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Załącznik nr 10 do SWZ  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń zastępczych w pasie drogowym 

ul. Szczebrzeskiej w Zamościu 114 sztuk drzew oraz 100 sztuk krzewów zgodnie z załączoną mapą (plan 

nasadzeń) oraz wykazem materiału roślinnego (ust. 3 OPZ). Nasadzenia należy wykonać zgodnie z 

poniższymi wskazówkami i wymaganiami agrotechnicznymi. 

2. Wskazówki i wymagania agrotechniczne : 

Sadzenie drzew należy przeprowadzić w następujący sposób : 

Rośliny można sadzić z zaprawianiem dołków - napełnieniem glebą próchniczną oraz obornikiem lub 

kompostem. Prace te przeprowadzić wiosną lub jesienią. Sadzonki uprawiane w doniczkach z bryłą 

korzeniową mogą być sadzone cały rok ( z wyjątkiem okresu gdy ziemia jest zamarznięta ). Najlepszą 

porą sadzenia dla liściastych jest okres od połowy października do końca listopada, kiedy zakończyły 

wegetację. Sadzonki należy opalikować. Bezpośrednio po posadzeniu i w początkowym okresie 

wzrostu rośliny wymagają podlewania do czasu zakorzenienia się. Należy też uwzględnić nawożenie 

na glebach słabych – wystarczy zasilać je co 2-3 lata, gdy zauważymy zastój we wzroście lub żółknięcie, 

opadanie liści oraz kwiatów. Można użyć torfu i nawozów mineralnych ( np. Plon, Azofoska, Polifoska 

w ilości 0,25 kg pod roślinę ). Nawozy stosuje się na wilgotną glebę – po deszczu lub obfitym 

podlewaniu. Nawozić można do końca czerwca w każdym sezonie wegetacyjnym.  

 

 

3. Wykaz materiału roślinnego :   
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Wykonanie nasadzeń zastępczych, tj. posadzenie nowych drzew i krzewów w układach szpalerowych 

– jednorzędowych. Łącznie 114 sztuk drzew gatunków liściastych o obwodach pni nie mniejszych niż 

10 cm na wysokości 100 cm i wysokości szczepienia minimum 180 cm oraz 100 sztuk krzewów 

gatunków liściastych  

WYKAZ MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO NASADZEŃ 
  

  Lp./Nr 

 na mapie 

 

 

     Nazwa gatunkowa (polska/łacińska) 

 

             Parametry (opis) 

       Liczba  

     sadzonek  

      (sztuki) 
     1                             2                    3           4 
                   

                     Drzewa          
  

 

 

     

     1 

Klon zwyczajny kulisty / 

Acer platanoides ’Globosum’ lub i/  

Acer platanoides ’Crimson Sentry’ 

liście zielone,  Pa – 180 cm,  

liście ciemnoczerwone, Pa –  

180 cm  

 

          36 

      

     2 

 

Jesion pensylwański / 

Fraxinus pennsylvanica 'Crispa' lub i/ 

Grab pospolity kolumnowy / 

Carpinus betulus 'Fastigiata' 

pokrój kulisty, liście zielone, Pa – 

180 cm, 

pokrój wąski, brunatna kora, 

Pa – 180 cm  

           

          12 

    

     3 

Buk pospolity kolumnowy / 

Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' lub i/ 

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' 

pokrój wąski, Pa -180 cm, 

liście czerwone, 

liście żółte 

 

          66 

  

                     Krzewy  
  

         

 

     4 

 

Trzmielina Fortune'a / 

Euonymus fortunei 'Emerald Gold' 

krzew płożący, liście zielono- 

żółte, sadzonki 4-6 pędów 

 

           

          37 

 

     5 Pęcherznica kalinolistna / 

Physocarpus opulifolis 'Luteus', 'Diabolo' 

 

krzew o żółtych lub bordowych 

liściach, sadzonki  4-6 pędów  

          21 

 

     6 

 

Berberys Thunberga /  

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' lub 

'Orange Pillow' 

krzew o bordowych liściach, 

sadzonki  4-6 pędów  

          13 

 

     7 

 

Trzmielina Fortune'a / 

Euonymus fortunei 'Emerald Gold' 

krzew płożący, liście zielono- 

żółte 

 

          11 

 

 

      8 

 

Berberys Thunberga /  

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' lub 

'Orange Pillow'  

krzew o bordowych liściach, 

sadzonki  4-6 pędów  

          18 

 

 

 

4. Przeglądy gwarancyjne  

W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów 

gwarancyjnych wykonanych nasadzeń przynajmniej jeden raz w ciągu roku w terminach ustalonych 

z zamawiającym. Przeglądy gwarancyjne wykonywane powinny być w okresie wegetacji roślin. Po 

wykonaniu przeglądu, w przypadku stwierdzenia nie zachowania żywotności drzew lub krzewów 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sadzonek na nowe w terminie ustalonym z zamawiającym. 


