
 

       CZĘŚĆ 1  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie konserwacji zieleni na wskazanych 
terenach miasta Płocka. 

 
 
Prace z zakresu konserwacji zieleni obejmują w szczególności: 
1.  grabienie liści z trawników, żywopłotów i ze skupin krzewów oraz wygrabianie pokosu 

z trawników i łąk kwietnych. Czynność polega na: wygrabieniu z trawników 
zalegających liści oraz wszystkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, 
zebraniu i załadunku odpadów bezpośrednio po zakończeniu prac. Grabienie obejmuje 
również wygrabienie liści i innych zanieczyszczeń z żywopłotów oraz skupin krzewów i 
bylin. W przypadku występowania pod krzewami lub bylinami ściółki np. kory, liście 
należy wygrabiać tak, aby nie usunąć ściółki. 

2. odchwaszczanie krzewów, pnączy, bylin, traw ozdobnych i mis wokół drzew. Czynność 
polega na: spulchnieniu gleby oraz usunięciu chwastów, siewek drzew i krzewów innych 
gatunków spośród krzewów (w tym: kolczastych oraz żywopłotów), pnączy, bylin, traw 
ozdobnych oraz mis przy drzewach; odcięciu i wyrównaniu brzegów skupin i rabat; w 
przypadku skupin i rabat graniczących z trawnikami prace powinny odbywać się 
następująco - naciągnięcie sznura, odcięcie łopatą brzegu trawnika, zwinięcie sznura, 
zgrabienie darni; załadunku odpadów bezpośrednio po zakończeniu prac. 
Odchwaszczanie należy wykonywać w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność 
uzupełniania stanowisk ziemią oraz korą. 

3. cięcie żywopłotów. Prace polegają na: 
a)  cięciu formującym tj. równym przycięciu żywopłotów ze wszystkich dostępnych 

stron w celu ich uformowania zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, 
b) cięciu prześwietlającym lub sanitarnym tj. usunięciu obumarłych, chorych, 

przemarzniętych, krzyżujących się, zbędnych i połamanych pędów zgodnie z 
zasadami sztuki ogrodniczej, 

c) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia, 
d) załadunku odpadów bezpośrednio po zakończeniu prac  

Pędy należy wycinać przy użyciu piłki ręcznej, sekatora, nożyc do żywopłotów;  
miejsca cięć muszą być gładkie, a nie poszarpane. 

4.cięcie krzewów, pnączy, usuwanie przekwitłych kwiatostanów krzewów, bylin i traw  
   ozdobnych oraz usuwanie suchych nadziemnych części bylin. Prace obejmują: 

a) przycięcie krzewów oraz pnączy i bylin wchodzących w skrajnię jezdni, chodników 
itp. oraz cięcie pnączy, usuwanie przekwitłych kwiatostanów krzewów, bylin i traw 
ozdobnych oraz usuwanie suchych nadziemnych części bylin w celu ich uformowania 
lub usunięcia suchych, chorych, połamanych i starych pędów zgodnie z zasadami 
sztuki ogrodniczej, 

b) usunięcie przekwitłych kwiatostanów należy wykonywać w sposób ręczny przy użyciu 
sekatora lub nożyc do żywopłotów, 

c) uporządkowaniu terenów przyległych zanieczyszczonych w wyniku cięcia, załadunku 
odpadów bezpośrednio po zakończeniu prac.  

5.nasadzenia roślin/ przesadzanie roślin/ podział roślin/ wkopywanie roślin wyrwanych   
   przez wandali.  
   Prace polegają na: przygotowaniu miejsca do nasadzeń, podziale roślin za pomocą   
   ostrego noża, rozstawieniu roślin w wyznaczonym miejscu, posadzeniu roślin,   
   uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac, podlaniu nowych nasadzeń. 

 Inne postanowienia: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania obowiązujących przepisów (w szczególności dotyczy to 
postępowania z odpadami), 



b) prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, bhp i ppoż., 
c) realizowania wszystkich prac powierzonych niniejszym zamówieniem w określonym 

zakresie, standardach i według określonych założeń. 
2. Szacowana liczba godzin ww. usług łącznie w okresie obowiązywania umowy wyniesie 

maksymalnie 620 godzin. 
3. Zamawiający wyda Wykonawcy narzędzia (m.in. grabie, sekator, łopata, itp.) i 

materiały (m.in. ziemia, kora, rośliny do nasadzeń) niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

 
  

 


