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Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
 

Zamawiający: 

Miasto st. Warszawa / Zarząd Zieleni m. st. Warszawy 

Adres siedziby Zamawiającego: 

00-528 Warszawa, ul. Hoża 13a 

Nazwa realizacji / projektu:  

z podziałem na 2 części: (1) pielęgnacja i uporządkowanie zieleni wysokiej i niskiej z nadzorem 

ornitologicznym oraz (2) dostawa i wykonanie nasadzeń krzewów i bylin na terenie strefy 

brzegowej zbiorników wodnych w parku nad Stawami Brustmana (Staw nr 1, 2 i 3) w Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy – realizacja budżetu obywatelskiego - Zadanie nr 1 - w ramach projektu 

nr 417 pn. ,,Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana”. 

Kody CPV: 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  

Lokalizacja / Usytuowanie:  

Prace będą prowadzone na terenie (mapy poniżej): 

Część 1 – Strefa brzegowa wokół Stawu nr 1, 2 i 3 w parku nad Stawami Brustmana na terenie 

nieruchomości: dz. ew. nr 15, 16, 42, 45 i 170/1 z obrębu 7-08-05 oraz dz. nr ew. 94/6 z obrębu  

7-08-02 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (w rejonie ulic: Petöfiego, Balzaka, Tołstoja, Szekspira  

i Wolumen) - Mapa nr 1; 

Część 2 - Strefa brzegowa wokół Stawu nr 2 i 3 w parku nad Stawami Brustmana na terenie 

nieruchomości: dz. ew. nr 41/1, 41/6, 42, 43, 44 oraz 45 z obrębu 7-08-05 w Dzielnicy Bielany  

m.st. Warszawy (w rejonie ulic: Tołstoja, Balzaka, Petöfiego) - Mapa nr 2. 

 

Lokalizacja terenu realizacji prac 
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Mapa nr 1 

Pielęgnacja zieleni na terenie:  

dz. nr ew. 42 i 45 z obrębu 7-08-05 

 

Planowana pielęgnacja zieleni na terenie:  

dz. nr ew. 15, 16, 170/1  

z obrębu 7-08-05 

 

Planowane nasadzenia na terenie:  

dz. nr ew. 41/1, 41/6, 42, 43, 44, 45  

z obrębu 7-08-05 

oraz 94/6 z obrębu 7-08-02 

Planowane nasadzenia na terenie:  

dz. nr ew. 15, 16, 170/1 z obrębu 7-08-05 

oraz 94/6 z obrębu 7-08-02 

Mapa nr 2 
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1. Istniejące uwarunkowania terenu opracowania 

1.1 Uwarunkowania planistyczne – wytyczne MPZP (Mapa nr 3) 

Teren zbiorników znajduje się w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Nowego Wawrzyszewa – część I w rejonie Stawów Brustmana (uchwała Nr 

XLVI/1407/2021 Rady miasta stołecznego Warszawy z 18 marca 2021 r.). Zbiorniki wodne leżą  

na obszarze oznaczonym jako 1ZP - zieleń urządzona ogólnodostępna – park.  

Dla wskazanego zakresu istnieją następujące uwarunkowania:  

• Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz zasady 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

− wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 70%;  

− wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,01; 

− wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 0,04;  

− ustala się nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej; o dopuszcza się zachowanie istniejących 

budynków administracji osiedla z dopuszczeniem jedynie ich przebudowy i remontu;  

− zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów usług 

gastronomii i obiektów usług kultury, towarzyszących funkcji podstawowej;  

− dopuszcza się sytuowanie boisk sportowych i placów zabaw oraz innych urządzeń sportowych 

i rekreacyjnych takich jak: stoły do szachów i tenisa stołowego, tory jazdy na rolkach i 

deskorolkach, stoły piknikowe itp.;  

− dopuszcza się sezonową lokalizację ogródków kawiarnianych w sposób nie kolidujący z 

ruchem pieszym;  

• Ustala się kształtowanie i uzupełnianie rzędu drzew w rejonie zachodniego brzegu stawu 

zachodniego, poprzez:  

− zachowanie ich lokalizacji z dopuszczeniem wycinek pojedynczych drzew w przypadku kolizji  

z istniejącą lub projektowaną infrastrukturą techniczną, gdy brak jest alternatywy do jej 

realizacji w sposób bezkolizyjny,  

− wprowadzenie nowych nasadzeń drzew zgodnie z rysunkiem planu,  

− wydzielenie pasa powierzchni nieutwardzonej o szerokości minimum 1,5 m,  

− wydzielenie powierzchni nieutwardzonej nie mniejszej niż 1,5 m x 1,5 m dla drzew rosnących 

w granicach chodników;  

• nakazuje się ochronę wszystkich zbiorników wód powierzchniowych – Stawów Brustmana  

i cieków wodnych, wskazanych na rysunku planu, poprzez:  

− zakaz zasypywania i zanieczyszczania, o zachowanie roślinności podwodnej i nadwodnej, 

− ochronę obrzeży stawów i zachowanie ukształtowania powierzchni terenu z dopuszczeniem 

przekształceń linii brzegowej w celu zagospodarowania otoczenia Koncepcja techniczna 

renaturyzacji zbiorników wodnych na terenie Warszawy w dzielnicach: Bielany, Żoliborz, 

Śródmieście, Mokotów, Ursynów 16 stawów w postaci: umocnienia skarpy faszyną oraz 

budowy kładek, pomostów nadwodnych i ciągów dla ruchu pieszego,  

− pozostawienie Potoku Bielańskiego i kanału obiegowego jako otwartych, bez możliwości ich 

zabudowy, tj. ujmowania w rurociąg;  

• dopuszcza się realizację urządzeń rekreacji nadwodnej takich jak: mostki, kładki, pomosty  

dla rowerów wodnych, tarasy do plażowania itp.;  

• dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury o maksymalnej wysokości 4,0 m  

z uwzględnieniem ujednolicenia ich formy. 
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1.2 Uwarunkowania konserwatorskie – wytyczne BSKZ (Mapa nr 4) 

Stawy Brustmana zgodnie z zarządzeniem nr 1582/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 

października 2019 r. w sprawie zmiany w ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy wpisane 

zostały do gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy pod numerem ID BIE35073 (nr karty ewid. 

2195). 

 

Mapa nr 3 

Mapa nr 4 
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2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 1 – w ramach realizacji projektu nr 417 zgłoszonego do budżetu obywatelskiego  

w 2021 r. pn. ,,Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana” - obejmuje jednorazowe prace w zakresie 

pielęgnacji i uporządkowania zieleni wysokiej i niskiej z nadzorem ornitologicznym nad Stawem 

nr 1, 2 i 3 (Część 1) oraz dostawę i wykonanie nasadzeń krzewów i bylin nad Stawem nr 2 i 3 

(Część 2) na terenie strefy brzegowej zbiorników wodnych w parku nad Stawami Brustmana 

(Staw nr 1, 2 i 3) w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 

 

Projekt uwzględnia aktualne potrzeby mieszkańców oraz istniejące uwarunkowania przyrodniczo 

- krajobrazowe i historyczno - kulturowe terenu zieleni parkowej położonego nad malowniczymi 

Stawami Brustmana. Podstawowym celem projektu jest poprawa stanu istniejącego zieleni oraz 

wzbogacenie gatunkowe szaty roślinnej w strefie brzegowej zbiorników. Realizacja znacznie 

podniesie walory estetyczne i rekreacyjne terenu, zwiększy bezpieczeństwo jego użytkowników,  

a także wpłynie na wzrost bioróżnorodności w środowisku lądowo-wodnym. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 1, 3 i 4 do Zapytania 

ofertowego oraz w załącznikach nr 2, 3 i 4 do Umowy: 

• Warunki realizacji umowy, rodzaje prac i standardy jakościowe ich wykonania oraz etapy prac; 

• Przedmiar robót; 

• Dokumentacja projektowa (3 części), która zawiera:  

− (a) mapy z obszarem do pielęgnacji i uporządkowania zieleni wysokiej i niskiej, (b) plansze  

z inwentaryzacją ze wskazaniem pojedynczych drzew i grup krzewów do pielęgnacji i wycinki  

określające jednocześnie obszar nadzoru ornitologicznego oraz (c) tabele z zakresem prac 

przy drzewach i krzewach; 

− (a) mapy z lokalizacją, (b) plansze z projektem wykonawczym nasadzeń krzewów i bylin  

oraz (c) tabele z zakresem prac i zestawieniem ilościowym zastosowanych materiałów; 

− wzory protokołu i raportów. 

 

3. Kolejność wykonania prac 

• Nadzór ornitologiczny w obrębie koron drzew, skupin krzewów i zarośli – Staw nr 1, 2 i 3  

(Etap - 1); 

• Pielęgnacja i uporządkowanie zieleni wysokiej i niskiej: (a) Pielęgnacja i wycinka drzew – Staw  

nr 2 i 3 (Etap - 2); (b) Pielęgnacja i wycinka krzewów i samosiewów - Staw nr 1, 2 i 3 (Etap - 3); 

• Dostawa i wykonanie nasadzeń krzewów i bylin – Staw nr 2 i 3 (Etap - 4). 

CZĘŚĆ 1  

PIELĘGNACJA I UPORZĄDKOWANIE ZIELENI WYSOKIEJ I NISKIEJ Z NADZOREM 

ORNITOLOGICZNYM (STAW NR 1, 2, 3) : Etap – 1, - 2, - 3 

 

3.1 Etap 1 (CZĘŚĆ 1) 

NADZÓR ORNITOLOGICZNY W OBRĘBIE KORON DRZEW, SKUPIN KRZEWÓW I ZAROŚLI 

– STAW NR 1, 2 i 3 

Pierwszy wymagany etap prac, to przeprowadzenie nadzoru ornitologiczego na obszarze zieleni 

wysokiej i niskiej nad Stawami Brustmana (Staw nr 1, 2 i 3) wytypowanej do pielęgnacji  

i uporządkowania w kolejnych etapach ww. zamówienia. Usytuowanie oraz zakres prac  

przedstawiono na mapach, planszach i w tabelach w załączniku nr 4 do Umowy. Wzory protokołu 

z obserwacji siedlisk oraz raportu z nadzoru zawarto w załączniku nr 4 do Umowy. Zarówno 

drzewa, jak i warstwa krzewów czy zarośli, stanowią środowisko życia awifauny w parku nad 

Stawami Brustmana. Przed rozpoczęciem prac ogrodniczych, polegających na wycince 
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pojedynczych drzew i cięciach pielęgnacyjnych w koronach, usunięciu samosiewów drzew  

i krzewów oraz cięciach odmładzających krzewów (ogławianiu), należy w pierwszej kolejności 

przeprowadzić nadzór ornitologiczny w terenie - w zaproponowanej poniżej formie:  

− kontrola istniejących siedlisk (gniazdo, dziupla, budka lęgowa) celem sprawdzenia ich 

zasiedlenia - z rozpoznaniem gatunkowym osobników (gdy będą zasiedlone) na drzewach 

wytypowanych do pielęgnacji, a w razie wystąpienia osobników (gniazdo/dziupla/budka) – 
złożenie w imieniu Zamawiającego - wniosku do RDOŚ o odstępstwo od zakazów obowiązujących 
wobec gatunków chronionych (zgoda na płoszenie, niszczenie gniazda i siedliska); 

− inwentaryzacja ornitologiczna drzew, krzewów i zarośli wytypowanych do pielęgnacji  

z naniesieniem nowych siedlisk z rozpoznaniem gatunkowym (gdy będą zasiedlone); 

− doradztwo w zakresie ochrony awifauny w formie zaleceń dla prac ogrodniczych (cięcia); 

− obserwacja zinwentaryzowanych siedlisk na 30-45 minut przed rozpoczęciem ww. prac celem 

stwierdzenia ich zamieszkania. 

Uwagi i wyjaśnienie: 

Obszar nadzoru ornitologicznego jest ten sam, co terenu wytypowanego do pielęgnacji i wycinek.  

Prace ogrodnicze można rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu ww. nadzoru w terenie.  

 

3.2 Etap 2 (CZĘŚĆ 1)  

PIELĘGNACJA I WYCINKA DRZEW – STAW NR 2 i 3 

Szczegółowy zakres prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew przedstawiono w załącznikach  

do Umowy. 

Zakres prac obejmuje: 

- wycinkę 3 drzew na decyzję i 6 drzew bez decyzji / z usunięciem i bez usuwania karp; 

- pielęgnację 4 drzew: cięcia w koronach i przy pniu drzew; 

- usunięcie karp. 

Uwagi: 

- prace należy wykonać po przeprowadzonym nadzorze ornitologicznym - zgodnie  

z zaleceniami / ewentualnie: przy nadzorze (jeśli będzie wymagany); 

- w przypadku drzew z siedliskiem (gniazdo, dziupla, budka) – wskazana jest obserwacja 

siedliska min. 30-45 minut przed rozpoczęciem prac ogrodniczych; 

- przy wycince 3 drzew - wymagana jest decyzja zezwalająca na usunięcie, która zostanie 

udostępniona Wykonawcy po podpisaniu Umowy; 

- wykonanie pielęgnacji 4 drzew – na podstawie zaleceń z opinii dendrologicznych, które 

zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

 

3.3 Etap 3 (CZĘŚĆ 1)  

PIELĘGNACJA I WYCINKA KRZEWÓW I SAMOSIEWÓW – STAW NR 1, 2 i 3 

Szczegółowy zakres prac w zakresie pielęgnacji i wycinki krzewów przedstawiono w załącznikach 

do Umowy. 

Zakres prac obejmuje: 

- cięcia odmładzające (ogławianie) i karczowanie krzewów; 

- pielenie rabat pod krzewami i drzewami; 

- mulczowanie rabat korą średnio mieloną (pod krzewami i drzewami); 

- wycinanie oraz karczowanie samosiewów drzew wraz z załadunkiem i wywozem oraz 

uzupełnieniem gruntem powstałych dołów. 

Uwagi: 

- prace należy wykonać po przeprowadzonym nadzorze ornitologicznym - zgodnie  

z zaleceniami / ewentualnie: przy nadzorze (jeśli będzie wymagany). 
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3.4 CZĘŚĆ 2 (Etap 4)  

DOSTAWA I WYKONANIE NASADZEŃ KRZEWÓW I BYLIN - STAW NR 2 i 3 

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w załącznikach do Umowy. Nasadzenia należy wykonać 

zgodnie z projektem wykonawczym nasadzeń drzew i krzewów (załącznik nr 4 do Umowy).  

Zakres prac obejmuje: 

- przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia;  

- dostawę i wykonanie nasadzeń krzewów i bylin; 

- rozłożenie geowłókniny; 

- dostawę i montaż obrzeży z tworzywa sztucznego; 

- dostawę i montaż płotków wiklinowych; 

- rozścielenie warstwy żwiru płukanego na geowłókninie (opaska żwirowa); 

- mulczowanie rabat korą sosnową średnio mieloną. 

Uwagi: 

- wykonanie nasadzeń roślinności nad Stawem nr 3 można rozpocząć dopiero po zakończeniu 

realizacji Części 1 (Etapy: 1-3). 

 

4. Terminy prac 

Prace należy rozpocząć od razu po podpisaniu umowy. Termin zakończenia wszystkich prac to: 

9.12.2022 r. Wymagane jest wykonanie poszczególnych etapów zgodnie z przedstawionym 

Harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego po podpisaniu 

umowy (załącznik nr 6 do Umowy). 

 

5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

5.1 Wartość realizacji zamówienia 

• W czasie obowiązywania Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich 

elementów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z załącznikami nr 1 - 4 do Umowy 

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. 

• 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, transport 

i rozładunku materiałów, magazynowania, wywozu odpadów i ich utylizacji, oznakowania 

oraz montażu. 

• Oferta Wykonawcy musi zawierać pełny zakres prac.  

 

5.2 Wymagania względem Wykonawcy 

• 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 z warunkami gruntowo – wodnymi. 

• Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac  

w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tego terenu. 
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• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 

oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania prac. 

• Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi 

normami i przepisami BHP, uzgodnieniami z Zamawiającym oraz harmonogramem prac 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo terenów przyległych. 

• Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja prac i usług, jakość użytych wyrobów 

i wykonanie wszelkich robót i usług były na wysokim poziomie. W tym zakresie Zamawiający 

będzie kontrolował działania Wykonawcy. 

• 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. 

• 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 § 10 ust. 1 umowy, przez cały okres 

obowiązywania Umowy. 

 

5.3 Wymagania względem realizacji i dodatkowe informacje 

• Wszelkie prace należy rozpocząć po dokładnym zapoznaniu z uwarunkowaniami w terenie. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do 

akceptacji ,,Harmonogramu rzeczowo - finansowy” - w terminie 3 dni od daty podpisania 

umowy. 

• Realizacja ww. zamówienia powinna zostać podzielona na etapy - wg kolejności wskazanej 

powyżej (pkt. 3) z podaniem terminu ich zakończenia z uwzględnieniem daty odbioru 

końcowego, tj. 9.12.2022 r. 

• Każdy z etapów realizacji Zadania nr 1, tj. Części 1 i Części 2, powinien zostać zakończony 

odbiorem prac w terenie przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru  

z wykonanych prac w zakresie: (a) nadzoru ornitologicznego, (b) pielęgnacji i wycinki drzew  

i krzewów oraz (c) dostawy i wykonania nasadzeń roślinności. 

• Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac zgodnie z posiadaną przez 

Zamawiającego dokumentacją (załącznik nr 1 - 4 do Umowy) z materiałów dopuszczonych  

do obrotu i stosowania w budownictwie i ogrodnictwie w świetle obowiązujących przepisów. 

• Dokładne parametry jakościowe i ilościowe stosowanych materiałów są określone  

w załącznikach nr 2 - 4 do Umowy. Zastosowane materiały należy przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku materiału roślinnego Wykonawca powinien 

dysponować materiałem pochodzenia krajowego i przed dostarczeniem na teren realizacji 

przedstawić Zamawiającemu ,,Deklaracje zgodności materiału roślinnego", tzn. że rośliny 

zostały wyprodukowane zgodnie z polskimi normami jakościowymi dla ozdobnego materiału 

roślinnego i są wolne od chorób i szkodników. 

• Prace w obrębie zieleni wysokiej należy przeprowadzić na podstawie decyzji administracyjnej 

(zezwalającej na usunięcie drzew) oraz opinii dendrologicznych, które zostaną przekazane 

Wykonawcy po podpisaniu umowy. Termin wycinki drzew został wskazany w decyzji. 

• Prace wykonane w ramach umowy - po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego 

– zostaną oznaczone w terenie zgodnie z wytycznymi Systemu Identyfikacji Wizualnej 

Oznaczania Wykonanych Zadań w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015 dla Urzędu 

m.st. Warszawy. Gotowe tabliczki z oznakowaniem graficznym - załączonym poniżej - zostaną 

rozmieszczone w terenie w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. 
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Poniżej załączono przykładowe oznaczenie wg Systemu Identyfikacji Wizualnej Oznaczania 

Wykonanych Zadań w ramach budżetu obywatelskiego: 

 

 

 
 

 

 

 


