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Dodatek  nr 4a do SWZ 

Postępowanie: ‘Prace związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni  

w Siemianowicach na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK” w odniesieniu do Części I - 

„Prace pielęgnacyjne na terenach zieleni miasta Siemianowice Śląskie , rejon I-V” 

 

Wskazówki dotyczące Rejonów od I do V w odniesieniu do Części 1 

 

I. Wartość zamówienia w kolumnie nr 7 z Formularza cenowego dla poszczególnych Rejonów - 

„Cena brutto (z narzutami, zyskiem i podatkiem VAT) zł” otrzymana jest z iloczynu wartości 

zamieszczonej w kolumnie 5 - „Cena jednostkowa netto (z narzutami i zyskiem) zł” i kolumnie 4 

- „Planowana ilość”, powiększonego o podatek Vat, wynikającego z kolumny 8 - „Vat %”. 

II. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów z wykonywanych prac np. pielenie bylin, 

cięcie krzewów lub żywopłotów itp. po zakończeniu pracy w tym samym dniu. Niedopuszczalne 

jest by odpady te nie zostały usunięte po zakończeniu prac w tym samym dniu. 

III. Wykonawca winien zabezpieczyć odpowiedni sprzęt maszynowy, zapewniający prawidłową 

obsługę rejonów (by nie powodować zniszczeń: np. koleiny na pow. trawiastych, niszczenia alejek i 

ich obrzeży itp.). 

IV. Lokalizacja poszczególnych obszarów zieleńców i parków wchodzących w skład danych rejonów 

podano w Zestawieniach obiektów, powierzchni dla poszczególnych Rejonów. 

V. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia środka transportu w celu przeprowadzenia 

kontroli świadczonych usług przeprowadzonych wspólnie z Zamawiającym. 

VI. Parametry jakościowe dla bylin oraz krzewów: 

- zamawiany materiał roślinny powinien spełniać najwyższe wymagania jakościowe, powinien być 

opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, czysty odmianowo, 

zdrewniały, zahartowany, 

- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, 

wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia, 

- rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, 

zdrowe i niezwiędnięte, 

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 

- rośliny uprawiane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być 
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uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny; korzenie roślin 

muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły 

korzeniowej; korzenie nie mogą być zbyt silnie zbite (sfilcowane), 

- bryła korzeniowa ma pozostać w całości po usunięciu pojemnika, 

- na spodniej stronie bryły korzeniowej nie może występować zbytnie zagęszczenie splątanych 

korzeni, których wierzchołki winny być jasne i żywotne, 

- na organach trwałych (kłącza, bulwy, korzenie, zdrewniałe nasady tegorocznych pędów) powinny 

być widoczne paki odnawiające, ewentualnie przyziemne rozety liści, 

- w okresie wegetacji rośliny mają być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych i objawów 

chorobowych, 

- bryła korzeniowa powinna być wilgotna i nieuszkodzona, a system korzeniowy sadzonek właściwy 

dla danego gatunku, nie może mieć śladów uszkodzeń czy porażenia patogenami, 

- byliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach, powinny być wyjęte z pojemnika 

na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia 

rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem, 

- krzewy powinny mieć min. 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany 

rozgałęzieniami, 2x szkółkowane. 


