
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 50642-2011 z dnia 2011-03-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica 

1.azalia - mieszańceRhododendron azalia- 30 sztuk w tym : - Fireball (jaskrawa czerwień) - 8 sztuk - 

Limetta (pastelowy Ŝółty) - 7 sztuk - Parkfeuer (ognista czerwień) - 8 sztuk - Gibraltar mocny oranŜ - 7 

sztuk 2.berberys ottawski... 

Termin składania ofert: 2011-03-30  

 

Numer ogłoszenia: 50844 - 2011; data zamieszczenia:  22.03.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  50642 - 2011 data 22.03.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7212100, 

fax. 076 7212115. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).  

• W ogłoszeniu jest:  Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki 

wykonania i odbioru prac 1.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 1) Ziemia urodzajna - ziemia 

posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; 2) Materiał roślinny - krzewy 

3) Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami roślin; 4) Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa 

utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości; 5) 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , w tym materiał roślinny; 6) 

PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy; 7) Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inwestora 

upowaŜniony do kontrolowania przebiegu prac. 8) Przekazanie terenu do konserwacji - 

zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe wykonawcy teren . 

9)Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu 

powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie 

trwania ich realizacji. 11) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót - 



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich 

uzasadnionych kroków mających na celu stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska 

i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 

na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie cięŜkiego sprzętu mechanicznego nie bliŜej niŜ 5m 

od osi pnia starodrzewu, wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu - ręcznie i 

obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym. 12) Ochrona przeciwpoŜarowa - 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 13) Materiały 

szkodliwe dla otoczenia - materiały, które obciąŜeń sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 

będą dopuszczone do uŜycia. Środki chemiczne będą zastosowane zgodnie ze sposobem uŜycia 

(instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu. 14) Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów - 

pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie 

terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych. 15) Bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej. 16) Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca zobowiązany 

jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 17) Pracami 

konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, 

rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych lub innego rodzaju zorganizowanej zieleni 

zabytkowej, mogą kierować osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po 

ukończeniu wyŜszych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyły po 

ukończeniu tych studiów ci najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i 

pielęgnacji tego rodzaju zabytków. 18) Prace o charakterze technicznym ww. zakresie mogą być 

prowadzone przez osoby, które posiadają średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni 



albo odbyły co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju 

zabytków. Ziemia urodzajna i kompostowa 1.Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i 

dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. 2.Ziemia kompostowa do nawoŜenia gleby i zaprawy dołów pod 

rośliny mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, obornika, biomasy roślinnej i materiału strukturalnego), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 

zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości dojrzałego kompostu. 

Rodzaje materiałów uŜytych do nawoŜenia jak i sposoby nawoŜenia reguluje Ustawa o nawozach 

i nawoŜeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach oraz z 

01.06.2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów. 2.WYMAGANIA 

DOTYCZACE MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO Materiał szkółkarski musi być czysty 

odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej oraz Zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi przez Związek Szkółkarzy 

Polskich. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z 

zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości 

pędów. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i 

sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie 

szkółkowany. Ilości materiału roślinnego zgodnie z przedmiarem. Dostarczone rośliny powinny 

być zgodne z normą PN-R-67023 3 oraz PN-R-67022 2, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 

etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy i 

nazwa producenta. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego: Krzewy liściaste - 

wysokość 50-60 cm, minimum 3 pędy szkieletowe ukształtowane nie wyŜej niŜ 10 cm nad szyjką 

korzeniową. - kalina sztywno listna - min.100 cm Krzewy liściaste Ŝywopłotowe: mogą być 

sadzone rośliny z pojemników lub z nagim systemem korzeniowym - wybór zaleŜy od terminu 

sadzenia. Krzewy muszą mieć minimum 3 pędy i 40+60 cm wysokości. Po posadzeniu muszą 

bezwzględnie być przycięte na wysokość do 20 cm od powierzchni gruntu. Krzewy liściaste 

pienne (np. bez lilak) muszą mieć wykształconą koronę, złoŜoną z minimum 3 pędów; - bez lilak 

min 150 cm wysokości Krzewy liściaste szczepione - muszą mieć dobrze zrośniętą podkładkę z 

częścią szlachetną i usunięte wszystkie odrosty podkładki; Krzewy kwasolubne : -azalie i 

róŜaneczniki muszą być dobrze rozkrzewione i mieć pąki kwiatowe. Wielkość roślin zgodnie z 

zapisem w projekcie -azalie - odmiany niŜsze min 80 cm, - odmiany wyŜsze 120 cm - 

róŜaneczniki - wys. 120 cm szer. 150 cm Krzewy iglaste - wysokość wg zapisu w projekcie: -cis 

pospolity 150cm+ Krzewy iglaste płoŜące - średnica 40-60 cm, minimum 4 pędy szkieletowe, i 



powinny być pełne na obwodzie. -jałowiec sabiński max 60 cm średnicy Wymagania ogólne: 

Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 1) pędy krzewów powinny być liczne i 

rozłoŜone równomiernie (nie jednostronnie, pełne na obwodzie), 2) system korzeniowy powinien 

być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne 

korzenie drobne, 3) u roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 4) pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być 

przycięte, chyba Ŝe jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, 5) przewodnik powinien być 

prosty, 6) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 7) pnie drzew powinny być 

owinięte jutą po posadzeniu. Wady niedopuszczalne: 1)silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

2)odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 3)ślady Ŝerowania szkodników, 4)oznaki 

chorobowe, 5)zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

6)martwice i pęknięcia kory, 7)uszkodzenie pąka szczytowego 8)uszkodzenie lub przesuszenie 

bryły korzeniowej, 9)złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 10)jednostronne ułoŜenie 

pędów krzewów. 3. TRANSPORT MATERIAŁU ROSLINNEGO DO WYKONANIA OBSADZEŃ 

Transport krzewów oraz materiałów do zieleni moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie 

uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 1)Szczególną uwagę naleŜy 

zwrócić juŜ w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów 

przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone, a rany 

zabezpieczone odpowiednim środkiem. 2)System korzeniowy naleŜy przenosić z substratem, w 

którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna 

być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia 

sadzenia. Przed posadzeniem roślin korzenie naleŜy zabezpieczyć przed wyschnięciem i 

przemroŜeniem poprzez zadołowanie, lub osłonięcie. 3)Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny 

powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą 

sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo 

rozwiniętą część nadziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy naleŜy przed 

posadzeniem odpowiednio rozluźnić. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne 

skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w 

kontenerach naleŜy dobrze nawodnić. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego, a jego 

posadzeniem powinien być skrócony do minimum. NaleŜy dopilnować, aby materiał zapakowany 

w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania na terenie Parku. JeŜeli rośliny nie 

mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i 

przechowywany w miejscu zacienionym z moŜliwością podlewania. UWAGA: Od wykonawcy 

wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w którym 



potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego 

(szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich. 4.WYKONANIE ROBÓT 4.1 

Ogólne zasady wykonania robót: 1)sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni, 

2)sadzenie naleŜy wstrzymać jeŜeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na 

wzroście roślin lub powodują degradację gleby. NaleŜy unikać warunków, które utrudniają 

przyjęcie się roślin, takich jak: 3)zalane doły przeznaczone do sadzenia, 4)zbite podłoŜe, 

5)zalegająca woda w miejscach sadzenia, 6) mocno zamarznięta ziemia, 7) długotrwałe, silne, 

mroźne wysuszające wiatry itp. 4.2. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 1) rośliny 

rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w 

pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i 

dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt, 2)krzewy naleŜy sadzić w uprzednio 

przygotowane dołki głębokości 30 cm, z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną, 3)sadzenie 

naleŜy przeprowadzać niewielkimi partiami, na głębokość taką jak rosły w szkółce/pojemniku, 4) 

po posadzeniu roślin naleŜy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin, 5) po posadzeniu 

krzewów i bylin naleŜy je obficie podlać (minimum 5 l wody na roślinę). Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem robót, wymaganiami SST oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy i w SST a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru 

będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5.1.Zasady kontroli jakości robót Kontrola robót w zakresie 

nasadzeń polega na sprawdzeniu: 1)zgodności umiejscowienia roślin z dokumentacją projektową 

pod względem wymiarów rabat, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości 

sadzenia, 2)jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i 

mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 

3)przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, 

4)prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie, 

przycinanie przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymianie uschniętych roślin). Kontrola 

robót przy odbiorze wykonanych nasadzeń bylinowych polega na: 5)zgodności wykonania rabat z 

dokumentacją projektową i ST pod względem wielkości kształtu i wyglądu rabat, 6) jakości 

sadzonego materiału (jednolitości barwy, pokroju, stopnia rozwoju), 7) przy odbiorze jesienią 

naleŜy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy. 6.ODBIÓR ROBÓT 6.1.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: - szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu - m3 (metr sześcienny) 



wykonania korytowania pod nasadzenia z roślin oraz ziemi oraz kory przekompostowanej, 

6.2.Odbiór robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 7.PODSTAWA PŁATNOŚCI Podstawą 

płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 1)robociznę 

bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 2)wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami 

zakupu, magazynowania i transportu, 3)wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

4)koszty pośrednie i zysk, 5)podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6)do 

wartości kosztorysu netto naleŜy wliczyć podatek VAT. Cena za 1 sztukę krzewu obejmuje: 

1)roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej, 

rozścielenie ziemi urodzajnej, 2)roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, 

wykopanie i zaprawienie dołków, lub wykopanie i zaprawienie koryt, 3)dostarczenie i posadzenie 

materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 4) mulczowanie skupin krzewów 

okorkami. 5)zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym. 6)pielęgnacja: podlewanie, 

odchwaszczanie, nawoŜenie, zabezpieczenie na okres zimy, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do 

Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz i załącznikami nr 1 i 2 do umowy - Rozdział 3 siwz..  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz 

techniczne warunki wykonania i odbioru prac 1.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 1) Ziemia 

urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; 2) 

Materiał roślinny - krzewy 3) Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z 

przerastającymi ją korzeniami roślin; 4) Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub 

forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania 

wielopędowości; 5) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , w tym materiał 

roślinny; 6) PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy; 7) Inspektor nadzoru - przedstawiciel 

Inwestora upowaŜniony do kontrolowania przebiegu prac. 8) Przekazanie terenu - zamawiający 

w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe wykonawcy teren . 9)Wykonawca nie 

moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien 

powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 10) 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania 

ich realizacji. 11) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót - 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich 



uzasadnionych kroków mających na celu stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska 

i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 

na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie cięŜkiego sprzętu mechanicznego nie bliŜej niŜ 5m 

od osi pnia starodrzewu, wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu - ręcznie i 

obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym. 12) Ochrona przeciwpoŜarowa - 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 13) Materiały 

szkodliwe dla otoczenia - materiały, które obciąŜeń sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 

będą dopuszczone do uŜycia. Środki chemiczne będą zastosowane zgodnie ze sposobem uŜycia 

(instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu. 14) Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów - 

pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie 

terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych. 15) Bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej. 16) Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca zobowiązany 

jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 17) Pracami 

konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, 

rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych lub innego rodzaju zorganizowanej zieleni 

zabytkowej, mogą kierować osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po 

ukończeniu wyŜszych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyły po 

ukończeniu tych studiów ci najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i 

pielęgnacji tego rodzaju zabytków. 18) Prace o charakterze technicznym ww. zakresie mogą być 

prowadzone przez osoby, które posiadają średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni 

albo odbyły co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju 

zabytków. Ziemia urodzajna i kompostowa 1.Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i 



dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. 2. Ziemia kompostowa do nawoŜenia gleby i zaprawy dołów pod 

rośliny mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, obornika, biomasy roślinnej i materiału strukturalnego), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 

zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości dojrzałego kompostu. 

Rodzaje materiałów uŜytych do nawoŜenia jak i sposoby nawoŜenia reguluje Ustawa o nawozach 

i nawoŜeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach oraz z 

01.06.2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów. 2.WYMAGANIA 

DOTYCZACE MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO Materiał szkółkarski musi być czysty 

odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej oraz Zaleceniami 

jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi przez Związek Szkółkarzy 

Polskich. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z 

zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości 

pędów. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i 

sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie 

szkółkowany. Ilości materiału roślinnego zgodnie z przedmiarem. Dostarczone rośliny powinny 

być zgodne z normą PN-R-67023 3 oraz PN-R-67022 2, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 

etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy i 

nazwa producenta. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego: Krzewy liściaste - 

wysokość 50-60 cm, minimum 3 pędy szkieletowe ukształtowane nie wyŜej niŜ 10 cm nad szyjką 

korzeniową. -kalina sztywno listna - min.100 cm Krzewy liściaste Ŝywopłotowe: mogą być 

sadzone rośliny z pojemników lub z nagim systemem korzeniowym - wybór zaleŜy od terminu 

sadzenia. Krzewy muszą mieć minimum 3 pędy i 40+60 cm wysokości. Po posadzeniu muszą 

bezwzględnie być przycięte na wysokość do 20 cm od powierzchni gruntu. Krzewy liściaste 

pienne (np. bez lilak) muszą mieć wykształconą koronę, złoŜoną z minimum 3 pędów; -bez lilak 

min 150 cm wysokości Krzewy liściaste szczepione - muszą mieć dobrze zrośniętą podkładkę z 

częścią szlachetną i usunięte wszystkie odrosty podkładki; Krzewy kwasolubne : -azalie i 

róŜaneczniki muszą być dobrze rozkrzewione i mieć pąki kwiatowe. Wielkość roślin zgodnie z 

zapisem w projekcie -azalie - odmiany niŜsze min 80 cm, - odmiany wyŜsze 120 cm - 

róŜaneczniki - wys. 120 cm szer. 150 cm Krzewy iglaste - wysokość wg zapisu w projekcie: -cis 

pospolity 150cm+ Krzewy iglaste płoŜące - średnica 40-60 cm, minimum 4 pędy szkieletowe, i 

powinny być pełne na obwodzie. -jałowiec sabiński max 60 cm średnicy Wymagania ogólne: 

Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 



gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 1) pędy krzewów powinny być liczne i 

rozłoŜone równomiernie (nie jednostronnie, pełne na obwodzie), 2) system korzeniowy powinien 

być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne 

korzenie drobne, 3) u roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 4) pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, 

chyba Ŝe jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, 5) przewodnik powinien być prosty, 6) 

blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 7) pnie drzew powinny być owinięte jutą 

po posadzeniu. Wady niedopuszczalne: 1)silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 2)odrosty 

podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 3)ślady Ŝerowania szkodników, 4)oznaki chorobowe, 

5)zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 6)martwice i 

pęknięcia kory, 7)uszkodzenie pąka szczytowego 8)uszkodzenie lub przesuszenie bryły 

korzeniowej, 9)złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 10)jednostronne ułoŜenie pędów 

krzewów. 3. TRANSPORT MATERIAŁU ROSLINNEGO DO WYKONANIA OBSADZEŃ 

Transport krzewów oraz materiałów do zieleni moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie 

uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 1)Szczególną uwagę naleŜy 

zwrócić juŜ w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów 

przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone, a rany 

zabezpieczone odpowiednim środkiem. 2)System korzeniowy naleŜy przenosić z substratem, w 

którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna 

być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia 

sadzenia. Przed posadzeniem roślin korzenie naleŜy zabezpieczyć przed wyschnięciem i 

przemroŜeniem poprzez zadołowanie, lub osłonięcie. 3)Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny 

powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą 

sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo 

rozwiniętą część nadziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy naleŜy przed 

posadzeniem odpowiednio rozluźnić. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne 

skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w 

kontenerach naleŜy dobrze nawodnić. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego, a jego 

posadzeniem powinien być skrócony do minimum. NaleŜy dopilnować, aby materiał zapakowany 

w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania na terenie Parku. JeŜeli rośliny nie 

mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i 

przechowywany w miejscu zacienionym z moŜliwością podlewania. UWAGA: Od wykonawcy 

wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w którym 

potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego 

(szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich. 4.WYKONANIE ROBÓT 4.1 



Ogólne zasady wykonania robót: 1)sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni, 

2)sadzenie naleŜy wstrzymać jeŜeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na 

wzroście roślin lub powodują degradację gleby. NaleŜy unikać warunków, które utrudniają 

przyjęcie się roślin, takich jak: 3)zalane doły przeznaczone do sadzenia, 4)zbite podłoŜe, 

5)zalegająca woda w miejscach sadzenia, 6) mocno zamarznięta ziemia, 7) długotrwałe, silne, 

mroźne wysuszające wiatry itp. 4.2. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 1) rośliny 

rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w 

pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i 

dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt, 2)krzewy naleŜy sadzić w uprzednio 

przygotowane dołki głębokości 30 cm, z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną, 3)sadzenie 

naleŜy przeprowadzać niewielkimi partiami, na głębokość taką jak rosły w szkółce/pojemniku, 4) 

po posadzeniu roślin naleŜy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin, 5) po posadzeniu 

krzewów naleŜy je obficie podlać (minimum 5 l wody na roślinę). Wykonawca jest odpowiedzialny 

za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z zakresem robót, wymaganiami SST oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w 

SST a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 5.KONTROLA 

JAKOŚCI ROBÓT 5.1.Zasady kontroli jakości robót Kontrola robót w zakresie nasadzeń polega 

na sprawdzeniu: 1)zgodności umiejscowienia roślin z dokumentacją projektową pod względem 

wymiarów rabat, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 

2)jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z 

zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 3)przygotowania ziemi pod 

sadzenie krzewów, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, 4)prawidłowości zabiegów 

pielęgnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie, przycinanie przekwitłych i 

uschniętych kwiatostanów, wymianie uschniętych roślin). Kontrola robót przy odbiorze 

wykonanych nasadzeń krzewów polega na: 5)zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST pod względem wielkości kształtu i wyglądu, 6) jakości sadzonego materiału 

(jednolitości barwy, pokroju, stopnia rozwoju), 7) przy odbiorze jesienią naleŜy sprawdzić 

zabezpieczenie na okres zimy. 6.ODBIÓR ROBÓT 6.1.Jednostka obmiarowa Jednostką 

obmiarową jest: - szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu - m3 (metr sześcienny) wykonania 

korytowania pod nasadzenia z roślin oraz ziemi oraz kory przekompostowanej, 6.2.Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i 



wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 7.PODSTAWA PŁATNOŚCI Podstawą płatności jest cena 

jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST. Ceny 

jednostkowe robót będą obejmować: 1)robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

2)wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu, 3)wartość 

pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 4)koszty pośrednie i zysk, 5)podatki obliczone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6)do wartości kosztorysu netto naleŜy wliczyć podatek 

VAT. Cena za 1 sztukę krzewu obejmuje: 1)roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz 

zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 2)roboty 

przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, lub wykopanie 

i zaprawienie koryt, 3)dostarczenie i posadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 4) mulczowanie skupin krzewów okorkami. 5)zabiegi pielęgnacyjne w okresie 

gwarancyjnym. 6)pielęgnacja: podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie, zabezpieczenie na 

okres zimy, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz i 

załącznikami nr 1 i 2 do umowy - Rozdział 3 siwz...  

 
 


