
URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH Zał. nr 2
Referat Ochrony Środowiska RcInictw

ul. Warszawska 71
Q5Q92 Łomianki OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, CZĘSC 1:

„Sadzenie drzew na terenie gminy Łomianki” — szczegółowy, planowany zakres prac.

Termin realizacji: Załącznt nr. Do SWZ
Od dnia zawarcia urnowy, maksymalnie do dnia 27 grudnia 2022 r.

NrRZR271.i.tLtROLQ.
Przedmiot zamowienia:
Posadzenie 170 szt. drzew na terenie gminy Łomianki.

1. Sadzenie drzew.
1) Zakres prac obeimuje:
• zakup sadzonek — materiał w pojemnikach lub kopany z gruntu w balocie, wraz

z posadzeniem;
• przygotowanie podłoża — oczyszczenie terenu z chwastów i imiych zanieczyszczeń;
• wykopanie odpowiednich dołów pod każde drzewo;
• całkowita lub częściowa zaprawa dołów (w zależności od warunków glebowych);
• umieszczenie drzew we właściwej pozycji i na odpowiedniej głębokości;
• wykonanie systemu napowietrzająco-nawadniającego z rur perforowanych wokół bryły

korzeniowej każdego z drzew; długość rury min 2,5 m i średnicy min 50 mm; rura
perforowana ma być wyprowadzona nad poziom gruntu i zabezpieczona zaślepką
z otworami;

• wypełnienie dołów materiałem rodzimym wymieszanym z żyzną ziemią ogrodniczą wraz
z hydrożelem;

• ubicie nowej warstwy ziemi;
• ustabilizowanie drzewa za pomocą 3 palików (6 x 250 cm) z 3 poprzeczkami u góry; jako

wiązania należy wykorzystywać szerokie taśmy np. z tworzyw sztucznych i mocować je
na ok. 2/3 wysokości pnia w taki sposób aby nie uszkadzały kory;

• zabezpieczenie pnia drzewa osłonką z mocnego tworzywa sztucznego o wysokości min.
20 cm zabezpieczającą przez uszkodzeniami mechanicznymi, np. podczas koszenia
trawników;

• wykonanie i uformowanie misy o średnicy większej niż sam dół sadzeniowy wokół
drzewka i wypełnienie jej korą średnio mieloną drzew iglastych; warstwa kory - min. 5-7
cm;

• obfite podlanie roślin po ich posadzeniu min. 40 1 wody! 1 szt (wodę do podlewania
zapewnia Wykonawca);

• uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach;
2) Wymazania jakościowe sadzonek drzew:

materiał szkólkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkólkarskiej oraz wyrównany pod względem wielkości;

• pokrój typowy dla gatunku lub odmiany, prawidłowo uformowany;
• sadzonki zaopatrzone w etykiety;
• forma pienna drzew; korona właściwie wyprowadzona: nasada na wys. od 2,0 — 2,5 m,

jeden wyraźny przewodnik oraz boczne gałęzie wyrastające pod odpowiednim kątem
równomiernie rozmieszczone. W przypadku grabu pospolitego odm. Fastigiata
dopuszczalna jest forma naturalna drzew ugałęziona u podstawy;

• pień prosty i silny z zabliźnionymi miejscami po cięciach formujących;
• obwód pnia na wys. 1,0 rn: ł4 - 16cm;
• bryła korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej,

zwarta, nieprzesuszona i prawidłowo zapakowana (balot), bądź korzenie wykształcone
proporcjonalnie w stosunku do rozmiarów pojemnika (kontenery);

• liczba szkółkowań (przesadzeń w szkółce) w przypadku materiału z pojemnika — min. 2x,
optymalnie 3x-4x;



• brak uszkodzeń mechanicznych i oznak chorobowych części nadziemnych
i podziemnych.

3) Wady niedopuszczalne:
• drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę

w stosunku do prawi diowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany;
• jednostronne ułożenie pędów korony drzew;
• uszkodzenia mechaniczne części nadzienmej i korzeni;
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia;
• ślady żerowania szkodników;
• oznaki chorobowe;
• martwice i pęknięcia kory;

zwiędnięcie i pomarszczenie części nadziemnych i korzeni;
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
• zwiędnięcie liści;
• brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik;
• dwa przewodniki formy piennej.

2. Transport drzew:
• Wykonawca ponosi koszty transportu i rozładunku drzew na terenie lokalizacji nasadzeń;
• Wykonawca zabezpieczy drzewa w czasie transportu przed uszkodzeniami

i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
• w przypadku uszkodzenia drzew w czasie transportu i rozładunku, Wykonawca dostarczy

niezwłocznie nowy materiał w terminie ustalonym z Zamawiającym.

3. Na posadzony materiał roślinny Wykonawca udzieli Zamawiajacemu Ewarancji na
okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 24 miesięcy. Termin gwarancji i rękojmi
biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy
bezusterkowego protokołu odbioru prac. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca
zobowiązuje się do nieodpłatnych uzupełnień posadzonych drzew w przypadku nie
zachowania ich żywotności (w przypadku nie przyjęcia się sadzonek — powtórne
nasadzenie na koszt Wykonawcy) przy zachowaniu tych samych parametrów
w terminie ustałonym z Zamawiającym, poza przypadkami spowodowanymi
nieprzewidzianymi okołicznościanii (kradzież, wandalizm, etc.). Na okoliczność
powstania szkód losowych sporządza się protokół akceptowany przez obie strony
umowy.
Materiał roślinny przed posadzeniem wymaga akceptacji przez Zamawiającego.
Wykonawca przedstawi próbki materiału roślinnego Zamawiającemu przed
posadzeniem.

4. Ilościowy wykaz drzew do posadzenia:
Tab. 1

JednostkaNr Gatunek drzewa . Iloscmiary
1 Lipa drobnolistna Tuja cordata odm. Greenspire szt. 71
2 Grab pospolity Carpinus betulus odm, kolumnowa Fastigiata szt. 28
3 KLon zwyczajny Acer platanoides szt. ł4
4 Dąb szypułkowy Quercus robur szt. 18
5 Dąb szypułkowy Quercus robur odm, kolumnowa Fastigiata szt. 6

6
Jarząb pospolity Sorbus aucuparia odm. kolumnowa Fastigiata

szt i(owoce koloru czerwonego)
7 Jarząb szwedzki Sorbus intermedia szt. I
8 Grusza drobnoowocowa Pyrus calleryana odm. Chanticieer szt. 7
9 Kasztanowiec czerwony Aesculus xcarnea odm. Briofil szt. 10
10 Ułóg dwuszyjkowy Crataegus laeyigata szt. 4

RAZEM szt 170
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- 5. Szczegółowe lokalizacje nasadzeń drzew przedstawione są na mapach będących
zalącznikami do opisu przedmiotu zamówienia oraz zostaną dokładnie wskazane
Wykonawcy w terenie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących
następujące czynności w zakresie reaflzacji umowy: sadzenie drzew, palikowanie drzew,
formowanie mis, podlewanie, porządkowanie terenu.

Za łpczn Ud:
Wydruki map z zaznaczoną lokalizacją drzew do posadzenia.

Referatu
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