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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 
Wykonanie ogrodów deszczowych w formie skrzyniowej, w ramach realizacji dwóch 
zwycięskich projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w 2020 r.: 
 
Zadanie 1 – Projekt nr 660: Ogrody deszczowe dla Warszawy - mała retencja wody  i bioróżnorodność.  
Zadanie 2 – Projekt nr 1722:  Retencja wody deszczowej - ogród  deszczowy w formie skrzyniowej.  
 

Kod CPV:   
77300000-3 - Usługi ogrodnicze 
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
   

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 15 ogrodów deszczowych zgodnie z dokumentacją 
wykonawczą (zwaną dalej Dokumentacją) stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. 
Wybrane lokalizacje wykonania ogrodów dotyczą: 
Dla zadania nr 1 

1. Dwa ogrody przy ul. Bruna 11 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, na fragmencie działki 
ew. nr 13, z obrębu 1-01-02; 

2. Jeden ogród przy ul. Gościeradowskiej 18/20 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, na 
fragmencie działki ew. nr 132 z obrębu 4-10-04; 

3. Dwa ogrody przy ul. Hawajskiej 7 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, na fragmencie 
działki ew. nr 9/2 z obrębu 1-10-18; 

4. Dwa ogrody przy ul. Malowniczej 31 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na fragmencie 
działki ew. nr 5 z obrębu 2-07-12; 

5. Dwa ogrody przy ul. Tanecznej 54/58 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, na fragmencie 
działki ew. nr 36/1 z obrębu 1-08-31; 

Dla zadania nr 2 
1. Jeden ogród przy ul. Karolkowej 56 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na fragmencie 

działki ew. nr 37 z obrębu 6-03-17 wraz z wykonaniem rabaty roślin. 
2. Pięć ogrodów przy ul. Okopowej 7 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na fragmencie działki 

ew. nr 37 z obrębu 6-03-17.  
 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania ogrodów deszczowych:  
a) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ogrodów deszczowych zgodnie z 

posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą (załącznik nr 1 do 
umowy) z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w 



 
 

 

rozumieniu obowiązujących przepisów prawa; 
b) dokładne parametry stosowanych materiałów i doboru roślin są wskazane w 

dokumentacji wykonawczej. Zastosowany materiał roślinny i ziemię należy 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. 

c) Ogrody deszczowe należy oznaczyć zgodnie z wytycznymi Systemu Identyfikacji 
Wizualnej Oznaczania Wykonanych Zadań w ramach budżetu partycypacyjnego na 
rok 2015 dla Urzędu m.st. Warszawy: 

 
Poniżej przykładowe oznaczenie wg Systemu Identyfikacji Wizualnej Oznaczania Wykonanych Zadań 
w ramach budżetu obywatelskiego: 

 
 

 
 

Sposób oznaczenia powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym. 

3.      Wartość realizacji zamówienia: 

1) W czasie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 
wszystkich elementów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją wg 
podanych przez siebie cen ryczałtowych. Zryczałtowane ceny jednostkowe określone 
w ofercie nie podlegają negocjacjom i zmianom podczas trwania umowy, za wyjątkiem 
zmian dopuszczonych w Umowie. 

2) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również 
powinna zawierać m.in. koszty: wszystkich prac przygotowawczych, demontażowych, 
odtworzeniowych, porządkowych, zabezpieczających, koszty załadunku, transportu 
i rozładunku materiałów, magazynowania, wywozu odpadów budowlanych i ich utylizacji, 
oznakowania, montażu, jak również związanych z wykonywaniem prac pielęgnacyjnych  
i konserwacyjnych w okresie gwarancji. 



 
 

 

3) Oferta Wykonawcy musi zawierać pełny zakres prac.  

4. Wymagania dodatkowe: 

1) Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z terenem realizacji prac, dojazdami 
do miejsca wykonywania robót, infrastrukturą znajdującą się na terenie inwestycji i 
terenach sąsiednich oraz warunkami wodno – gruntowymi. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych 
prac w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tego terenu. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania prac. 

4) Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, wiedzą techniczną i normami technicznymi przywołanymi w przepisach techniczno 
– budowlanych. 

5) Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja prac i usług, jakość użytych wyrobów 
i wykonania wszelkich robót i usług były na wysokim poziomie. W tym zakresie 
Zamawiający będzie kontrolował działania Wykonawcy. 

6) Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw 
i za wyniki swojej działalności w zakresie: organizacji robót i zabezpieczenia interesów 
osób trzecich, ochrony własności publicznej i prywatnej. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC od wszelkich ryzyk 
budowlanych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz strat, na kwotę min. 100% 
wartości wynagrodzenia brutto wykonawcy, wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, przez cały 
okres obowiązywania Umowy. 

 


