Wytyczne do szacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: ,,Nasadzenia drzew na
terenie Miejskiego Przedszkola nr 11 i Miejskiego Przedszkola nr 16 w Płocku’’
I. ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI NASADZEŃ DRZEW KTÓRE BĘDZIE
PODSTAWĄ DO PRZYGOTOWANIA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW W
PONIŻEJ PODANYCH LOKALIZACJACH W PŁOCKU.
1. Miejskie Przedszkole Nr 11 przy ul. Bielskiej 26 w Płocku
- rodzaje i ilości drzew:
1.1 Głóg dwuszyjkowy ‘’Pul’Scarlet’ - 1szt.
1.2 Kasztanowiec czerwony ‘Briotti’’ 2 szt.
Parametry dotyczące nasadzanych drzew:
Drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1 m co najmniej 10 – 12cm
2. Miejskie Przedszkole Nr 16 przy ul. Zgliczyńskiego 8 w Płocku
- rodzaje i ilości drzew:
2.1 Grab pospolity ‘Frans Fontaine’ kolumnowy - 6 szt.
Parametry dotyczące nasadzenia drzew:
Drzewa o obwodzie pnia na wys. 1 m co najmniej 18 cm.
3. Zakres prac obejmuje:
- dostawę materiału szkółkarskiego z ukształtowaną bryłą korzeniową z godnie z obowiązującymi
normami
- nasadzenie drzew do wykopanego dołu, zasypanie ziemią urodzajną i obsypanie korą iglastą
- opalikowanie i zabezpieczenie drzew 2-3 palikami drewnianymi o średnicy 7 cm; wysokość
palika powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, drzewa należy przymocować do
palika tuż pod koroną przy użyciu elastycznej taśmy o min. szer. 3 cm.
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
- roczną gwarancję na nasadzenie oraz pielęgnację nasadzonych drzew w okresie gwarancyjnym
4. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania nasadzonych drzew:
- obowiązkowej kontroli fitosanitarnej drzew – 2 razy w sezonie (sprawdzenie stanu zdrowotności
nasadzeń)
- dbałość o prawidłowy rozwój drzew
- przycięcie złamanych i chorych gałęzi ( cięcia formujące koronę i pielęgnacyjne)
- podlewanie drzew ( w zależności od potrzeb i warunków pogodowych)
- wymiana uszkodzonych palików i zniszczonych wiązań przy drzewach
5. Dokładną lokalizację drzew wskażą Dyrektorzy przedszkoli.
6. Termin realizacji nasadzeń drzew - do końca sezonu nasadzeń w 2022r.
6. Szacowanie wartości nasadzeń z rocznym okresem pielęgnacji i gwarancji należy określić
oddzielnie dla każdej wymienionej powyżej placówki przedszkolnej z określeniem czasu
niezbędnego na realizację nasadzeń drzew.

