesienne należy zakończyć do 30 listopada, przesunięcie  terminu zakończenia jest 

możliwe w latach 2021 i 2022 po uzgodnieniu z Zamawiającym z zastrzeżeniem, że ostateczny 

termin zakończenia i odebrania wygrabiania jesiennego nie może przekroczyć  15 grudnia; 

• czas trwania grabienia w zależności od zleconego zakresu każdorazowo określa Zamawiający 

wpisem do księgi obiektu. 

 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność polega na: 

1) wygrabieniu za pomocą miotłograbi lub grabi lub grabi opadłych liści oraz wszelkich 

zanieczyszczeń organicznych oraz nieorganicznych (kapsle, niedopałki, itp.); 

2) załadunku i wywozie liści oraz zanieczyszczeń, który powinien się odbywać na bieżąco podczas 

wykonywania prac – nie dopuszcza  się do zalegania zgrabionych mas liści na trawnikach. 

Uwagi: 

o Liście pod kasztanowcami należy usuwać sukcesywnie w miarę ich opadania, w żadnym 

wypadku nie należy dopuścić do ich zalegania.  

o W celu dbania o różnorodność biologiczną, a w związku z tym minimalizowania wygrabianej 

powierzchni pod drzewami i w krzewach,  zakres, granice i celowość wygrabiania w skupinach 

drzew/krzewów, jak i pod pojedynczymi egzemplarzami roślin, każdorazowo należy uzgodnić 

z Zamawiającym.  

o W przypadku wykorzystywania kontenerów do załadunku liści, nie dopuszcza się 

pozostawiania ich na terenie parku na czas dni świątecznych i weekendów. Miejsce ustawienie 

i zasadność wykorzystywania kontenerów należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 

Kontener należy ustawiać na nawierzchni utwardzonej, a konieczność ustawienia na 

trawnikach należy uzgadniać z Zamawiającym i w takim przypadku wykorzystać tymczasowe 

maty z recyklingowego HDPE. 

Efekt oczekiwany: czysta murawa trawnikowa bez zanieczyszczeń organicznych i komunalnych, 

granice powierzchni liści pozostawionych pod drzewami uzgodnione z Zamawiającym powinny 

tworzyć  staranny rysunek nawiązujący do kształtu rzutu koron. 

 

2. Róże 

2.1. Sadzenie (dosadzenie) krzewów róż 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 
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1) posadzenie róż z uwzględnieniem: minimalnej odległości roślin od  krawędzi rabaty 30- 40 

cm oraz zachowaniem minimalnej odległości sadzenia od pni drzew 50 cm; 

2) podlanie (minimum 10 l na roślinę); 

3) przysypanie brył korzeniowych ziemią dla róż do poziomu, na jakim rośliny rosły 

w pojemniku/w gruncie; 

4) dociśnięcie ziemi wokół roślin; 

5) okopczykowanie (dot. sadzenia jesiennego); 

6) równomierne rozłożenie torfu (odkwaszonego) lub kory– grubość 5 cm na całej 

powierzchni (skład zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt.17); 

7) odcięcie brzegów rabaty; 

Parametry materiału roślinnego powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla materiału 

szkółkarskiego opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. 

- róże – klasy A , wielokwiatowe, wielkokwiatowe,  parkowe, pnące. 

Efekt oczekiwany: zwarta rabata ze zdrowych roślin posadzonych w równych symetrycznych 

odstępach. 

 

2.2. Miesięczna pielęgnacja różanki 

Terminy prowadzenia prac: 

Od kwietnia do października na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) odkrycie roślin wiosną- dokładne usunięcie stroiszu z rabaty jeśli był stosowany- należy 

zachować szczególną ostrożność by nie uszkodzić roślin; 

2) bieżące podlewanie wg potrzeb- minimum 20 l na 1 m2 w trakcie upałów w godzinach 

późnowieczornych (od godz. 20.00) nocą lub świtem (do godz. 7.00) od maja do października; 

3) bieżące wykonanie oprysku środkami grzybobójczymi i owadobójczymi, wg potrzeb 

po uzgodnieniu z inspektorem; 

4) nawożenie od kwietnia do połowy lipca nawozem długodziałającym - po tym terminie należy 

zastosować jednorazową dawkę nawozu potasowo-magnezowego (kalimagnezji- warunki 

wykonania umowy pkt. 17) w celu wzmocnienia ścian komórkowych pędów, a co za tym idzie 

poprawy mrozoodporności pędów; 

5) stosowanie niezbędnych środków ochrony roślin zgodnie z zapisami w cz. I pkt. 29, 30 w celu 

niedopuszczenia do rozwoju patogenów, grzybów, szkodników; 

6) ręczne usuwanie chwastów (wraz z systemem korzeniowym) od kwietnia do października 

minimum 2 razy w miesiącu; 

7) usuwanie zasychających i zżółkniętych części roślin oraz przekwitniętych kwiatostanów - od 

kwietnia do października; 

8) uzupełnianie warstwy kory - grubość warstwy 5 cm (zgodnie z warunkami wykonania umowy 

pkt. 17); 

9) przykrycie na zimę jodłowym lub sosnowym stroiszem na zimę; 

10) uprzątnięcie terenu prac i wywóz urobku nie później niż do godz. 6.00 rano następnego dnia 

po zakończeniu prac. 
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Efekt oczekiwany: różanka stale utrzymywana w stanie bez przerostu chwastów, podlana, rośliny 

bez patogenów i wolne od szkodników, o prawidłowym turgorze. 

 

3. Krzewy, pnącza  

3.1 Cięcia pielęgnacyjne i formujące  

Terminy prowadzenia prac: 

Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace:  

1) wykonanie cięć (przycięcie przekwitłych kwiatostanów oraz pędów krzyżujących,  

uszkodzonych, chorych, przemarzniętych lub martwych, mających na celu zagęszczenie 

krzewów i nadanie im odpowiedniej formy), zgodnie z  wiedzą ogrodniczą przy użyciu ostrego 

sekatora; 

2) posprzątanie obciętych części roślin; 

3) wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac.  

Efekt oczekiwany: krzew o formie charakterystycznej dla gatunku i odmiany, o gęstym pokroju, bez 

obumarłych, chorych lub w widocznie gorszej kondycji pędów, w przypadku grup krzewów - zbity, 

gęsty masyw. 

 

3.2  Cięcia odmładzające 

Terminy prowadzenia prac: 

Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

o Czynność obejmuje następujące prace : 

1) wykonanie cięć (przycięcie nisko starych, wieloletnich, nierozgałęzionych pędów, pędów 

krzyżujących  oraz zredukowanie pozostałych pędów - mające na celu zagęszczenie krzewów), 

zgodnie z wiedzą ogrodniczą przy użyciu ostrego sekatora; 

2) posprzątanie obciętych części roślin; 

3) wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac. 

Efekt oczekiwany: krzew o formie charakterystycznej dla gatunku i odmiany, bez obumarłych, 

chorych lub w widocznie gorszej kondycji pędów, bez widocznego odcięcia pędów starych i nowych 

oraz efektu krzewów piennych/sztamowych. 

Uwaga: 

o Wysokość cięcia poszczególnych gatunków krzewów do ustalenia z Zamawiającym. 

 

3.3  Cięcia żywopłotów 

Terminy prowadzenia prac: 

Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 
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Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace : 

1) wykonanie cięcia odmładzającego żywopłotu (przycięcie pędów ostrymi nożycami mające na 

celu zagęszczenie krzewów i nadanie im odpowiedniej formy; cięcie obejmuje wszystkie 

płaszczyzny żywopłotu po linii odrostów pędów niezdrewniałych) zgodnie z wiedzą ogrodniczą 

przy użyciu ostrego sekatora; 

2) posprzątanie obciętych części roślin; 

3) wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac. 

Efekt oczekiwany: żywopłot o widocznym geometrycznym, symetrycznym kształcie i formie, 

o gęstym, zwartym i jednolitym pokroju, bez obumarłych, chorych lub w widocznie gorszej kondycji 

pędów. Przekrój poprzeczny żywopłotu zbliżony kształtem do trapezu równoramiennego; krótsza 

podstawa jest górną ścianą żywopłotu. 

 

3.4  Odchwaszczanie skupin krzewów i żywopłotów 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy od kwietnia do października na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) odcięcie brzegów skupiny; 

2) wzruszenie wierzchniej warstwy gleby na głębokość 3-5 cm przy użyciu np. pazurków 

ogrodniczych lub motyki; 

3) oczyszczenie gleby z chwastów wraz z korzeniami i kłączami; 

4) wyrównanie powierzchni gleby; 

5) posprzątanie zanieczyszczonych ziemią terenów przyległych; 

6) wywóz urobku. 

Efekt oczekiwany: powierzchnia pod pojedynczymi krzewami, skupinami i żywopłotami 

wyrównana, spulchniona, bez przerostu chwastów, brzeg trawnika odcięty i wyrównany. 

Uwagi: 

o Samosiew powinien być traktowany jak chwast. 

o Załadunek, wywóz masy roślinnej powinny odbyć się w dniu wykonywania prac. 

 

3.5  Karczowanie krzewów 

Terminy prowadzenia prac: 

Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje: 

1) usunięcie krzewów wraz z karpą; 
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2) zasypanie dołu ziemią urodzajną (skład zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt. 17); 

3) wyrównanie i zagrabienie powierzchni; 

4) uzupełnienie stanowiska korą lub wysiew trawy (skład zgodnie z warunkami wykonania 

umowy pkt. 17), zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego; 

5) posprzątanie zanieczyszczonych ziemią lub korą terenów przyległych; 

6) wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac. 

Efekt oczekiwany: teren czysty, wyrównany z założonym trawnikiem lub uzupełniony warstwą kory. 

 

3.6  Mulczowanie korą krzewów i drzew (uzupełn. brakującej kory) warstwą 5 cm  

Terminy prowadzenia prac: 

Od kwietnia do października na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Częstotliwość wykonywania prac: na zlecenie Zamawiającego. 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) wzruszenie wierzchniej warstwy gleby na głębokość 3-5 cm przy użyciu np. pazurków 

ogrodniczych lub motyki; 

2) oczyszczenie gleby z chwastów wraz z korzeniami i kłączami; 

3) wyrównanie powierzchni gleby; 

4) rozłożenie warstwy kory o miąższości 5 cm (skład zgodnie z warunkami wykonania umowy 

pkt. 17); 

5) wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac. 

Efekt oczekiwany: jednolita, wyrównana ściółka z drobnej kory bez przerostu chwastów. 

 

3.7 Przygotowanie terenu pod rabaty z krzewów  

Czynność polega na przygotowaniu terenu do posadzenia krzewów różnych gatunków w tym róż. W 

zależności od rodzaju sadzonych krzewów należy zastosować odpowiednie podłoże o składzie zgodnym z 

zapisami  w cz. I pkt. 17 -  Warunki wykonania umowy." 

 

Terminy prowadzenia prac: 

Od kwietnia do października/listopada na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następując prace: 

1) zdjęcie darni i zebranie zanieczyszczeń z powierzchni; 

2) zebranie nadkładów ziemi ponad obrzeżem; 

3) wybranie 5 cm warstwy gruntu rodzimego; 

4) przekopanie gruntu na głębokość ok. 25 cm w zależności od warstwy gleby – nie należy 

przekopywać podglebia; 
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5) prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie- przekopanie gruntu na gł. max 10 cm- po 

stwierdzeniu występowania korzeni w płytszych warstwach gleby, nie należy przekopywać 

terenu w obrębie ich występowania; 

6) wyrównanie powierzchni; 

7) nawiezienie i równomierne rozłożenie urodzajnej warstwy ziemi– grubość 5 cm na całej 

powierzchni (skład zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt.17); 

8) wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac. 

Efekt oczekiwany: teren wyrównany, wolny od wszelkich zanieczyszczeń, brzeg trawnika odcięty 

i wyrównany. 

 

3.8 Sadzenie (dosadzanie) krzewów ozdobnych lub pnączy 

Terminy prowadzenia prac: 

Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) przygotowanie dołów do nasadzeń krzewów zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości 

dołów do wielkości bryły korzeniowej krzewów, bylin oraz pnączy– doły muszą być 

przynajmniej o 20 cm głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej krzewów); 

2) całkowita zaprawa dołów ziemią dostosowaną do gatunku krzewu, zgodnie z warunkami 

wykonania umowy pkt. 17; 

3) przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewów 

przez zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu 

korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność; 

4) umieszczenie krzewów w dołach z uwzględnieniem: minimalnej odległości krzewów 

od wewnętrznej krawędzi trawnika 40-60 cm oraz zachowaniem minimalnej odległości 

sadzenia krzewów od pni drzew 50 cm; 

5) przysypanie brył korzeniowych krzewów ziemią urodzajną do poziomu, na jakim rośliny rosły w 

szkółce; 

6) dociśnięcie ziemi wokół krzewów; 

7) podlanie krzewów po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew); 

8) mulczowanie korą - grubość warstwy 5- 7cm. Kora musi być średnio mielona- nie może 

być wymieszana z deskami, kołkami itp. (zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt. 17). 

 

Uwagi: 

o Sadzenie krzewów powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni. 

o Jeśli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać piasku, zaś do gleby piaszczystej- zwietrzałej gliny- w 

uzgodnieniu z Zamawiającym.  

o Czynność sadzenia obejmuje do końca trwania umowy pielęgnację po posadzeniu obejmującą 

odchwaszczanie, spulchnianie misy/rabaty, uformowanie misy, podlewanie, stosowane 

środków ochrony roślin zgodnie  zapisem w cz. I pkt.29 i 30. 

Parametry materiału roślinnego powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla materiału 

szkółkarskiego opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.  

Przewiduje się krzewy kontenerowane (dopuszcza się pojemnik C2 lub C3), które powinny: 
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• być zgodne w wyglądzie z odmianą;  

• posiadać prawidłowo rozwinięty systemem korzeniowy w stosunku do wielkości krzewu 

i odmiany; 

• być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników; 

• materiał w ramach gatunku i odmiany powinien być wyrównany pod względem wielkości 

i kształtu; 

• rośliny powinny posiadać minimum 3 pędy charakterystyczne dla gatunku. 

Efekt oczekiwany: skupina lub pojedynczy krzew, zdrowy materiał bez śladów patogenów i chorób, 

o właściwym turgorze, powierzchnia wyrównana, spulchniona bez przerostu chwastów i 

podlewana przez cały okres wegetacji. 

 

3.9 Sadzenie (dosadzanie) krzewów żywopłotowych 

Terminy prowadzenia prac: 

Przez cały okres trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Sposób i kolejność wykonywania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) przygotowanie dołów do nasadzeń krzewów zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości 

dołów do wielkości bryły korzeniowej krzewów– doły muszą być przynajmniej o 20 cm 

głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej krzewów); 

2) całkowita zaprawa dołów ziemią urodzajną, zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt. 17; 

3) przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewów 

przez zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego 

systemu korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność; 

4) umieszczenie krzewów w dołach z uwzględnieniem: minimalnej odległości krzewów 

od wewnętrznej krawędzi trawnika 40-60 cm oraz zachowaniem minimalnej odległości 

sadzenia krzewów od pni drzew 50 cm; 

5) przysypanie brył korzeniowych krzewów ziemią urodzajną do poziomu, na jakim rośliny rosły 

w szkółce; 

6) dociśnięcie ziemi wokół krzewów; 

7) podlanie krzewów po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew); 

8) mulczowanie korą- grubość warstwy 5- 7cm. Kora musi być średnio mielona- nie może 

być wymieszana z deskami, kołkami itp. (zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt. 17); 

9) przycięcie ostrymi nożycami na wysokość ustaloną z Zamawiającym. 

Parametry materiału roślinnego kopanego powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla 

materiału szkółkarskiego opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich: 

• być zgodne w wyglądzie z odmianą;  

• posiadać prawidłowo rozwinięty systemem korzeniowy, a jego struktura nie może zostać 

naruszona; 

• być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników; 
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• materiał w ramach gatunku i odmiany powinien być wyrównany pod względem wielkości 

i kształtu. 

Efekt oczekiwany: przycięty żywopłot ze zdrowego materiału bez śladów patogenów i chorób, 

o właściwym turgorze,  powierzchnia wyrównana, spulchniona bez przerostu chwastów 

i podlewana przez cały okres wegetacji. 

Uwagi: 

o Korzenie muszą być zabezpieczone od momentu wykopania roślin w szkółce do czasu 

sadzenia. 

o Przed posadzeniem roślin korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem 

poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem. 

o Czynność sadzenia obejmuje do końca trwania umowy pielęgnację po posadzeniu obejmującą 

odchwaszczanie, spulchnianie rabaty, uformowanie misy, podlewanie, stosowanie środków 

ochrony roślin zgodnie z zapisami w cz. I. pkt.30. 

 

3.10 Podlewanie krzewów i żywopłotów 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) na dzień przed przystąpieniem do podlewania należy przesłać e-mailem zgłoszenie 

zawierające wykaz krzewów przeznaczonych do podlania; 

2) dowóz wody– ok. 20 l pod jeden krzew (należy uwzględnić koszt wody)- podlewanie należy 

przeprowadzać w godz. 20.00 - 7.00; 

3) równomierne podlanie roślin rozproszonym strumieniem wody; 

4) wysłanie raportu zawierającego wykaz krzewów wraz z lokalizacjami. 

 

3.11 Miesięczna pielęgnacja krzewów okrywowych  

Terminy prowadzenia prac: 

Od kwietnia do października na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

W parku znajdują się krzewniki m.in. z irg płożących, berberysu Nana,  tawuł japońskich, 

krzewuszki, mahonii, forsycji Maluch. Szczegółowy wykaz krzewników z podaniem lokalizacji 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.  

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) przycięciu krzewów po zimie lub po kwitnieniu. Cięcia należy wykonać zgodnie z wiedzą 

ogrodniczą,  zaleceniami Zamawiającego , uwzględniając specyfikę poszczególnych gatunków, 

należy usunąć chore pędy, przekwitłe kwiatostany; 

2) Bieżące odchwaszczanie poprzez spulchnianie gleby, ręczne usunięcie chwastów wra z 

systemem korzeniowym, odcięcie brzegów – minimum 1 x w miesiącu; 
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3) bieżące podlewanie wg potrzeb- minimum 20 l na 1 m2 w trakcie upałów w godzinach 

późnowieczornych (od godz. 20.00) nocą lub świtem (do godz. 7.00);  

4) nawożenie od kwietnia do połowy lipca nawozem długodziałającym; 

5) bieżące wykonanie oprysku środkami grzybobójczymi i owadobójczymi wg potrzeb 

po uzgodnieniu z Zamawiającym; 

6) usuwanie zasychających i zżółkniętych części roślin z pozostawianiem przekwitniętych 

kwiatostanów w celu zawiązywania nasion- od kwietnia do października; 

7) uprzątnięcie terenu prac i wywóz urobku nie później niż do godz. 6.00 rano następnego dnia 

po zakończeniu prac.  

Efekt oczekiwany: krzewy gęste w dobrym stanie, zdrowotnym, z ukształtowanym pokrojem, brak 

chwastów w krzewników. 

 

 

4. Byliny i rośliny okrywowe (runo parkowe) 

4.1. Założenie rabaty bylinowej i/lub okrywowej (runa parkowego) 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) zdjęcie darni i zebranie zanieczyszczeń z powierzchni; 

2) zebranie nadkładów ziemi ponad obrzeżem; 

3) wybranie 20 cm warstwy gruntu rodzimego - prace w obrębie drzew należy wykonywać 

ręcznie; 

4) nawiezienie i równomierne rozłożenie ziemi urodzajnej– grubość 20 cm na całej powierzchni 

(skład zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt.17); 

5) odcięcie brzegów rabaty; 

6) wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac. 

Efekt oczekiwany: teren wyrównany, odcięty od terenu przyległego, wolny od wszelkich 

zanieczyszczeń. 

 

4.2. Sadzenie bylin i/lub roślin okrywowych  

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje: 

1) zakup materiału roślinnego; 

2) przygotowanie dołów do nasadzeń bylin zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości dołów 

do wielkości bryły korzeniowej); 

3) przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie bylin – bryły 

korzeniowe nie mogą być przesuszone; 
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4) umieszczenie bylin w dołach z uwzględnieniem: minimalnej odległości roślin od  krawędzi 

rabaty 30-40 cm oraz zachowaniem minimalnej odległości sadzenia bylin od pni drzew 50cm; 

5) przysypanie brył korzeniowych bylin ziemią urodzajną do poziomu, na jakim rośliny rosły w 

pojemniku; 

6) dociśnięcie ziemi wokół bylin; 

7) podlanie bylin po posadzeniu (minimum 20 l na 1 m2); 

8) mulczowanie korą- grubość warstwy 5 cm (zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt. 17). 

Uwagi:  

o Materiał roślinny okazały, o wyrównanym kształcie i wysokości- dla rozstawy 10 szt./m2- rośliny 

w pojemnikach min. C3, dla rozstawy 16 szt./m2- rośliny w pojemnikach min. C2, dla rozstawy 

25szt./m2- rośliny w pojemnikach C1,5, dla rozstawy > 25 szt./m2- rośliny w pojemnikach 

p9/p11.  

o W przypadku niezakładania rabaty, tylko w celu przesadzenia roślin rosnących zbyt długo 

w jednym miejscu lub w zbyt dużym zagęszczeniu, należy zaprawić dołek ziemią urodzajną 

odpowiednią dla gatunku.  

Efekt oczekiwany: rabata obsadzona zdrowym materiałem w równych symetrycznych odstępach, 

obficie podlana i podlewana przez cały okres wegetacji. 

 

4.3. Miesięczna pielęgnacja rabat bylinowych i okrywowych (runa parkowego) 

Terminy prowadzenia prac: 

Od kwietnia do października na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

W parku znajduje się obecnie 830 m2 rabat bylinowych oraz 4745m2 rabat z roślinami okrywowymi. 

 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) odkrycie roślin wiosną- dokładne usunięcie stroiszu z rabaty jeśli był stosowany- należy 

zachować szczególną ostrożność by nie uszkodzić roślin;  

2) bieżące podlewanie wg potrzeb- minimum 20 l na 1 m2 w trakcie upałów w godzinach 

późnowieczornych (od godz. 20.00) nocą lub świtem (do godz. 7.00) od maja do października- 

nie dotyczy zbiorowisk szuwarowych; 

3) bieżące wykonanie oprysku środkami grzybobójczymi i owadobójczymi wg potrzeb 

po uzgodnieniu z inspektorem; 

4) koszenie, ściółkowanie i nawożenie w III/IV (w zależności od panujących warunków 

atmosferycznych), kiedy młode pędy mają 10 cm (koszenie, aby rośliny się rozkrzewiły, dobrze 

zadarniły oraz pozostały w stadium 1-rocznym, wówczas nie wymagają podziału), po koszeniu 

rośliny są o 30% niższe- ściółkowanie skoszonym materiałem organicznym, nawożenie 

(nawozem wieloskładnikowym) równocześnie z koszeniem - wystarcza na 4 m-ce; 

5) ręczne usuwanie chwastów (wraz z systemem korzeniowym) od kwietnia do października 

minimum 2 razy w miesiącu; 

6) usuwanie zasychających i zżółkniętych części roślin z pozostawianiem przekwitniętych 

kwiatostanów w celu zawiązywania nasion- od kwietnia do października; 
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7) uzupełnianie warstwy kory- grubość warstwy 5 cm, kora musi być średnio mielona- (zgodnie z 

warunkami wykonania umowy pkt. 17) - nie dotyczy zbiorowisk szuwarowych; 

8) przykrycie stroiszem na zimę (do decyzji Zamawiającego); 

9) uprzątnięcie terenu prac i wywóz urobku nie później niż do godz. 6.00 rano następnego dnia 

po zakończeniu prac.  

Uwaga:  

o W niektórych przypadkach Zamawiający może wskazać rośliny, w których wymagane jest 

usunięcie przekwitłych kwiatostanów lub przycięcie całych roślin w celu uzyskania efektu 

ponownego kwitnienia 

 

Efekt oczekiwany: rabata stale utrzymywana w stanie bez przerostu chwastów, podlana, rośliny 

bez patogenów i wolne od szkodników, o prawidłowym turgorze.  

 

5. Rośliny cebulowe 

5.1. Przygotowanie rabaty do ukwiecenia cebulowego 

Czynność przewidziana do wykonania w okresie trwania umowy na zlecenie Zamawiającego. 

Dokładny termin i zakres zostaną podane przez Zamawiającego w zaleceniach na dany miesiąc.  

Czynność obejmuje: zdjęcie darni, wymianę ziemi na urodzajną na gł. 20 cm oraz wysiew i 

przykrycie nawozów.  

Załadunek i wywóz (ziemi/darni i ewent. zanieczyszczeń) - w dniu wykonywania prac  

Efekt oczekiwany: wyrównany teren ze spulchnioną czystą od chwastów i gruzu glebą. 

 

5.2. Sadzenie roślin cebulowych 

Terminy prowadzenia prac: 

Podczas trwania umowy  na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje: 

Sadzenie roślin cebulowych w trawniku lub w rabatach bylinowych  

1) Zaprawienie cebul odpowiednimi preparatami zabezpieczającymi je przed chorobami 

grzybowymi i gryzoniami; 

2) posadzenie roślin w wyznaczonych miejscach w trawniku lub na rabatach bylinowych na 

głębokość 2,5-3-krotnej wysokości cebuli (liczonej od jej wierzchołka);  

3) przykryciu cebul darnią , ściółką lub ziemią;  

4) wyrównaniu powierzchni; 

Sadzenie roślin cebulowych w rabatach 

1) przygotowanie podłoża przed sadzeniem cebul poprzez zastosowanie odpowiednich 

nawozów;  
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2) zaprawienie cebul odpowiednimi preparatami zabezpieczającymi je przed chorobami 

grzybowymi i gryzoniami; 

3) rozmieszczenie cebul roślin na terenie kwietnika w odpowiednich odległościach (w zależności 

od gatunku cebul) oraz zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego; 

4) posadzenie roślin na rabacie na głębokość 2,5-3-krotnej wysokości cebuli (liczonej od jej 

wierzchołka); 

5) zasypanie cebul 5 cm warstwą torfu odkwaszonego; 

6) wyrównanie powierzchni; 

7) przykrycie na zimę rabaty stroiszem.  

Wymagania dotyczące materiału roślinnego: cebule powinny być I gatunku, opatrzone etykietą, 

zdrowe, wolne od chorób, jędrne, bez plam, przebarwień lub narośli i innych uszkodzeń, pokryte 

łuskami okrywającymi, wyrównane wielkością (w zależności od rodzaju), jednolite w całej partii 

w ramach gatunku i odmiany. 

Przewidywane wielkości cebul:  

o Duże cebule- 14- 20 cm, np.: czosnek olbrzymi, szachownice sp.; 

o Średnie cebule- 10- 13 cm, np.: tulipan sp., narcyz sp.; 

o Małe cebule- poniżej 10 cm, np.: krokusy, szafirki, cebulice, kosaćce, psi ząb, przebiśniegi, 

śnieżyczki, szachownice sp.,  

Uwaga:  

o Przed sadzeniem cebule winny być moczone w roztworze preparatu grzybobójczego.  

Efekt oczekiwany: rabata wyrównana wysokością, pokrojem i porą kwitnienia. 

 

5.3. Miesięczna pielęgnacja rabat z roślinami cebulowymi  

Praca przewidziana do wykonania wiosną (III – V) polegająca na: 

1) dokładnym usunięciu stroiszu z rabaty (z zachowaniem szczególnej uwagi, by nie uszkodzić 

roślin cebulowych); 

2) spulchnianiu; 

3) pieleniu rabat; 

4) odcinaniu brzegów  trawnika; 

5) usuwaniu ręcznym chwastów; 

6) podlewaniu - jednorazowo 20 l na 1 m2; 

7) nawożeniu mineralnym roztworem nawozu wieloskładnikowego zawierającego 

mikroelementy 

8) likwidacji nasadzeń wraz z wyrównaniem powierzchni (usuwanie materiału roślinnego oraz 

innych zanieczyszczeń z wywozem i utylizacją); 

9) wyrównaniu powierzchni gleby. 

Prace należy wykonywać na bieżąco, w miarę potrzeb, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w sposób 

zapewniający zdrowy wygląd roślin bez oznak żerowania szkodników, chorób, przesuszenia. 
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Efekt oczekiwany: rabata stale utrzymywana w stanie bez przekwitniętych kwiatów, odrostów i 

przerostu chwastów, podlana i zasilona, rośliny bez patogenów i wolne od szkodników. 

6. Ukwiecenie sezonowe  

6.1. Przygotowanie rabaty do ukwiecenia sezonowego 

Praca przewidziana do wykonania w sezonie wegetacyjnym.  

Wiosna – praca przewidziana do wykonania w okresie od  20 do 30 kwietnia na zlecenie 

Zamawiającego. Termin i zakres zostanie określony w zaleceniach na kwiecień. Czynności obejmują: 

1. ewentualne uzupełnienie rabaty ziemią urodzajną,  

2. przekopanie ziemi,  

3. wysianie i zmieszanie z podłożem nawozów wieloskładnikowych,  

4. wyrównanie  

lub 

1. Zdjęcie wierzchniej warstwy,  

2. wymiana ziemi na urodzajną na gł. 20 cm,  

3. wysiew i przykrycie nawozów,  

4. wyrównanie  

Lato – praca przewidziana do wykonania w okresie od 15 maja do 10 czerwca na zlecenie 

Zamawiającego. Termin i zakres  zostanie określony w zaleceniach na maj i czerwiec. Czynności 

obejmują: 

1. ewentualne uzupełnienie rabaty ziemią urodzajną  

2. przekopanie ziemi,  

3. wysianie i zmieszanie z podłożem nawozów wieloskładnikowych,  

4. wyrównanie   

Efekt oczekiwany: płaski wyrównany teren ze spulchnioną czystą od chwastów i gruzu glebą. 

 

6.2. Sadzenie roślin sezonowych 

Terminy prowadzenia prac: 

• obsadzenia wiosenne - IV;  

• obsadzenia letnie – V/VI. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

czynność obejmuje: 

1) zakup materiału roślinnego; 

2) uzupełnienie w kwietniku ubytków ziemi urodzajnej; 

3) uzupełnienie powierzchni kwietnika 5 cm warstwą kompostu; 

4) ręczny wysiew nawozów mineralnych wieloskładnikowych; 

5) przekopanie powierzchni gleby i jej zagrabienie; 
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6) rozmieszczenie roślin na terenie kwietnika w odpowiednich odległościach, zgodnie 

z projektem dostarczonym przez Zamawiającego;  

7) posadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą; 

8) po posadzeniu– dokładne i ostrożne podlanie roślin drobnokroplistym strumieniem 

uważając,  aby nie spowodować „wypłukania roślin”; 

9) wyrównanie gleby pomiędzy roślinami; 

10) uporządkowanie miejsca pracy. 

Wymagania dotyczące materiału roślinnego: 

• materiał roślinny powinien posiadać prawidłowo rozwinięty system korzeniowy; 

• materiał roślinny w doniczkach z przerośniętą bryłą korzeniową; 

• materiał roślinny musi być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania 

szkodników oraz występowania patogenów grzybowych; 

• materiał roślinny musi być w zaawansowanej fazie kwitnienia pow. 50 % (z dużą ilością 

pączków kwiatowych) oraz musi pokryć w całości powierzchnię ziemi, na której został 

posadzony (efekt kwitnienia w 90 % oraz pokrycia powierzchni roślinami powinien pojawić 

się po upływie 1 - 2 tygodni od momentu posadzenia roślin); 

• materiał roślinny w ramach gatunku i odmiany musi być wyrównany oraz musi posiadać 

parametry charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany (dot. wysokości, kształtu 

i rozkrzewienia sadzonek, barwy kwiatów); 

• materiał roślinny powinien posiadać wysokie walory estetyczne. 

Uwaga: 

o Zalecana rozstawa sadzenia powinna zostać dostosowana (zwiększona  

lub zmniejszona) do wielkości materiału roślinnego w celu uzyskania ww. wymaganego 

pokrycia powierzchni roślinami. 

Efekt oczekiwany: rabata obsadzona zdrowym materiałem w równych symetrycznych odstępach, 

obficie podlana. 

 

6.3. Miesięczna pielęgnacja roślin sezonowych  

Terminy prowadzenia prac: 

od momentu wykonania obsadzenia z roślin jednorocznych  na całkowitej powierzchni kwietników  

do listopada na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) usunięcie wszelkich zanieczyszczeń (niedopałków, kapsli, butelek, puszek, opakowań foliowych 

i papierowych, biletów, itp.) z powierzchni kwietników oraz ich otoczenia w odległości 1 m; 

2) nawożenie dolistne lub doglebowe; 

3) zastosowanie środków ochrony roślin-  z uwzględnieniem ich zakupu i transportu; 

4) podlewanie; 

5) usuwanie przekwitłych kwiatostanów i formowanie nadmiernie rozrastających się roślin; 

6) pielenie i spulchnianie gleby; 

7) usuwanie chwastów z rabaty i z nawierzchni utwardzonych, zlokalizowanych w najbliższym 

sąsiedztwie kwietnika - ok. 1,0 m od krawędzi kwietnika; 



załącznik nr 2 do umowy nr …………………………………..………… 

 

46 

 

8) zebranie i wywóz resztek roślinnych (w dniu pielęgnacji) oraz ich utylizacja; 

9) usunięcie i utylizacja sadzonek roślinnych po danym sezonie;  

10) zagrabienie rabaty po sezonie, zamiecenie terenu przyległego wraz z utylizacją zanieczyszczeń. 

 

C. Prace  pielęgnacyjne - zieleń wysoka 

1. Prace przy drzewach (pielęgnacja, wycinka) – będą prowadzone przy drzewach wskazanych 

przez Zamawiającego. Pozostałości po pielęgnacji (pnie, konary, gałęzie) winny być wywożone 

sukcesywnie- przy założeniu, że prace powinny być tak zaplanowane, aby załadunek i wywóz 

odbył się  w dniu wykonywania pielęgnacji/wycinki. Zamawiający może wskazać, aby 

pozostawiono w terenie pnie lub konary.   

2. Konieczność użycia podnośnika podczas pielęgnacji lub wycinki drzew zostanie każdorazowo 

uzgodniona z Zamawiającym. 

3. Pracownicy Wykonawcy wykonujący i nadzorujący prace przy drzewach są  zobowiązani do 

wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Zamawiającego dot. standardów 

jakościowych wykonywania prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie.  

4. W przypadku stwierdzenia złomu lub wywrotu drzewa, Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego telefonicznie  oraz do przesłania zdjęć 

drogą mailową na adres ro5@zzw.waw.pl.  Dalszy tryb postępowania ustala Zamawiający. 

5. W przypadku stwierdzenia, że drzewo zagraża bezpieczeństwu użytkowników 

parków/skwerów/zieleńców, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

zabezpieczenia drzewa i terenu wokół oraz do powiadomienia Zamawiającego telefonicznie i 

przesłania zdjęć drogą mailową na adres ro5@zzw.waw.pl.  Dalszy tryb postępowania ustala 

Zamawiający.  

6. Wszystkie wykonywane przy drzewach prace należy wpisywać w tabeli wykazującej ilość 

drzew, gatunki oraz obwody. Wzór tabeli stanowi załącznik nr 4. 

7. Terminy, rodzaj i zakres wszystkich prac przy drzewach zostaną określone przez 

Zamawiającego w zaleceniach na dany miesiąc lub nie później niż 3 dni przed planowanymi 

pracami, z wyłączeniem podlewania drzew, które może być zlecane dzień przed planowaną 

pracą. 

8. Podczas zakładania wiązań Wymagany jest stały nadzór  wykonawcy nad prowadzonymi 

pracami montażu wiązań przez wcześniej przeszkolone osoby wykonujące prace, o 

kwalifikacjach potwierdzonych zaświadczeniami o uczestnictwie w szkoleniach 

organizowanych przez arborystyczne ośrodki szkoleniowe lub producentów wiązań. 

9. Osoba pełniąca nadzór i kierująca wykonywaniem wycinki oraz pracami pielęgnacyjnymi przy 

drzewach powinna posiadać wiedzę i co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w pielęgnacji 

drzewostanu w parkach zabytkowych wykształcenie kierunkowe (przykładowe: ogrodnicze, 

architektura krajobrazu, leśne)  oraz kwalifikacje inspektora związane z utrzymaniem drzew 

ozdobnych na terenach zieleni potwierdzone zaświadczeniami uczestnictwa w szkoleniach   

(np. Inspektor Nadzoru Prac w Drzewostanie – OSTO, Inspektor Nadzoru terenów Zieleni – 

SITO, Certyfikowany Inspektor Drzew – Instytut Drzewa, European Tree Technican – EAC lub 

inne o podobnym poziomie oraz zakresie tematycznym kształcenia obejmującym zakresem 

zagadnienia związane z przedmiotem zamówienia wykazane w programie szkoleniowym).  

mailto:ro4@zzw.waw.pl
mailto:ro4@zzw.waw.pl
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Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kopii 

dokumentów potwierdzających wymagania w ciągu 3 dni od wezwania. 

Za prace pielęgnacyjne  drzew będzie odpowiadał: 

-   ...................................................................................................... 

tel. kom. ........................................................................................… 

 

1. Pielęgnacja drzew 

Terminy prowadzenia prac: 

Przez cały czas trwania umowy- na podstawie wpisu do księgi obiektu; 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje: 

1) wykonanie cięć czystym i ostrym narzędziem; 

2) uprzątnięcie terenu wokół drzewa (zamiecenie nawierzchni lub wygrabienie trawnika 

z drobnych gałązek); 

3) wywóz i utylizacja pozyskanego materiału (konarów, gałęzi) do godziny 8.00 następnego dnia; 

4) cięcia formujące, techniczne, prześwietlające, sanitarne, korygujące, redukcyjne, regeneracyjne 

i odtwarzające koronę (zmniejszenie korony do 20% w celu jej regeneracji) oraz poprawiające 

statykę drzew;  

5) w ramach cięcia należy usunąć jemiołę, odrosty i zanieczyszczenia (reklamy, torby foliowe, 

druty itp.) oraz konary wchodzące w kolizję z infrastrukturą (po uzgodnieniu z  Zamawiającym);  

6) prace obejmują ewentualne zabezpieczenie ran po usuniętych konarach oraz opielenie misy;  

7) bieżące wykonanie oprysku środkami grzybobójczymi i owadobójczymi, wg potrzeb po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Uwagi: 

o W ramach pielęgnacji jednego drzewa rozliczane są wszystkie cięcia konieczne do 

wykonania na jednym drzewie. 

o Pielęgnacja drzewa wykonywana z poziomu gruntu stanowi 10% ceny; 

o Prace wysokościowe przy drzewach należy wykonywać przy użyciu lin lub w uzasadnionych 

przypadkach przy użyciu podnośnika (użycie podnośnika każdorazowo będzie uzgadniane 

z Zamawiającym a koszt jego użycia należy wliczyć w cenę). 

o Załadunek i wywóz drewna powinien się odbyć w dniu wykonywania prac. 

o Obwód  pnia  mierzony na wys. 130 cm. 

o W przypadku uzgodnienia z Zamawiającym konieczności cięcia grubszych gałęzi należy 

stosować cięcia imitujące złamanie. 

o W miarę możliwości należy pozostawić pędy ciągnące (w stosunku grubości 3:1). 

o Usunięcie gałęzi martwych nie powinno naruszać wytworzonego kalusa.   

o Cięcia nie mogą przekraczać 20% żywych gałęzi. 
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o Nie dopuszcza się usuwania kilku gałęzi grubych z jednego poziomu (jednego okółka), 

szerokość pasa przewodzenia powinna przekraczać w poprzek włókien 10 cm, natomiast 

wzdłuż włóki co najmniej 3 cm. 

o Niewskazane jest całkowite usuwanie gałęzi odrastającej z miejsca przy dawnym 

uszkodzeniu gałęzi lub konaru.  

o Cięcia powinny być wykonane tak, aby nie naruszać naturalnego pokroju typowego dla 

gatunku oraz charakteru przestrzeni (aleja, skupina, boskiet), tj. z uwzględnieniem 

zależności panujących między drzewami odnosząc się do ich statyki. 

o Prace wysokościowe przy drzewach należy wykonywać metodą alpinistyczną (użycie 

drzewołazów jest zabronione) przy użyciu lin lub w uzasadnionych przypadkach 

podnośnika (użycie podnośnika każdorazowo będzie uzgadniane z Zamawiającym) sposób i 

zakres przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewie każdorazowo uzgadniany 

jest z Zamawiającym.  

  

2. Usunięcie drzew  

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy - na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje: 

1) ścięcie drzewa – należy uwzględnić ewentualną pracę podnośnika; 

2) usunięcie karpy: wyrwanie całej karpy lub jej sfrezowanie- o sposobie likwidacji karpy decyduje 

Zamawiający, który może także zadecydować o nieusuwaniu karpy w szczególnych 

przypadkach, np. gdy drzewo rosło w stromej, umocnionej skarpie, wówczas pozostawione 

karpy powinny zostać ścięte możliwie nisko;  

3) w przypadku frezowania karpy należy usunąć pień 20 cm poniżej poziomu ziemi i wyrównać 

teren uzupełniając go ziemią (zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt. 17). 

Uwagi: 

o Sposób usunięcia drzewa każdorazowo ustalany jest z Zamawiającym. 

o Obwód  pnia  mierzony  na wys.130 cm.  

o Prace wysokościowe przy drzewach należy wykonywać metodą alpinistyczną przy użyciu lin 

lub w uzasadnionych przypadkach podnośnika (użycie podnośnika każdorazowo będzie 

uzgadniane z Zamawiającym). 

o Usunięcie wywrotu lub złomu stanowi 70% ceny  za usunięcie drzewa.  

o Cena usunięcia drzewa bez karpy wynosi 80% ceny usunięcia drzewa wraz z karpą. 

 

3. Montaż wiązania statycznego wraz z niezbędnymi cięciami pielęgnacyjnymi  

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie  trwania umowy - na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Cel montażu: 
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• unieruchomienie pękniętych rozwidleń drzew; 

• zabezpieczenie rozwidleń i konarów drzew starych, które ze względu na wzrastającą z wiekiem  

kruchość, pojawiające się ubytki oraz niszczące oddziaływanie grzybów i owadów wymagają w 

niektórych przypadkach usztywnienia zabezpieczającego przed rozłamaniem. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Wiązanie statyczne w koronie – za pomocą wiązań dynamicznych bez amortyzatora , zamontowane 

bez luzu/zwisu. 

1)  do wykonania wiązań należy użyć atestowanych i przeznaczonych specjalnie do tego celu lin 

syntetycznych;  

2) dla  wiązań  montowanych bez amortyzatora i bez luzu należy zastosować wiązanie o podwójnej 

wartości wytrzymałości. 

 

Wiązania sztywne przewiertowe są dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach, na zlecenie 

Zamawiającego . Wiązania przewiertowe nie mogą być stosowane na pniach pustych w środku, 

chyba że należy zabezpieczyć pojedynczy pęknięty pień. 

Sposób i kolejność wykonywania prac: 

1) wykonanie wymaganych cięć pielęgnacyjnych; 

2) wywóz i utylizacja zanieczyszczeń; 

3) założenie wiązań odpowiednio dobranych do danego drzewa; 

4) wysłanie raportu z wykonanych prac zawierającego ilość założonych wiązań na drzewach wraz z 

ich dokumentacją fotograficzną. 

Uwagi: 

o Wymagany jest stały nadzór  Wykonawcy nad prowadzonymi pracami montażu wiązań przez 

wcześniej przeszkolone osoby wykonujące prace, o kwalifikacjach potwierdzonych 

zaświadczeniami o uczestnictwie w szkoleniach organizowanych przez arborystyczne ośrodki 

szkoleniowe lub producentów wiązań. 

o Wybór dotyczący zastosowania typu wiązań, jak i dobór konkretnych nośności powinna 

wykonać osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie. 

o Rodzaj sposobu wykonania wiązania oraz tonaż lin należy dostosować do danego drzewa po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

o Montaż wiązań powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta. 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materiały do wiązania koron drzew 

(zabezpieczania ich przed rozłamaniem) oraz za zgodność wykonywanych prac ze sztuką 

arborystyczną. 

o Należy zastosować wyłącznie materiały posiadające certyfikaty świadczące o ich przydatności do 

wiązania drzew, w tym ich odporności na UV, warunki atmosferyczne, odporność na zerwanie 

przy danych obciążeniach i niepogorszenia tych parametrów wytrzymałości przez co najmniej 8 

lat. 

o Ilość i lokalizacja proponowanych wiązań – po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

o Należy pamiętać, że podstawowym kryterium dopuszczającym wiązanie na poziomie 

projektowym, wykonawczym oraz podczas odbioru jest atest wszystkich użytych elementów 

wykonanych rozwiązań oraz gwarancja producenta, które należy przekazać Zamawiającemu po 

wykonaniu prac. 

o Gwarantowane przez producenta parametry powinny zawierać:  

• początkową wytrzymałość;  
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• odporność na promieniowanie UV;  

• zdolność do zachowania minimalnej wymaganej wytrzymałości w określonym gwarancją 

czasie (obecnie jest to minimalnie 8 lat). 

o Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu certyfikaty zastosowanych  wiązań. 

 

4. Montaż wiązania dynamicznego wraz z niezbędnymi cięciami pielęgnacyjnymi 

Wiązanie dynamiczne (z amortyzatorem lub bez amortyzatora) 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie  trwania umowy - na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Cel montażu: 

• zwiększenie stabilności statycznej korony przez ograniczenie zakresu jej ruchów wywołanych 

działającymi czynnikami atmosferycznymi, wiatr, śnieg, oblodzenie; 

• zapobieganie rozłamom wynikającym z takich cech budowy jak osłabienie rozwidlenia oraz 

występowanie wielu pni na jednym drzewie; 

• zapobieganie oddziaływaniu czynników naturalnych, podwieszanie „wygonionych” konarów 

narażonych na odłamanie. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

1) do wykonania wiązań należy użyć atestowanych i przeznaczonych specjalnie do tego celu lin 

syntetycznych o odpowiedniej rozciągliwości, a jeśli jest to wymagane, ze specjalnym 

amortyzatorem umieszczanym wewnątrz liny;  

2) należy użyć wiązania złożonego z amortyzatora (opcjonalnie), osłony, usztywniacza i liny z 

włókna polipropylenowego lub rozwiązania równoważnego. Zmiana materiału wymaga 

akceptacji Zamawiającego. 

Sposób i kolejność wykonywania prac: 

1) wykonanie wymaganych cięć pielęgnacyjnych; 

2) wywóz i utylizacja zanieczyszczeń; 

3) założenie wiązań odpowiednio dobranych do danego drzewa; 

4) wysłanie raportu z wykonanych prac zawierającego ilość założonych wiązań na drzewach wraz z 

ich dokumentacją fotograficzną. 

Uwagi: 

o Wymagany jest stały nadzór  Wykonawcy nad prowadzonymi pracami montażu wiązań przez 

wcześniej przeszkolone osoby wykonujące prace, o kwalifikacjach potwierdzonych 

zaświadczeniami o uczestnictwie w szkoleniach organizowanych przez arborystyczne ośrodki 

szkoleniowe lub producentów wiązań. 

o Wybór dotyczący zastosowania typu wiązań, jak i dobór konkretnych nośności powinna 

wykonać osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie. 

o Rodzaj sposobu wykonania wiązania oraz tonaż lin należy dostosować do danego drzewa po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

o Montaż wiązań powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta. 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materiały do wiązania koron drzew 

(zabezpieczania ich przed rozłamaniem) oraz za zgodność wykonywanych prac ze sztuką 

arborystyczną. 

o Należy zastosować wyłącznie materiały posiadające certyfikaty świadczące o ich przydatności do 

wiązania drzew, w tym ich odporności na UV, warunki atmosferyczne, odporność na zerwanie 
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przy danych obciążeniach i niepogorszenia tych parametrów wytrzymałości przez co najmniej  8 

lat. 

o Ilość i lokalizacja proponowanych wiązań – po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

o Należy pamiętać, że podstawowym kryterium dopuszczającym wiązanie na poziomie 

projektowym, wykonawczym oraz podczas odbioru jest atest wszystkich użytych elementów 

wykonanych wiązań rozwiązań oraz gwarancja producenta, które należy przekazać 

Zamawiającemu po wykonaniu prac. 

o Gwarantowane przez producenta parametry powinny zawierać:  

•  początkową wytrzymałość;  

•  odporność na promieniowanie UV;  

• zdolność do zachowania minimalnej wymaganej wytrzymałości w określonym gwarancją 

czasie (obecnie jest to minimalnie 8 lat). 

o Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu certyfikaty zastosowanych  wiązań. 

 

5. Frezowanie karpy 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy- na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) ręczne odkopanie karpy na głębokość 20 cm poniżej powierzchni gruntu - jeżeli karpa znajduje 

się na terenie, gdzie występują nadkłady ziemi, za punkt odniesienia należy przyjąć krawężnik 

i odkopać karpę 20 cm poniżej jego poziomu; 

2) sfrezowanie karpy poniżej powierzchni gruntu; 

3) wybranie wiórów; 

4) uzupełnienie dołu ziemią urodzajną (zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt. 17); 

5) wyrównanie powierzchni i renowacja trawnika w miejscu zajmowanym przez karpę;  

6) uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni i wygrabieniem obszaru 

zanieczyszczonego przy frezowaniu karpy;  

7) wywóz i utylizację wiórów i zanieczyszczeń. 

Efekt oczekiwany: płaski wyrównany teren z założonym trawnikiem. 

Uwaga: 

o Zamawiający może zdecydować o nie wykonywaniu renowacji trawnika (np. gdy w niedługim 

czasie w tym samym miejscu ma być posadzone kolejne drzewo). 

 

6. Usunięcie karpy 

Terminy prowadzenia prac: 

Przez cały czas trwania umowy - na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 
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1) ręczne odkopanie karpy; 

2) podcięcie korzeni; 

3) wyjęcie całej karpy; 

4) uzupełnienie dołu ziemią urodzajną, wyrównanie powierzchni i renowacja trawnika w miejscu 

zajmowanym przez karpę; 

5) uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni i wygrabieniem obszaru 

zanieczyszczonego przy likwidacji karpy; 

6) wywóz i utylizacja karpy. 

 

7. Sadzenie drzew 

Terminy prowadzenia prac: 

Przez cały okres trwania umowy (jesienią lub wiosną - drzewa w balotach) - na podstawie wpisu do 

księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje prace: 

1) wytyczenie miejsca w terenie; 

2) wykopanie dołu o średnicy 2 x większej niż średnica bryły korzeniowej sadzonego drzewa. 

Przy nasadzeniach uzupełniających szpalery drzew, doły należy wykopywać ostrożnie, 

ze względu na bliskość korzeni drzew sąsiadujących. Należy uwzględnić usuwanie całych karp 

(również w przypadku, gdy prace będą musiały być prowadzone ręcznie) lub pozostałości 

korzeni po drzewach wyciętych, na miejsce których planowane są nasadzenia zastępcze. Należy 

uwzględnić wywóz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadów. Urobek należy zawsze 

odkładać na uprzednio rozłożoną folię. Nie zezwala się składowania ziemi z dołów 

bezpośrednio na trawnikach lub powierzchniach przyległych; 

3) umieszczenie drzewa w dole– szyjka korzeniowa powinna się znajdować do 3 cm nad 

planowaną powierzchnią poziomu misy. Należy przewidzieć, że misa będzie obniżona o 5 cm 

w stosunku do gruntu rodzimego; 

4) posadzenie materiału roślinnego - obwód pnia 16- 18 cm mierzony na wysokości 1 m (drzewa 

kontenerowane) z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną (zgodnie z warunkami wykonania 

umowy pkt.17); 

5) stabilizacja drzewa w gruncie  

a) poprzez opalikowanie trzema palikami- przy sadzeniu drzew należy uwzględnić cenę 

opalikowania. Paliki toczone, o średnicy 7 cm, wysokości 250 cm powinny być nowe, 

wykonane z drewna ciśnieniowo impregnowanego. Paliki należy wbić w ziemię na głębokość 

50 cm poza bryłą korzeniową przed zasypaniem dołu z sadzonym drzewem. Paliki należy 

połączyć ze sobą pojedynczą poprzeczką z półpalika umieszczoną u góry i dwiema 

poprzeczkami umieszczonymi u dołu opalikowania. Na paliku pod górną poprzeczką należy 

trwale umieścić zalaminowaną informację o drzewie (data sadzenia i nazwa gatunkowa); 

6) założenie taśmy ogrodniczej (wykonanej z polipropylenu, szer. 50 mm, kolor czarny) 

stabilizującej drzewo; 
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7) wykonanie misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy min. 100 cm i głębokości 5 cm 

wokół drzewa. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie ona tworzyła 

„górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału; 

8) podlanie wodą po posadzeniu – min. 60 l na jedno drzewo; 

9) ściółkowanie korą warstwa 5 cm z zachowaniem 2,5-5 cm odstępu między ściółką a nasadą pnia 

(zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt. 17); 

10) uporządkowanie terenu. 

Efekt oczekiwany: prawidłowo posadzony i opalikowany materiał roślinny.  

Uwagi: 

o Parametry materiału roślinnego powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla 

materiału szkółkarskiego opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. 

o Czynność sadzenia obejmuje do końca trwania umowy pielęgnację po posadzeniu - konieczne 

cięcia pielęgnacyjne i korygujące, odchwaszczanie, spulchnianie misy, rozgrabianie kopczyka, 

uformowanie misy, podlewanie, kontrolowanie wiązania, wymiana palików w razie potrzeb. 

 

8. Miesięczna pielęgnacja drzew młodych 

8.1 PIELĘGNACJA DRZEW W OKRESIE SPOCZYNKU (LISTOPAD-MARZEC) 

W okresie spoczynku w comiesięcznym okresie prac należy przeprowadzać przegląd drzew 2 razy 

w miesiącu (np. w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca – dni przeglądu drzew należy ustalić z 

Zamawiającym, a w przypadku niemożliwości wykonania pracy w wyznaczonym dniu Wykonawca 

zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić Zamawiającego telefonicznie, mailowo lub wpisem do 

księgi obiektu celem ustalenia innego terminu) i wykonywać nw. prace: 

1)  naprawę opalikowania wg potrzeb: 

• wymianę połamanych palików; 

• uzupełnianie wiązań; 

• poprawę poluzowanych wiązań; 

• uzupełnianie tabliczki informacyjnej; 

• poprawianie jutowania pni – na wezwanie Zamawiającego; 

• niezbędne cięcia techniczne. 

2) kontrolę wilgotności podłoża – w razie potrzeby podlewać rano, w ilości 50 l/drzewo. 

Zamawiający może zlecić w ramach podlewania drzew młodych uzupełnianie wodą worków do 

kropelkowego podlewania, Jeśli Zamawiający przekaże Wykonawcy worki do podlewania drzew, 

Wykonawca odbierze je ze wskazanego miejsca i samodzielnie je założy. Przez podlewanie drzew w 

takim przypadku będzie rozumiało się napełnianie worków wodą. 

Worki do podlewania drzew  należy zamontować w ostatnim tygodniu marca kolejnego roku (lub w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym). 
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Przeprowadzone przeglądy należy każdorazowo potwierdzić wpisem do księgi obiektu, w którym 

należy uwzględnić wykonane prace . 

 

8.2 PIELĘGNACJA DRZEW W SEZONIE WEGETACYJNYM (KWIECIEŃ–PAŹDZIERNIK) 

W okresie wegetacyjnym w comiesięcznym okresie prac należy wykonać:  

1) podlewanie, rano lub wieczorem,  min. 2 razy w tygodniu, w ilości min. 50 l/drzewo. Dni oraz 

godziny podlewania zostaną uzgodnione w tzw. harmonogramie podlewania, zaakceptowanym 

przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający przekaże Wykonawcy worki do podlewania drzew, 

Wykonawca odbierze je ze wskazanego miejsca i samodzielnie je założy. Przez podlewanie 

drzew w takim przypadku będzie rozumiało się napełnianie worków wodą. Uwaga: w ostatnim 

tygodniu października należy zdemontować worki do podlewania drzew. Worki należy oczyścić i 

przechować do czasu ponownego montażu w marcu kolejnego roku. W październiku 2023 roku 

worki zostaną zdemontowane, wysuszone, złożone i przewiezione w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

2) pielenie mis drzew co najmniej 2 razy w miesiącu (np. w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 

– dni wykonywania pielenia mis należy ustalić z Zamawiającym, a w przypadku niemożliwości 

wykonania pracy w wyznaczonym dniu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić 

Zamawiającego telefonicznie, mailowo lub wpisem do księgi obiektu celem ustalenia innego 

terminu). Nie należy dopuścić do zachwaszczenia mis - w przypadku drzew posadzonych 

w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorowanej misy wokół drzewa, wraz z odcięciem brzegów 

od trawnika.  

3) uzupełnianie ściółki ze średnio zmielonej kory drzew iglastych (grubość ściółki powinna zawsze 

wynosić 5 cm); 

4) poprawianie jutowania pni – na wezwanie Zamawiającego; 

5) kontrola mocowania osłon na pniach drzew – w razie potrzeb poprawa lub wymiana; 

6) nawożenie drzew wieloskładnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie  zaaplikowanym 

wraz z podlewaniem w ilości zgodnej z zaleceniami producenta (w kwietniu, w drugim i trzecim 

roku pielęgnacji); 

7) cięcia korygujące tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym; 

8) przegląd drzew 2 razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca) oraz wykonanie 

poniższych prac wg potrzeb: 

• usuwanie odrostów korzeniowych, odrostów na pniu, połamanych lub obumarłych pędów, 

gałęzi krzyżujących się, słabych, chorych, zbytnio zagęszczających koronę, wyrastających z 

nieprawidłowych rozwidleń i tzw. węzłów. Należy wykonać dokumentację fotograficzną 

drzew przed i po cięciach; 

• monitoring roślin pod kątem występowania szkodników i patogenów –  w razie 

konieczności wykonywanie oprysków  

• kontrola stabilizacji posadzonych drzew (bieżąca naprawa opalikowania: wymiana 

połamanych palików /w przypadku zniszczenia lub kradzieży całości opalikowania należy je 

wymienić na nowe/, poprzeczek, uzupełnienie wiązań i zerwanych tabliczek informacyjnych, 
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pionizowanie drzew przechylonych). Paliki toczone, o średnicy 7 cm, wysokości 250 cm 

powinny być nowe z drewna ciśnieniowo impregnowanego.  

W przypadku uszkodzenia drzewa w wyniku kolizji, wandalizmu lub silnego wiatru Wykonawca 

usunie drzewo wraz z karpą. Usunięcie odbędzie się na zlecenie Zamawiającego, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

Przeprowadzone przeglądy należy każdorazowo potwierdzić wpisem do księgi obiektu, w którym 

należy uwzględnić wykonane prace, stwierdzone  patogeny, informacje o stanie. 

 

9. Podlewanie drzew 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Czynność obejmuje następujące prace: 

1) dowóz wody – ok. 50 l pod jedno drzewo (należy uwzględnić koszt wody)- podlewanie należy 

przeprowadzać w godz. 20.00 - 7.00; 

2) równomierne podlanie roślin – podlanie powinno obejmować zakres misy pod drzewem. 

Uwaga:  

o Zamawiający może zlecić w ramach podlewania drzew uzupełnianie wodą przy użyciu worków 

do kropelkowego podlewania Worki zostaną przekazane Wykonawcy na zasadach opisanych w 

cz. C, pkt. 8.2.ppkt 1. 

 

D. Prace remontowe 

1. Naprawa ławek 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Zakres prac: 

- czynność obejmująca naprawę zniszczonych elementów ławek, ewentualnie wymianę 

danego modułu (wymieniany element musi mieć wymiary odpowiadające elementowi 

uszkodzonemu) oraz malowanie naprawionych elementów. 

Efekt oczekiwany: ławka wyremontowana w estetyczny sposób i zdatna do użytku. 

 

2. Naprawa nawierzchni  asfaltowych 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Naprawa wg technologii:  
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- wykonać koryto gł. 15 cm ze złożeniem ziemi na poboczu, podbudowa 12 cm z tłucznia 

kamiennego 0-31 mm (dwuwarstwowo), nakładka z asfaltobetonu 5 cm, obrzeże 

trawnikowe o wym. 20x6 cm  przyjmując 1mb obrzeża na 1m2 nawierzchni, wszystkie 

warstwy zagęścić mechanicznie.  

Efekt oczekiwany: równa estetyczna nawierzchnia naprawiona materiałem zbieżnym z pierwotnym. 

 

3. Naprawa nawierzchni z  płyt chodnikowych, z kostek granitowych, kostek z  bazaltu, 

kostek betonowych 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Naprawa wg technologii:  

- koryto gł. 15 cm, podbudowa piaskowo- cementowa grubości 10 cm z zagęszczeniem, 

kostka kamienna  lub betonowa (wzór odpowiedni dla naprawianej nawierzchni- wskazany 

przez Zamawiającego), wypełnienie spoin piaskiem.  

Efekt oczekiwany: równa estetyczna nawierzchnia naprawiona materiałem zbieżnym z pierwotnym. 

 

4. Naprawa nawierzchni mineralnych 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu. 

Standard jakościowy wykonania prac: 

Naprawa wg technologii:  

- koryto głębokości 20 cm: podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5 mm) – 12 cm, warstwa 

dynamiczna Hanse Mineral (0/16 mm) – 5 cm, nawierzchnia mineralna (0-8 mm) – 3 cm.; 

- obrzeże trawnikowe o wym. 20X6 cm; 

- wyrównanie powierzchni i ubicie powierzchni.  

Efekt oczekiwany: równa, estetyczna nawierzchnia uzupełniona materiałem zbieżnym 

z pierwotnym. 

 

5. Naprawa metalowego wygrodzenia rabat 

Terminy prowadzenia prac: 

W trakcie trwania umowy na podstawie wpisu do księgi obiektu; 

W parku występuje niskie wygrodzenie o wzorze:  

Naprawa polega na:  

- naprawie uszkodzonego (zgiętego) elementu;  

- lub uzupełnieniu brakującego elementu; 

- lub ustabilizowaniu w gruncie pochylonego elementu. 


