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WARUNKI REALIZACJI UMOWY ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC 

 

I. WARUNKI WYKONANIA UMOWY 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonania przeglądu skrzynek lęgowych dla ptaków rozwieszonych na obiektach 

(parkach i zieleńcach) administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w Dzielnicach Mokotów i Wola oraz 

powieszenia nowych skrzynek lęgowych:  

 

a) Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa a w 

szczególności ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2018.142 j.t.) zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą, przepisami BHP, uzgodnieniami z Zamawiającym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

użytkownikom parku. 

b) 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. trawniki, 

chodniki, drogi dla rowerów, jezdnie, plac zabaw, itp.). Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny 

technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub 

środowiska. 

c) Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię umowy zawartej z Zarządem 

Zieleni m.st. Warszawy. 

d) Pojazdy, którymi porusza się Wykonawca muszą być oznakowane (nazwa i adres Wykonawcy) oraz być 

zaopatrzone w lampę sygnalizacyjną. Nie zezwala się na wjazd na trawniki.  

e) W razie zniszczenia trawników Wykonawca musi poddać je renowacji. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania 

prac. (dot. m.in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz 

innych instalacji podziemnych i nadziemnych). 

g) Zgłoszenie gotowości do odbioru prac należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres dko@zzw.waw.pl 

. 

 

II. STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC  
 

1. PRZEGLĄD, CZYSZCZENIE I MODERNIZACJA SKRZYNEK LĘGOWYCH (NADRZEWNYCH): 

- czynność zwana dalej „Przeglądem skrzynek lęgowych” 
 

W ramach przeglądu i czyszczenia należy wykonać kontrolę stanu technicznego skrzynki, w szczególności 

prawidłowości jej umocowania do pnia, oraz potrzebę wykonania drobnych napraw. Skrzynki lęgowe zużyte 

technicznie powinny zostać w porozumieniu z Zamawiającym przez Wykonawcę zdjęte i zutylizowane. Liczba 

usuniętych skrzynek lęgowych nie powinna przekroczyć 5% wszystkich starych skrzynek. W trakcie czyszczenia 

skrzynki należy sprawdzić prawidłowość mocowania listwy zawieszającej do pnia drzewa. W przypadku gdy 

gwoździe mocujące tę listwę „weszły w głąb listwy” należy ostrożnie wbić jeszcze jeden gwóźdź – nie dobijając go do 

końca. Podczas przeglądu budek zawieszonych na drzewach, na terenie Mokotowa należy wykonać obicie daszka 

ocynkowaną blachą (grubość 0,5mm) od zewnątrz. Blacha ta powinna być dokładnie i indywidualnie dopasowana do 

wymiarów daszka każdej skrzynki – gdyż powinna ona być zagięta przy jego krawędziach. Ponadto – z uwagi na 

starszy wiek niektórych skrzynek – w celu uniknięcia ich zniszczenia podczas omawianej czynności, należy: 

- otwory w blasze na śruby mocujące ją do daszka nawiercić wcześniej, 

- do mocowania blachy do daszku używać wkrętarki, a nie młotka. 

Gniazd wiewiórek, znajdujących się w skrzynkach lęgowych nie należy usuwać – jeżeli są to gniazda świeże (nowo – 

zbudowane) i/lub zajęte przez wiewiórkę, która np. przebywała w skrzynce przed jej kontrolą. W razie obecności w 

skrzynce nietoperza – należy również odstąpić od jej oczyszczenia – aby nie niszczyć zajętego siedliska. 

mailto:dko@zzw.waw.pl
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Po wykonanym czyszczeniu zostanie dostarczone Zamawiającemu sprawozdanie z wyników przeglądu, zawierające 

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) zgodnie z kosztorysem 

ofertowym. Sprawozdanie i inwentaryzacja zostaną przekazane zgodnie z § 1 Umowy. 

 

2. MONTAŻ NOWYCH SKRZYNEK LĘGOWYCH NADRZEWNYCH  

Skrzynki lęgowe powinny być montowane w typach podanych poniżej – typ A, typ B, typ D, Typ K oraz skrzynka dla 

wiewiórek.  

Wszelkie wątpliwości w zakresie stanu drzewa i możliwości zawieszenia na nim budki Wykonawca jest zobowiązany 

zgłaszać i konsultować z Zamawiającym. 

 

Rodzaje budek lęgowych: 

Schemat do wymiarów oznaczonych w opisach literami A – E (na rysunku nie został uwzględniony klocek przy wejściu do 

skrzynek typów „A” i „B”): 
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1) Skrzynka typ A – 50 szt. 

A. dno (kwadratowe) – o boku 12x12 cm (wymiar wewnętrzny),  

B. głębokość skrzynki – wymiar wewnętrzny, liczony od dolnej krawędzi otworu wlotowego do dna – 22 cm, 

C. średnica otworu wlotowego w ściance przedniej – 3,3 cm, zewnętrzna ścianka przednia posiada przy 

otworze wlotowym drewniany klocek (o wysokości 8 cm i szerokości 16 cm), stanowiący zabezpieczenie przed 

drapieżnikami. Otwór wlotowy w klocku powinien być obity blachą ocynkowaną o grubości 0,5 mm – w 

sposób nie zagrażający zranieniu ptaków pierścieniem blaszanym, 

D. występ listwy zawieszającej skrzynkę na drzewie (u góry) – 11-12 cm, 

E. występ listwy zawieszającej skrzynkę na drzewie (u dołu) – 11-12 cm, 

F. wysokość zewnętrzna skrzynki z tyłu – 38 cm, 

 

Ponadto: 

– grubość ścianki przedniej – 4 cm (podwójna deska) + grubość klocka – 2 cm, 

– okap przedni daszka – 5-6 cm, 

– okapy boczne daszka – po 2-2,5 cm, 

– listwa zawieszająca o szerokości 6 cm i grubości 2,5 cm, 

– przednia ścianka wyjmowana, umożliwia oczyszczenie skrzynki, 

– daszek obity szczelnie ocynkowaną blachą o grubości 0,5 mm, zaginaną przy jego krawędziach, 

– daszek oraz listwa służąca do zawieszenia skrzynki na drzewie zabezpieczone środkiem przeciwko wilgoci, 

posiadającym atest ekologiczny; daszek zabezpieczony wyłącznie od zewnątrz, listwa zawieszająca – cała 

(obustronnie), 

– deski do budowy skrzynki sosnowe lub modrzewiowe, o grubości 2 cm, odpowiednio wysuszone i 

obustronnie heblowane, listwa zawieszająca – grubość   2,5 cm, 

– poszczególne elementy skrzynki z deski jednolitej – tzn. nie sklejanej i nie łączonej, 

– elementy skrzynki zbite ze sobą gwoździami stalowymi, 

– skrzynka przybita do listwy zawieszającej obustronnie, 

– listwa zawieszająca zaopatrzona w cztery otwory nawiercone dla wbicia gwoździ do pnia drzewa – pod dwa 

otwory na górze i na dole listwy. Otwory nawiercone w ten sposób, aby nie znajdowały się one wzdłuż 

jednego słoja drewna listwy, 

– słoje drewna w dnie (= w podłodze skrzynki) – przebieg prostopadły (= poprzeczny), czyli od jednego do 

drugiego boku skrzynki. 

 

Wysokość zawieszenia skrzynki na drzewie (nad ziemią) – 4,5 – 5,4 metra, licząc od podłogi skrzynki do gruntu. 

Skrzynka powinna być zawieszona pionowo na pniu, dopuszcza się nieduże wychylenie skrzynki „do przodu”, zaś 

wyklucza – „do tyłu”. Jeden z dwóch gwoździ, który mocuje listwę skrzynki do drzewa – u góry i u dołu listwy 

zawieszającej – nie dobijany do pnia „do końca”. 

 

Zawieszenie skrzynek typu „A” w odstępach co najmniej 40 metrów od siebie 

 

Przed przystąpieniem do wieszania skrzynek – model skrzynki „A” powinien być przekazany Zleceniodawcy – celem 

uzyskania jego akceptacji – w porozumieniu z Autorem projektu obywatelskiego budżetu dzielnicowego na Mokotowie – 

o nr ESOG 2156 

 
2) Skrzynka typ B – 90 szt. 

A. dno (kwadratowe) – o boku 15x15 cm (wymiar wewnętrzny), 

B. głębokość skrzynki – wymiar wewnętrzny, liczony od dolnej krawędzi otworu wlotowego do dna – 26 cm, 
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C. średnica otworu wlotowego w ściance przedniej – 4,7 cm, zewnętrzna ścianka przednia posiada przy 

otworze wlotowym drewniany klocek (o wysokości 10 cm i szerokości 19 cm), stanowiący zabezpieczenie 

przed drapieżnikami. Otwór wlotowy w klocku powinien być obity blachą ocynkowaną o grubości 0,5 mm – w 

sposób nie zagrażający zranieniu ptaków pierścieniem blaszanym, 

D. występ listwy zawieszającej skrzynkę na drzewie (u góry) – 13-14 cm, 

E. występ listwy zawieszającej skrzynkę na drzewie (u dołu) – 12-13 cm, 

F. wysokość zewnętrzna skrzynki z tyłu – 46 cm, 

 

Ponadto: 

– grubość ścianki przedniej – 4 cm (podwójna deska) + grubość klocka – 2 cm, 

– okap przedni daszka – 5-6 cm, 

– okapy boczne daszka – po 2-2,5 cm, 

– listwa zawieszająca o szerokości 6 cm i grubości 2,5 cm, 

– przednia ścianka wyjmowana, umożliwia oczyszczenie skrzynki, 

– daszek obity szczelnie ocynkowaną blachą o grubości 0,5 mm, zaginaną przy jego krawędziach, 

– daszek oraz listwa służąca do zawieszenia skrzynki na drzewie zabezpieczone środkiem przeciwko wilgoci, 

posiadającym atest ekologiczny; daszek zabezpieczony od zewnątrz, listwa zawieszająca – cała (obustronnie), 

– deski do budowy skrzynki sosnowe lub modrzewiowe, o grubości 2 cm, odpowiednio wysuszone i 

obustronnie heblowane, 

– poszczególne elementy skrzynki z deski jednolitej – tzn. nie sklejanej i nie łączonej, 

– elementy skrzynki zbite ze sobą gwoździami stalowymi, 

– skrzynka przybita do listwy zawieszającej obustronnie, 

– listwa zawieszająca zaopatrzona w cztery otwory nawiercone dla wbicia gwoździ do pnia drzewa – pod dwa 

otwory na górze i na dole listwy. Otwory nawiercone w ten sposób, aby nie znajdowały się one wzdłuż 

jednego słoja drewna listwy, 

– słoje drewna w dnie (= w podłodze skrzynki) – przebieg prostopadły (= poprzeczny), czyli od jednego do 

drugiego boku skrzynki. 

 

Wysokość zawieszenia skrzynki na drzewie (nad ziemią) – 4,5 – 5,4 metra, licząc od podłogi skrzynki do gruntu. 

Skrzynka powinna być zawieszona pionowo na pniu, dopuszcza się nieduże wychylenie skrzynki „do przodu”, nigdy zaś 

– „do tyłu”. Jeden z dwóch gwoździ, który mocuje listwę skrzynki do drzewa – u góry i u dołu listwy zawieszającej – nie 

dobijany do pnia „do końca”. 

 

Zawieszenie skrzynek typu „B” w odstępach co najmniej 20 metrów od siebie. 

 

Przed przystąpieniem do wieszania skrzynek – model skrzynki „B” powinien być przekazany do Zleceniodawcy – celem 

uzyskania jego akceptacji – w porozumieniu z Autorem projektu obywatelskiego budżetu dzielnicowego na Mokotowie – 

o nr ESOG 2156 

 
Budki typu A i B 
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3) Skrzynka typ D – 10 szt. 

A. dno (kwadratowe) – o boku 17x17 cm (wymiar wewnętrzny), 

B. głębokość skrzynki – wymiar wewnętrzny, liczony od dolnej krawędzi otworu wlotowego do dna – 28 cm, 

C. średnica otworu wlotowego w ściance przedniej – 8,5 cm,  

D. występ listwy zawieszającej skrzynkę na drzewie (u góry) – 16 cm, 

E. występ listwy zawieszającej skrzynkę na drzewie (u dołu) – 15 cm, 

F. wysokość zewnętrzna skrzynki z tyłu – 52 cm, 

 

Ponadto: 

– grubość ścianki przedniej – 4 cm (podwójna deska) (UWAGA – ścianka przednia nie posiada klocka 

drewnianego przy jej otworze wlotowym) 

– okap przedni daszka – 7 cm, 

– okapy boczne daszka – po 3 cm, 

– listwa zawieszająca o szerokości 8 cm i grubości 2,5-3 cm, 

– przednia ścianka wyjmowana, umożliwia oczyszczenie skrzynki, 

– daszek obity szczelnie ocynkowaną blachą o grubości 0,5 mm, zaginaną przy jego krawędziach, 

– Cała skrzynka (od zewnątrz) oraz listwa służąca do zawieszenia skrzynki na drzewie (CAŁA - obustronnie) 

zabezpieczone środkiem przeciwko wilgoci, posiadającym atest ekologiczny, 

– deski do budowy skrzynki sosnowe lub modrzewiowe, o grubości 2 cm, odpowiednio wysuszone i 

obustronnie heblowane, 

– poszczególne elementy skrzynki z deski jednolitej – tzn. nie sklejanej i nie łączonej, 

– elementy skrzynki zbite ze sobą gwoździami stalowymi, 

– skrzynka przybita do listwy zawieszającej obustronnie, 

– listwa zawieszająca zaopatrzona w cztery otwory nawiercone dla wbicia gwoździ do pnia drzewa – pod dwa 

otwory na górze i na dole listwy. Otwory nawiercone w ten sposób, aby nie znajdowały się one wzdłuż 

jednego słoja drewna listwy, 

– słoje drewna w dnie (= w podłodze skrzynki) – przebieg prostopadły (= poprzeczny), czyli od jednego do 

drugiego boku skrzynki. 

 

Wysokość zawieszenia skrzynki na drzewie (nad ziemią) – 6,5 – 8,0 metra, licząc od podłogi skrzynki do gruntu. 

Skrzynka powinna być zawieszona pionowo na pniu, dopuszcza się nieduże wychylenie skrzynki „do przodu”, nigdy zaś 

– „do tyłu”. Jeden z dwóch gwoździ, który mocuje listwę skrzynki do drzewa – u góry i u dołu listwy zawieszającej – nie 

dobijany do pnia „do końca”. 

 

Zawieszenie skrzynek typu „D” w odstępach co najmniej 15 metrów od siebie. 

 

Przed przystąpieniem do wieszania skrzynek – model skrzynki „D” powinien być przekazany do Zleceniodawcy – celem 

uzyskania jego akceptacji – w porozumieniu z Autorem projektu obywatelskiego budżetu dzielnicowego na Mokotowie – 

o nr ESOG 2156 

 

 
 
Budki typu D 
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4) Skrzynka typ K – 10 szt. 

– dno (kwadratowe) – o boku 25x25 cm (wymiar 

wewnętrzny), 

– wysokość zewnętrzna skrzynki z tyłu – 70-80 cm, 

– listewki po wewnętrznej stronie ścianek 

– deski do budowy skrzynki sosnowe lub modrzewiowe, o 

grubości 2 cm, odpowiednio wysuszone i obustronnie 

heblowane, 

– poszczególne elementy skrzynki z deski jednolitej – tzn. 

nie sklejanej i nie łączonej, 

– elementy skrzynki zbite ze sobą gwoździami stalowymi, 

– skrzynka przybita do listwy zawieszającej obustronnie, 

– listwa zawieszająca zaopatrzona w cztery otwory 

nawiercone dla wbicia gwoździ do pnia drzewa – pod dwa 

otwory na górze i na dole listwy. Otwory nawiercone w ten 

sposób, aby nie znajdowały się one wzdłuż jednego słoja 

drewna listwy, 

– słoje drewna w dnie (= w podłodze skrzynki) – przebieg 

prostopadły (= poprzeczny), czyli od jednego do drugiego 

boku skrzynki. 

 

Wysokość zawieszenia skrzynki na drzewie (nad ziemią) – powyżej 

4,5 metra. Skrzynka powinna być zawieszona na w miarę poziomych fragmentach konarów drzew rosnących nad wodą 

lub w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego. 

 

Przed przystąpieniem do wieszania skrzynek – model skrzynki „K” powinien być przekazany do Zleceniodawcy – celem 

uzyskania jego akceptacji – w porozumieniu z Autorem projektu obywatelskiego budżetu dzielnicowego na Mokotowie – 

o nr ESOG 2156 

 

5)  Skrzynka typ wiewiórka – 20 szt. 

– dno (kwadratowe) – o boku 16x16 cm (wymiar 

wewnętrzny), 

– głębokość skrzynki – wymiar wewnętrzny, liczony od 

dolnej krawędzi otworu wlotowego 

do dna – 25 cm, 

– średnica otworu wlotowego w ściance – 55 cm,  

– występ listwy dystansującej budkę 

od pobocznicy oraz okap przedni daszka – 5 cm, 

– wysokość maksymalna skrzynki – 80 cm, 

 

Wysokość zawieszenia skrzynki na drzewie (nad ziemią) – 4,5 – 

5,4 metrów, licząc od podłogi skrzynki do gruntu. Skrzynka 

powinna być zawieszona pionowo na pniu, dopuszcza się nieduże 

wychylenie skrzynki „do tyłu” tak aby spływająca po pniu woda 

nie dostawała się do jej wnętrza. 

 

Zawieszenie skrzynek typu „Wiewiórka” w odstępach co najmniej 10 metrów od siebie. 
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Przed przystąpieniem do wieszania skrzynek – model skrzynki „Wiewiórka” powinien być przekazany do Zleceniodawcy 

– celem uzyskania jego akceptacji – w porozumieniu z Autorem projektu obywatelskiego budżetu dzielnicowego na 

Mokotowie – o nr ESOG 2156 


