Załącznik 1A do SIWZ
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drzew i krzewów wraz z usługami: wykonanie nasadzeń
dostarczonych drzew i krzewów, oraz ich pielęgnacja.
I Etap 1 –Dostarczenie i wykonanie nasadzeń 2103 sztuk lipy wąskolistnej i 4698 sztuk krzewów berberys.
II. Etap 2 –Pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów przez okres 24 miesięcy licząc od daty
bezusterkowego odbioru nasadzeń (podlewanie, nawożenie, przycinanie złamanych, chorych gałęzi oraz
odrostów, prostowanie przekrzywionych drzew, wymiana/ uzupełniania palików i mocowań do pnii
drzew).Wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, wywóz powstałych odpadów roślinnych.

2. Szczegółowy zakres prac
2.1 Dostarczenie sadzonek drzew i krzewów
Wykonawca dostarczy sadzonki drzew i krzewów o parametrach, gatunku i w ilości przedstawiającej się
następująco:
a) Drzewa liściaste - lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 2103 sztuk.
b) Krzewy liściaste - berberys (Atropurpurea)- 4698 szt.
.
Parametry materiału roślinnego użytego do nasadzeń
Sadzonki drzew powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego
oraz powinny być żywe i zdrowe, prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- obwód pnia nie mniejszy niż 10 cm (mierzony pod koroną drzewa);
- wysokość 250 -300 cm,
- wszystkie dostarczone drzewa będą posiadały wyłącznie proste pnie
- sadzonki drzew powinny rosnąć przynajmniej jeden sezon wegetacyjny przed dostarczeniem i
posadzeniem w pojemnikach.
Sadzonki krzewów powinny posiadać następujące parametry:
- wysokość części nadziemnej - powyżej 30 – 40 centymetrów,
- dostarczone sadzonki powinny rosnąć w odpowiednio dobranych pojemnikach,
- ilość pędów minimum 3-4 szt.
Wykonawca dostarczy materiał roślinny I kasy jakości. Zarówno drzewa jak i krzewy powinny być dojrzałe
technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe, niezwiędnięte, przynajmniej
przez jeden okres wegetacyjny rosnąc w pojemnikach (donicach).
Materiał roślinny tzn. drzewa i krzewy uszkodzone lub z innymi widocznymi wadami (np. krzywe,
połamane, zarażone chorobami, niesymetryczne, z uszkodzonym systemem korzeniowym itp.) nie zostaną
przyjęte a wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenie w ich miejsce roślin tego samego gatunku
pozbawionych wad. Parametry roślin muszą być zgodne z wyżej wymienionym opisem.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany gatunku i ilości drzew i krzewów.

2.2.

Wykonanie prac nasadzeniowych

Dostarczone sadzonki drzew i krzewów zostaną przez Wykonawcę posadzona w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego na terenie Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie i w Żłobnicy, w Gminie Kleszczów.
Prace nasadzeniowe należy wykonać na terenach określonych w załączniku nr 1.
Miejsce posadzenia każdego drzewa i krzewu należy wzbogacić ziemią próchniczą pod każdy system
korzeniowy.
Miejsce nasadzenia każdego drzewa i krzewu należy zasypać korą.
Przy każdym drzewie założony zostanie system drenu napowietrzająco-nawadniającego (PCV).
Drzewa po zasadzeniu należy przymocować do jednego palika drewnianego (umieszczonego uprzednio
stabilnie w ziemi) za pomocą taśmy parcianej.
Wszystkie elementy drewniane w postaci kołków muszą być impregrowane .
Po nasadzeniu drzew i zamocowaniu palików odcięte zostaną wszystkie gałęzie boczne które rosną na
wysokości palików.
Po zakończeniu prac wskazanych w etapie 1 należy pozostawić miejsca nasadzeń w należytym stanie
porządkowym, w szczególności należy przekazać do utylizacji wytworzone w trakcie realizacji prac odpady,
wygrabić teren z drobnych gałęzi, liści i innych zanieczyszczeń oraz dokonać ewentualnej naprawy
uszkodzeń nawierzchni terenu, które powstały w czasie robót.
2.3 Prace pielęgnacyjne
Drugim etapem realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie 24 miesięcy
pielęgnacji sadzonek drzew i krzewów w celu utrzymania ich żywotności. Pielęgnacja nasadzeń drzew i
krzewów po nasadzeniu będzie obejmowała wykonanie czynności takich jak: podlewanie (z odpowiednią
częstotliwością i ilością wody użytej do podlewania – tak, aby nie dopuścić do przesuszenia ani do gnicia
korzeni), pryskanie pestycydem w przypadku zaatakowania drzew lub krzewów przez szkodniki lub
choroby, nawożenie zgodnie z potrzebami, regularna kontrola wiązań z taśmy parcianej tak, by nie dopuścić
do uszkodzenia przez nią pnia drzewa, wymiana obumarłych lub uszkodzonych sadzonek drzew i krzewów,
uzupełnianie zniszczonych lub brakujących palików, uzupełnianie i naprawa wiązań, przycinanie
złamanych, chorych gałęzi oraz odrostów. Ww. prace ogrodnicze będą wykonywane sukcesywnie w ciągu
24 miesięcy, w zależności od potrzeb, jednakże w taki sposób, aby zapewnić prawidłowy i zdrowy rozwój
drzew i krzewów. Po okresie 24 miesięcznej pielęgnacji, wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia
palików wraz z odpowiednio wyregulowaną taśmą parcianą, tak aby nie dochodziło do uszkodzenia pnia
drzewa.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (nie jest wymagana wymiana lub uzupełnienie) za sadzonki
skradzione po odbiorze prac nasadzeniowych oraz za sadzonki uszkodzone przez warunki atmosferyczne
(wichury, burze, wiatr, gradobicie).
Wykonawca dostarczy materiał, narzędzia oraz środki potrzebne do realizacji postanowień niniejszego
zamówienia na własne ryzyko i koszt.

3. Rozliczenie i odbiór prac
Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres objęty zamówieniem.
Termin realizacji zadania nie ulegnie zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.
Odbiory i rozliczenie prac nasadzeniowych i pielęgnacyjnych zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w
następujących okresach:
1) po wykonaniu i odbiorze całościowym prac nasadzeniowych zgodnie z pkt. 2.1. - 2.2, nie później niż w
terminie do 28.10.2016 roku
2) po pierwszym roku okresu pielęgnacji, wykonywanej zgodnie z pkt. 2.3, licząc od dnia całościowego i
bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego prac nasadzeniowych w okresie wegetacyjnym drzew i
krzewów,
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3) po drugim roku okresu pielęgnacji, wykonywanej zgodnie z pkt. 2.3, licząc od dnia całościowego i
bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego prac nasadzeniowych w okresie wegetacyjnym drzew i
krzewów,
Warunkiem odbioru prac nasadzeniowych dostarczonych sadzonek drzew i krzewów oraz prac
pielęgnacyjnych będzie sporządzenie protokołu odbiorczego. Przy obiorze prac nasadzeniowych dodatkowo
wymagana będzie dokumentacja fotograficzna w ilości 3 egz. Powyższą dokumentację należy sporządzić w
postaci zdjęć, odpowiednio skatalogowanych, opisanych i zarchiwizowanych na płycie CD. Forma
protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Dla prac nasadzeniowych zostanie sporządzony protokół odbiorczy, który będzie podstawą do rozliczenia
etapu związanego z nasadzeniami.
Końcowy protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony po upływie okresu pielęgnacji, który będzie
podstawą do końcowego rozliczenia zamówienia.
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