
Nr sprawy: KIWK/TOt/28/I/2021/NASADZENIA   

„Wykonanie nasadzeń zastępczych w łącznej ilości 108 drzew i 20 krzewów  na terenie nieruchomości 

zlokalizowanych w Katowicach” 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

 

Wykonanie nasadzeń zastępczych w łącznej ilości 108 drzew i 20 krzewów na terenie 

nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach 

 

 

 

 

Informacje szczegółowe dotyczące gatunków, parametrów, ilości drzew oraz miejsc posadzenia 

wykonania nasadzeń zawarte zostały w załączniku nr 5A do SIWZ.  

 

Plany sytuacyjne z lokalizacją terenów do nasadzeń stanowią załącznik nr 5B do SIWZ.  

 

Przedmiot zamówienia polega na posadzeniu 108 drzew i 20 krzewów na terenie nieruchomości w 

Katowicach oraz ich utrzymaniu do dnia 30.10.2024 roku. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w dwóch etapach, z czego: 

 

etap 1 zamówienia obejmuje, w szczególności: 

a) zakup materiału roślinnego szkółkarskiego w ilości, gatunkach oraz o parametrach zgodnych 

z wykazem stanowiącym załącznik nr 5A do SIWZ,  

b) dowóz roślin przewidzianych do posadzenia na odpowiednie miejsce sadzenia, 

c) wyznaczenie dokładnych miejsc sadzenia w porozumieniu z właścicielem lub administratorem 

nieruchomości z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

d) wykonanie dołów pod każdą sadzonkę o wymiarach odpowiadających wielkości materiału 

roślinnego, wypełnienie wykonanych dołów ziemią żyzną o pH właściwym dla danego gatunku 

sadzonych drzew i krzewów, 

e) posadzenie drzew i krzewów z uzupełnieniem podłoża oraz podlanie posadzonych roślin i 

zabezpieczenie sadzonek przed przemarzaniem (np. usypanie kopców z trocin),  

f) opalikowanie drzew liściastych dwoma palikami drewnianymi oraz otaśmowanie taśmą parcianą, 

g) uporządkowanie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac, 

h) wywóz odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

i) sporządzenie dokumentacji (w 2ch egz. w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci zewnętrznej 

w formacie .pdf,.jpg oraz xls) z wykonanych prac w celu zgłoszenia wykonania nasadzeń zgodnie 

z decyzjami administracyjnymi odrębnie dla każdej z nich; dokumentacja powinna zawierać: 

➢ kolorową, opisaną dokumentację fotograficzną drzew i krzewów w szerszym planie tj. 

z uwzględnieniem w kadrze stałych punktów w terenie umożliwiających jednoznaczną 

identyfikację miejsca nasadzenia, zdjęcia powinny zostać opisane numerami 

inwentaryzacyjnymi drzewa lub krzewu i podanym gatunkiem drzewa lub krzewu; 

➢ plan sytuacyjny z zaznaczoną szczegółową lokalizacją posadzonych drzew i krzewów 

w stosunku do granic nieruchomości i punktów stałych, a w przypadku większej ilości roślin 

z naniesieniem ich numeracji, 
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➢ zestawienie posadzonych drzew i krzewów przygotowane wg numeracji przyjętej na planie 

sytuacyjnym, z podaniem gatunków posadzonych drzew, 

➢ protokół odbioru wykonanych nasadzeń podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz 

właściciela lub administratora nieruchomości, na której dokonano nasadzeń (wg wzoru 

Zamawiającego – Załącznik nr 5C do SIWZ.  

 

etapu 2 zamówienia obejmuje: 

➢ utrzymanie żywotności posadzonych drzew i krzewów do dnia 30.10.2024 r. 

➢ odtworzenie drzew i krzewów, które są w stanie fitosanitarnym nierokującym na przeżycie 

➢ udzielenie gwarancji w okresie utrzymania żywotności posadzonych drzew i krzewów 

 

 

 

 

 

Załączniki do OPZ: 

➢ Załącznik nr 5A do SIWZ – zestawienie drzew i krzewów oraz miejsc nasadzeń i decyzji 

administracyjnych  

➢ Załącznik nr 5B do SIWZ – plany sytuacyjne – lokalizacja terenów nasadzeń z zaznaczonym 

uzbrojeniem podziemnym i granicami nieruchomości  

➢ Załącznik nr 5C do SIWZ – wzór protokołu odbioru nasadzeń drzew i krzewów 

 

 

 

 

 

 

 


