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Załącznik nr 2 do umowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są nasadzenia krzewów na ul. Świtezianki na odcinku od ul. Syrenki do 
posesji o adresie Syrenki 19a. tj.: 

I. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC 

1.1 Dostawa i transport krzewów. Transport realizowany jest przez Wykonawcę we 
własnym zakresie, bez udziału Zarządu Zieleni Miejskiej i musi odbyć się w sposób nie 
powodujący uszkodzenia krzewów. 

 

1.1 Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewów 

-   zdjęcie darni i zabranie zanieczyszczeń z powierzchni, 

-  wywiezienie urobku poza teren prac. Z powodu wykonywania prac w centrum miasta nie 

ma możliwości składowania urobku, po wykonaniu prac. Wykonawca zobowiązany jest 

do wywozu materiału każdorazowo po zakończeniu prac. 

 
1.2 Dostawa i posadzenie krzewów, 

- krzewy w pojemnikach C5 o wysokości min. 50 cm, z prawidłowo przerośniętą bryłą 
korzeniową, 
- 700 szt. forsycja ‘Maluch’, 
- 700 szt. tawuła ‘Dart’s Red’ 
 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić cały materiał roślinny przed posadzeniem w celu 
akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji Wykonawca wymieni 
wadliwy materiał i ponownie przedstawi go Zamawiającemu. 
  

1.3 Na proces sadzenia składają się następujące czynności: 

− transport materiału roślinnego na miejsce posadzenia;  

− wykopanie odpowiednich dołów (dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły 
korzeniowej roślin, doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze w stosunku 
do wielkości bryły korzeniowej);  

− wypełnienie dołów ziemią urodzajną (pH podłoża w zależności od potrzeb 
gatunkowych); 

− posadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą m.in.: nawodnienie krzewów poprzez 
zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich systemu korzeniowego, o ile wystąpi taka 
konieczność;  

− wysypanie 3 cm warstwy średnio zmielonej przekompostowanej kory drzew iglastych na 
całej powierzchni obsadzanego terenu (ok. 150 m2); 

− dokładne podlanie krzewów po posadzeniu (min. 15 l/m2 zieleńca);  

− uprzątnięcie i wywóz zanieczyszczeń (w dniu sadzenia krzewów) oraz utylizacja;  

− uporządkowanie miejsca pracy.  
 

• Wymagania jakie musi spełniać materiał nasadzeniowy: 



 

 

2 

− materiał roślinny przynajmniej 2-krotnie szkółkowany – wymagane oświadczenie ze 
szkółki, 

− materiał roślinny z co najmniej 5 dobrze wykształconymi pędami głównymi typowymi  
dla odmiany oraz prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym, 

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

− materiał roślinny w ramach gatunku i odmiany musi być wyrównany, jednolity w całej 
partii oraz musi posiadać parametry charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany  
(dot. wysokości, kształtu i rozkrzewienia sadzonek),  

− materiał roślinny musi być opatrzony etykietą z nazwą łacińską. 
 

Krzewy  -  wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− martwice i pęknięcia kory pędów, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 
 
 

UWAGA: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia maksymalnie o 100 szt. 

forsycji ‘Maluch’ i 100 szt. tawuły ‘Dart’s Red’ (opis przedmiotu zamówienia jest tożsamy  

z zamówieniem podstawowym). 

Zamawiajacy zastrzega sobie również możliwość skorzystania ze zwiększenia zamówienia  

w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych.  

Zamawiający oświadcza, że o zwiększeniu zamówienia poinformuje Wykonawcę pisemnie 

przed podpisaniem umowy.   

Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z możliwości 

zwiększenia zamówienia nie może stanowić podstaw do realizacji zwiększonego zamówienia 

przez Wykonawcę. 
 


