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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa, 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej130 000 złotych na: 

realizację budżetu obywatelskiego na 2021 rok pn. „Park kieszonkowy na Kruczej” nr 1228 

w pasie drogowym ul. Kruczej między ul. Hożą a ul. Wspólną; dz. ew. nr 81 z obrębu 50502 

Kody CPV: 
77310000-6: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
98390000-3: Inne usługi 
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 Lokalizacja terenu opracowania i stan obecny 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu budżetu obywatelskiego na 2021 r. pn. Park kieszonkowy na 
ul. Kruczej; nr 1228; w pasie drogowym ul. Kruczej między ul. Hożą a ul. Wspólną w Warszawie (część dz. ew. 
nr 81 z obrębu 50502) 

 

Lokalizacja parku kieszonkowego na Kruczej (mapa.um.warszawa.pl) strzałkami oznaczono kierunek robienia zdjęć (Fot. 1 i Fot.2) 

Powierzchnia terenu opracowania wynosi ok. 700 m2. Teren od zachodu graniczy z budynkiem o adresie 
ul. Krucza 23/31, w którego parterze znajduje się kilka lokali o charakterze przede wszystkim 
gastronomicznym, od wschodu granicę z parkingiem i jednią ul. Kruczej wyznacza rząd masywnych donic.  

 
Fot. 1 (fot. Izabela Jasińska) 
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Fot. 2 (fot. Izabela Jasińska) 

Zieleń istniejąca to przede wszystkim drzewa, których stan zdrowotny określić można jako dobry. Są to 
w większości nasadzenia wykonane spontanicznie przed laty przez okolicznych mieszkańców, pozostające pod 
opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Teren opracowania częściowo ogrodzony jest niskim, niekompletnym 
wygrodzeniem, które w najbliższym czasie zostanie zdemontowane. Przez teren opracowania przebiega 
przedept. 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Uwarunkowania konserwatorskie 

Teren opracowania nie jest objęty ochroną w ramach form ochrony zabytków.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i inne uwarunkowania planistyczne 

Na terenie opracowania obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Oświadczenie Zamawiającego  

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z kompetencjami działa na prawach zarządu drogi. Projekt nie jest 
traktowany jako zajęcie pasa drogowego wymagające zezwolenia administracyjnego wydawanego przez 
Zarząd Dróg Miejskich. 

 Dobór gatunkowy i wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Proponuje się utworzenie dwóch szpalerów drzew poprzez uzupełnienie istniejącego oraz wykonanie 
nasadzeń równolegle wg projektu. 

Gatunki drzew liściastych i parametry w dniu sadzenia: 

D1 Wiśnia jedoeńska (Prunus yedoensis) – 6 szt. 

D2 Miłorząb dwuklapowy (Ginko biloba) – 7 szt. 
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D3 Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) – 2 szt. 

Parametry: 

- obwód pnia na wys. 1m    - minimum 20,1-25 cm; 

- korona ukształtowana na wysokości   - minimum 250 cm; 

- średnica/wysokość bryły korzeniowej  - minimum 60 cm/40cm; 

- szerokość korony    - minimum 150 cm; 

- forma pienna, z wyraźnie ukształtowanym prostym pniem i równomiernie ukształtowaną koroną oraz 
ukształtowaną bryłą korzeniową, 

- drzewa dostarczone w balocie 

Warunki, jakie musi spełnić materiał roślinny: 

- być wielokrotnie szkółkowany; 

- być zgodny z odmianą; 

- materiał z danego gatunku i grupy powinien być wyrównany pod względem wysokości, kształtów 
koron i obwodów pni; 

- być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytków i otarć kory, z zabliźnionymi ranami po formowaniu 
korony, bez oznak chorób grzybowych i szkodników; 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 

- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie symetrycznie w typowy dla gatunku/odmiany 
sposób; 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne; 

- bryła korzeniowa powinna być balotowana, nieprzesuszona i zwarta; 

- średnica bryły korzeniowej powinna być odpowiednio proporcjonalna do obwodu sadzonego drzewa; 

- przewodnik powinien być prosty; 

- blizny po cięciach na przewodniku powinny być całkowicie zarośnięte; 

- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty; 

- dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego 
materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 
18290 z 1997r.; 
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Wady niedopuszczalne: 

- rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją ogrodniczą (na przykład 
późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu); 

- ślady żerowania szkodników; 

- oznaki chorobowe; 

- zwiędnięcie; 

- martwice, pęknięcia i obdarcia kory; 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej/korzeni; 

- dwupędowe (wieloprzewodnikowe) korony drzew form piennych; 

- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę w stosunku do 
prawidłowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany (korona zbudowana z silnie rosnących pędów 
wyrosłych w skutek zbyt drastycznego formowania); 

- złe zrośnięcie zrazu z podkładką; 

- odrosty podkładki; 

- jednostronne ułożenie pędów korony drzew; 

- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik; 

- rozwidlenia V-kształtne (chyba, że wynikają one ze specyfiki gatunku/odmiany i nie będą w przyszłości 
stanowiły miejsc zagrażających wyłamaniem); 

- niepoprawnie ukształtowane gałęzie, które w przyszłości będą utrudniały lub uniemożliwiały 
prawidłowy wzrost drzewa; 

- korzeń duszący. 
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Standard jakościowy wykonania prac: 

Z uwagi na sieć uzbrojenia poziemnego w pasach drogowych zaleca się ręczne kopanie dołów pod nasadzenia 
drzew.  

Przy nasadzeniach uzupełniających szpalery drzew, doły należy kopać ostrożnie, ze względu na bliskość 
korzeni drzew sąsiadujących.  



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
Załącznik nr 3 do umowy nr…………………………………………………… 

   
7 

 
 

Należy uwzględnić wywóz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadów. Urobek należy zawsze odkładać na 
uprzednio rozłożoną folię lub do worków typu „big bag”.  Nie zezwala się na składowanie urobku z wykopów 
ani ziemi do wypełnienia dołów bezpośrednio na trawnikach lub przyległych nawierzchniach. 

Na proces sadzenia drzew składają się następujące czynności (z zachowaniem kolejności czynności) 

1. Wytyczenie miejsca w terenie – za pomocą kołków w trawniku lub oznaczeń zmywalną farbą na 
krawężnikach. Oznaczenia nie mogą stanowić zagrożenia dla użytkowników pasa drogowego 

2. Wysłanie raportu informującego o przystąpieniu do sadzenia drzew. 

3. W terminie wskazanym w ww. raporcie wykopanie dołu o średnicy 2x większej niż średnica bryły 
korzeniowej sadzonego drzewa. Zamawiający zastrzega, że wykopanie dołu pod drzewo może nastąpić 
najwcześniej do 2 dni przed jego posadzeniem (doły muszą być odpowiednio zabezpieczone poprzez 
wygrodzenie biało- czerwoną taśmą) Zaleca się wykopywanie dołów bezpośrednio przed posadzeniem 
drzewa. 

4. Dół musi być kwadratowego kształtu, tj. należy przez to rozumieć ścięcie ścian dołu tak aby tworzyły 
one narożniki – górna część dołu wraz z misą powinna być okrągła, natomiast dno dołu powinno mieć kształt 
kwadratu. 

5. Głębokość dołu sadzeniowego ma być równa wysokości bryły korzeniowej (Rys.1). W celu 
poprawnego oszacowania wysokości bryły korzeniowej należy  

• odciąć druty (sznury) oplatające bryłę, tak aby w przyszłości nie stanowiły przeszkody dla wzrostu 
odziomka i korzeni; 

• zdjąć ewentualny nadkład ziemi z szyi korzeniowej. 

6. Bezwzględnie zabrania się przekopywania i rozluźniania dna dołu sadzeniowego – co w przyszłości 
mogłoby skutkować osiadaniu drzewa. 

7. Umieszczenie drzewa w dole – szyja korzeniowa powinna się znajdować na poziomie gruntu. 
Dopuszcza się, aby szyja korzeniowa była umiejscowiona do 5 cm nad poziomem gruntu. Niedopuszczalne 
jest, aby szyja była zlokalizowana poniżej poziomu gruntu oraz/lub była zasypana. W przypadku stwierdzenia, 
że szyja korzeniowa jest zasypana, Wykonawca zobowiązany jest poprawić sadzenie drzewa. 

8. Wykonanie systemu napowietrzającego (przy wszystkich drzewach) z warstwy materiału 
przepuszczalnego (grubego piasku i drobnego żwiru zmieszanego w proporcji 1:1). Warstwa kruszywa na 
podglebiu grubości równej 1/5 wysokości bryły korzeniowej. Następnie należy wykonać studnie 
napowietrzające z czterech stron bryły korzeniowej, gdzie każda powinna być zlokalizowana w połowie 
długości najkrótszego odcinka położonego pomiędzy bryłą, a krawędzią misy. Aby wykonać studnię należy 
w dole umieścić pionowo rury o średnicy co najmniej 20 cm, która będzie sięgała aż do warstwy z materiału 
przepuszczalnego. Po umiejscowieniu rur należy rozpocząć wypełnianie dołu ziemią urodzajną. Pustą rurę 
należy wypełnić mieszanką płukanego drobnego żwiru z płukanym grubym piaskiem w proporcji 1:1 (należy 
użyć grubego piasku o frakcji od 0,6 do 2,0 mm i drobnego żwiru o frakcji od 2,0 do 6,0 mm). Po wypełnieniu 
dołu ziemią należy wyjąć rurę w taki sposób, aby jej wypełnienie pozostało w gruncie w formie studni (zgodnie 
z rysunkiem). 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
Załącznik nr 3 do umowy nr…………………………………………………… 

   
8 

 
 

9. Całkowita zaprawa dołu ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożeli (w ilości zgodnej z zaleceniem 
producenta hydrożelu). Nie dopuszcza się użycia ziemi wykopanej z dołu. 

Ziemia urodzajna: 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najwyżej 2% części organicznych, powinna być wilgotna i pozbawiona 
kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

Optymalny skład granulometryczny:  

• 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.  

Zabrania się stosowania ziemi torfowej. 

10. Wykonanie misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy min. 100 cm. W odległości 1/3 promienia 
misy od pnia należy wykonać zagłębienie ze spadkiem (na 2/3 długości promienia) w kierunku krawędzi misy. 
Najgłębszy punkt zagłębienia powinien znajdować się na krawędzi misy i wynosić 10 cm. Nie dopuszcza się 
usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie ona tworzyła „górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy 
w postaci wału. 

11. Ściółkowanie średniozmieloną korą drzew iglastych warstwą 5-cio centymetrową (do powierzchni 
gruntu rodzimego) lub zrębkami. Materiałem tym należy wypełnić zagłębienie w uformowanej misie opisanej 
w pkt. 10. Obszar bezpośrednio przy pniu, rozciągający się na szerokości 1/3 promienia misy nie powinien być 
ściółkowany.  

Kora: 

Kora ogrodowa drzew iglastych, średnio mielona, przekompostowana, o odczynie obojętnym, frakcji 2-4 cm. 
Opakowanie kory ogrodowej powinno zawierać numer normy polskiej, skład kory, rodzaj frakcji, nazwę 
producenta, datę produkcji. Kora nie może mieć objawów zagrzybienia. 

Zrębki: 

Do uzupełniania warstwy ściółki dopuszczone jest użycie przekompostowanych zrębków ze zdrowych drzew 
liściastych lub iglastych o frakcji 1-2 cm. Optymalnym jest użycie do korowania zrębków z tego samego 
rodzaju drzew, a przynajmniej zrębków iglastych do drzew iglastych, zrębków liściastych do drzew liściastych.  

12. Zalanie wodą po posadzeniu – min. 60 l na jedno drzewo. 

13. Po zakończeniu sadzenia teren należy uprzątnąć, a urobek wywieźć najpóźniej następnego dnia po 
wykonaniu sadzenia. 
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14. W terminie ustalonym z Zamawiającym należy wykonać bielenie pni drzew preparatem na bazie 
wapna lub innym preparatem atestowanym przeznaczonym do tego celu. Preparat powinien być nietoksyczny 
dla ludzi, zwierząt oraz drzew, ulegający biodegradacji. Pnie drzew należy pokryć dokładanie preparatem na 
wysokości od szyi korzeniowej do podstawy korony drzewa. Malowanie należy wykonać w bezdeszczowy 
dzień w temperaturze powyżej 5oC. Do malowania użyć pędzla. 

15. Stabilizacja drzew w gruncie – stabilizacja brył korzeniowych z użyciem opalikowania i odciągów: 

Stabilizacja drzewa w gruncie poprzez opalikowanie trzema palikami zgodnie z załączonym rysunkiem (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 dwoma poprzeczkami z półpalika, umieszczonymi zgodnie z rysunkiem. Pień drzewa mocować do 
palików taśmą w kolorze zielonym, czarnym lub brązowym.  

Palików nie należy wbijać w studnie napowietrzające. 

Na paliku pod górną poprzeczką należy trwale umieścić 2 zalaminowane etykiety o drzewie (zgodnie 
z rysunkiem) – jedną od strony chodnika i jedną od strony jezdni  

Każdy palik powinien być oznaczony w widocznym miejscu zieloną, niezmywalną farbą. Oznaczenie stanowią 
kropki o średnicy przynajmniej 4 cm każda. Oznaczenie powinno wyglądać w wyglądać w następujący sposób: 

- palik nr 1 – jedna kropka (•) 

- palik nr 2 – dwie kropki (••) – naniesione pionowo 

- palik nr 3 – trzy kropki (•••) – naniesione pionowo 

Na palik oznaczony jedną kropką należy założyć worek nawadniający (przy wycenie zamówienia należy 
uwzględnić jego koszt). 

UWAGA: wszystkie czynności związane z posadzeniem pojedynczego drzewa muszą zostać wykonane 
w terminie 2 dni od dnia wykopania dołu. Czynności takie jak: założenie etykiet opisujących drzewo 
i naniesienie kropek na palikach mogą odbyć się w późniejszym terminie, ale nie później niż dzień przed 
odbiorem prac. Wszystkie prace zanikowe w trakcie sadzenia, należy udokumentować w postaci zdjęć. 
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Fot. Worki do podlewania kropelkowego w kolorze zielonym, pojemność 55-60 
litrów; wykonane z polietylenu z nylonową taśmą i zamkiem umożliwiającym 
łączenie worków. Worek w części przylegającej do gruntu posiada dwa punkty 
do uwalniania wody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Żywopłot formowany z irgi błyszczącej (K1), dwurzędowy, wysokość docelowa 60 cm – 936 szt. 

Irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus)- krzew liściasty o wyprostowanych, sztywnych pędach. Ma ciemnozielone 
i błyszczące liście, jesienią przebarwiające się na brunatnoczerwono, pomarańczowo lub żółto. Kwitnie 
w maju–czerwcu, kwiaty mają różową barwę, są miododajne. Owoce pojawiają się w październiku, są czarne 
i kuliste. 

Proponowany gatunek jest mrozoodporny, wytrzymały na suszę, tolerancyjny w stosunku do gleby i odporny 
na zanieczyszczania powietrza, może rosnąć na stanowisku słonecznym bądź półcienistym. Znakomicie znosi 
cięcie. Ze względu na prace w obrębie brył korzeniowych istniejących drzew zdecydowano się na materiał 
z gołym korzeniem. Sadzenie w dwóch rzędach w odstępie. Szerokość pasa nasadzeń wynosi 60 cm. 
Ściółkowanie jak w przypadku nowosadzonych drzew. Po posadzeniu przyciąć na wys. 20 cm. 

Parametry: 

Irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus), sadzonka z gołym korzeniem; ukorzeniona; wys. min. 30 cm; min. 
5 pędów. Dostarczany materiał musi być wyrównany pod względem wielkości i kształtu. 

Trawnik z siewu – 203 m2; skład gatunkowy: kostrzewa czerwona (Festuca rubra), kostrzewa owcza (Festuca 
ovina), kostrzewa nitkowata (Festuca capillata), kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea). 

Łąka kwietna z siewu – 316 m2, skład gatunkowy: 

Niezapominajka leśna (Myosotis sylvatica), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), dzwonek pokrzywolistny 
(Campanula trachelium), bukwica zwyczajna (Betonica officinalis), wieczornik damski (Hesperis matronalis), 
szanta zwyczajna (Marrubium vulgare), serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca), firletka poszarpana (Lychnis 
flos-cuculi), głowienka pospolita (Prunella vulgaris), przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys); goryczka 
(Gentiana sp.), ślaz dziki (Malva sylvestris), lepnica czerwona (Silene dioica), marchew zwyczajna (Daucus 
carota), czyścica storzyszek (Clinopodium vulgare), czyściec leśny (Stachys sylvatica), len wielkokwiatowy 
(Linum grandiflorum), 
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trawy (udział około 25%): wiechlina gajowa (Poa nemoralis), wiechlina łąkowa (Poa pratensis), wiechlina 
zwyczajna (Poa trivialis), tomka wonna (Anthoxanthum odoratum) 

 Drobne formy architektoniczne  

Projekt przewiduje dostawę i montaż: 

Ławka warszawska (ŁW) z oparciem z podłokietnikami 
Ławka – 2 szt. 

Ławka na stałe mocowana do nawierzchni utwardzonej. Do montażu należy zastosować śruby wklejone na 
kotwę chemiczną. Czynności związane z montażem: wytyczenie lokalizacji w terenie, ustawienie ławki, 
zamocowanie, uprzątnięcie terenu prac i wywóz zanieczyszczeń. 

 

Fot. 3 ławka warszawska (fot. Izabela Jasińska) 

Wymiary elementu:1800x733x820 mm.  

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia i montażu ławek zgodnie z opisem Zamawiającego: 

a) elementy drewniane muszą być wykonane z drewna rodzimego jesionowego o współczynniku 
twardości powyżej 70 MPa. Ponadto drewno winno być sezonowane, wysuszone do wilgotności ok. 10%, 
zaimpregnowane ciśnieniowo środkiem bezbarwnym przeciwko pleśni, grzybom i owadom, zabezpieczone 
lazurą/lakierobejcą w kolorze zbliżonym do naturalnego drewna (kolor teak) oraz warstwą bezbarwnej 
lazury/lakierobejcy o podwyższonej odporności na promienie UV. Nie dopuszcza się użycia drewna z sękami 
wypadającymi. Nie dopuszcza się klejenia drewna, 

b) konstrukcja podstawy ławki oraz oparcia i podłokietników wykonane z blachy stalowej S235JRC+N. Po 
spawaniu, wierceniu, szlifowaniu i piaskowaniu wszystkie elementy konstrukcji winny być ocynkowane, 
grubość powłoki min. 60-80 mikrometrów oraz pomalowane proszkowo farbą strukturalną w kolorze IGP 
591TU71386A10 albo ewentualnie RAL 7016 (lub odpowiednik koloru), odporną na temperaturę, 
światło  kredowanie.  
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c) listwy drewniane z konstrukcją metalową połączone za pomocą wkrętów samowiercących 
z wzmacnianym łbem wypukłym, z gniazdem sześciokątnym i podwyższoną powłoką antykorozyjną cynkową. 
Wkręty winny być w kolorze konstrukcji podstawy ławki RAL 7016 (lub odpowiednik koloru), 

d) ławki warszawskie powinny zawierać: 

d.I. emblemat syrenki 

wymiar: 42,90mm x 72,90mm  

materiał: blacha ocynkowana w kolorze konstrukcji podstawy ławki,  

lokalizacja: na nodze konstrukcji 

 

d.II. etykieta informacyjna, że zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego („trybik”)  

wymiar:  42,00mm x 42,00mm 

materiał: grafika „trybik” wycinana z folii samoprzylepnej, odpornej na warunki atmosferyczne 

kolorystyka: kolor szary - black 70%, kolor niebieski - cyan 100%, magenta 10%, yellow 0%, black 10%; tło 
przezroczyste 

lokalizacja: umieszczona powyżej emblematu syrenki 

Poniżej przykładowe oznaczenia: 
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Sposób oznaczenia należy uzgodnić z Zamawiającym 

e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania rozwiązań i materiałów zamiennych w stosunku 
do dokumentacji projektowej, niż te opisane powyżej.  

f) Zamawiający nie dopuszcza oznaczania ławek za pomocą malowania lub innych elementów 
dodatkowych niż wskazane w pkt. d.I i d.II 

Kosz na śmieci (Ś) 
Kosz betonowy z płaskim deklem według wzoru stanowiącego własność Miasta Stołecznego Warszawy – 2 szt. 

 

Fot. 4 kosz na śmieci (materiały ZZW) 

Oznakowanie projektu tabliczką BO 
Tabliczka „Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego” – 1 szt. 

Wykonanie i dostarczenie tabliczki, wg projektu Zamawiającego. 

Specyfikacja: 

o tabliczka do ekspozycji na zewnątrz, odporna na warunki atmosferyczne 

o wymiar: 400x140 mm 

o materiał: dibond gr. 3 do 5 mm 

o rodzaj nadruku: grafika drukowana na folii pokryta laminatem uv 

o mocowanie: profil aluminiowy, docięty pod kątem, wys. 90 cm 
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Rys. Projekt graficzny tabliczki 

 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa 
(a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity 
Dz.U.2012, poz. 1137) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U z 2020 r. 
poz.55). Prace muszą być wykonywane zgodnie ze Standardami Kształtowania Zieleni Warszawy, 
Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, uzgodnieniami z Zamawiającym 
oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom chodników i ulic. 

2. Zgodnie z artykułem 87a ustęp 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dz. U. 2018 poz. 142 z późn. zm.), „prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z użyciem 
sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony 
drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący 
drzewom lub krzewom”. Ww. ustawa określa administracyjną karę pieniężną, która może zostać 
nałożona w przypadku spowodowania uszkodzeń drzew w trakcie trwania prac (Art. 88). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie 
objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w 
wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie). Wykonawca zobowiązany jest do 
wygrodzenia terenu objętego pracami tak, aby zapewnić drożność sąsiadujących ciągów 
komunikacyjnych. 

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

ubrania robocze z widocznym logo firmy. 
6. Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, powinny być oznakowane (logo, pełna 

nazwa i adres firmy); postój pojazdów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania dopuszczony jest 
jedynie na powierzchniach utwardzonych 

7. 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). 

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

9. Wykonawca jest zobowiązany do skierowania na cały okres trwania umowy osoby, która będzie 
odpowiedzialna za realizację prac. Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe o kierunkach: 
ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie 
średnie o kierunkach: ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo i 5 lat praktyki. 

10. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego kartę materiałową lub inny dokument dotyczący 
materiału (w tym roślinnego), którego zamierza użyć do realizacji zadania. 
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 Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizację zamówienia przewiduje się do 29.11.2021 r.  

 Podstawy odbioru zamówienia 

Odbiór prac będzie polegał na ocenie zgodności wykonania prac z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
podpisaniu przez ZZW protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag zgodnie z ustaleniami umowy. 

 Warunki płatności 

Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę. 

Dane do FV: 

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 

Odbiorca/Płatnik: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa 

Wynagrodzenie będzie płatne na warunkach określonych w umowie. 

Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZZW. 

 Dostęp do informacji publicznej 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go 
identyfikujące, przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015. 
2058), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 Osoba do kontaktu 

Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Izabela Jasińska, tel. 22 277 48 31 

 Załączniki graficzne 
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Rys 1. Schemat sadzenia drzew balotowanych – prawidłowe i niewłaściwe sadzenie drzewa (za głębokie) 
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Rys. 2 Stabilizacja drzewa za pomocą palików 
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Rys. 3 schemat wykonania systemu napowietrzającego dla drzew rosnących w bardzo trudnych warunkach 
glebowych – przekrój poprzeczny i rzut z góry. 

 

 

 

 

 

Studnie napowietrzające służą napowietrzaniu 
korzeni oraz zwiększeniu powierzchni wchłaniania 
wody w czasie podlewania. W trakcie sadzenia, po 
umiejscowieniu drzewa w dole sadzeniowym, na 
warstwie podglebia znajdującej się bezpośrednio 
pod bryłą korzeniową należy utworzyć warstwę z 
materiału przepuszczalnego (np. grubego piasku lub 
drobnego żwiru). Warstwa kruszywa na dnie dołu 
powinna być równa 1/5 wysokości bryły. Następnie 
należy wykonać studnie napowietrzające z czterech 
stron bryły korzeniowej, gdzie każda powinna być 
zlokalizowana w połowie długości najkrótszego 
odcinka położonego pomiędzy bryłą a krawędzią 
misy. Jeżeli długość ww. odcinka jest większa niż 1,5 

m należy wykonać dodatkowe studnie. 
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Rys 4 - etykieta na drzewo - ZZW    Rys. 4 a - etykieta na drzewo - BO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Etykiety należy wydrukować na żółtym tle.  
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