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Opis przedmiotu zamówienia 

Dział I 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2021 r.  

2. Miejsce wykonywania zamówienia: rabaty stałe zlokalizowane w parkach, skwerach, 

pozostałych  terenach zieleni będących w administrowaniu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych 

w Tychach oraz w pasach drogowych zlokalizowanych na terenie miasta Tychy.  

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie na danym obszarze z należytą starannością,  

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz w sposób zgodny  

z zasadami sztuki ogrodniczej dla czynności objętych przedmiotem zamówienia, tj. utrzymanie 

rabat stałych, rozliczanych ryczałtowo (zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy – 

sporządzonym na podstawie zał. nr 4 do SIWZ i wykazem rabat stałych – zał. nr 2 do SIWZ oraz 

niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, tj.: 

 

a. Pielęgnację rabat stałych zlokalizowanych na terenie miasta Tychy. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem objętym przedmiotem zamówienia, 

jego aktualnym stanem, warunkami technicznymi wraz ze stanem zagospodarowania terenów 

zieleni objętych zakresem umowy w lokalizacjach wskazanych w wykazie rabat stałych – 

określonym w zał. nr 2 do SIWZ. 

5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, ustawą o ochronie przyrody, 

ustawą o ochronie roślin, prawem ochrony środowiska, ustawą o drogach publicznych, zgodnie  

z obowiązującymi normami, zapewniając uzyskanie należytego efektu estetycznego. 

6. Wykonawca każdego dnia, w którym będą wykonywane prace, najpóźniej do godziny 9:00 ma 

obowiązek przesłać do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres mailowy wykaz prac 

planowanych na dany dzień. Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji fotograficznej 

zawierającej datę oraz godzinę wykonywanych czynności związanych z pielęgnacją i utrzymaniem 

rabat stałych. Wykonawca powstałą dokumentację przesyła na adres e-mailowy bądź telefon 

służbowy Zamawiającego po każdym dniu wykonanej pracy najpóźniej do godziny 9:00 dnia 

następnego.  

7. Prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem rabat stałych odbywać się będą wyłącznie po 

uzgodnieniu z Zamawiającym, tj. inspektorem nadzoru lub architektem krajobrazu zatrudnionymi  

w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w Tychach. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie 

objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec 

zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie). 
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Dział II 

Zakres rzeczowy zadań 

I. Warunki dotyczące utrzymania i pielęgnacji rabat stałych 

Jednostka miary: 1 m
2
 powierzchni pielęgnowanej obsady stałej 

 

1. Przez obsadę stałą rozumie się powierzchnie obsadzone krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi, 

roślinami okrywowymi, pnączami, różami.  

2. Cena jednostkowa: ryczałt za każdy miesiąc pielęgnacji 1 m
2
 rabaty. 

3. Prace obejmują: 

a. Odkrycie wiosenne z usunięciem bądź przycięciem martwych zaschniętych pędów i starych 

kwiatostanów, spulchnieniem podłoża (jeśli występuje włóknina – bez spulchniania) i odcięciem 

brzegów rabaty. 

b. Odchwaszczanie (min. 9 – krotne), z wygrabieniem resztek roślinnych, usunięciem z rabaty 

suchych liści, spulchnianiem gleby, usunięciem przekwitłych kwiatostanów, usunięciem 

obumarłych pędów lub całych roślin. 

c. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych (formujące, prześwietlające, sanitarne) – terminy należy 

dostosować do gatunku i pory roku oraz uzgodnić z Zamawiającym. 

d. Usunięcie pędów suchych i złamanych roślin oraz kolidujących ze skrajnią przejść lub innymi 

elementami zagospodarowania terenu.  

e. Wycięcie u podstawy pędów martwych, zbędnych i uszkodzonych. 

f. Podlewanie w miarę potrzeb i warunków pogodowych. 

g. Nawożenie w miarę potrzeb nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi. 

h. Opryski przeciw chorobom i szkodnikom – w miarę potrzeb po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

i. Rozsadzanie bylin nadmiernie rozrośniętych i zagęszczonych w miejsca wymagające 

uzupełnienia. 

j. Uzupełnianie „wypadów” w wysokości 10% założenia, tj. całkowitej powierzchni rabaty. Przez 

uzupełnianie „wypadów” Zamawiający rozumie rośliny utracone (bez względu na przyczynę),  

w wyniku których powstają widoczne wolne (puste) przestrzenie na powierzchni rabaty. 

Uzupełnianie „wypadów” będzie odbywało się po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

k. Poprawianie ekobordów tak, aby były poprawnie zamocowane w gruncie.  

l. Poprawianie geowłókniny tak, aby była prawidłowo naciągnięta i umocowana do podłoża. 

m. Uzupełnianie kory lub żwiru – w razie potrzeby po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający 

zobligowany jest do dostarczenia ww. materiału Wykonawcy.  

n. Przygotowanie rabaty na okres zimy (np. przycięcie pędów, zabezpieczanie traw przez 

wiązanie, itp.). 

o. Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z nawierzchni wykonanych z kamyczków ogrodowych,  

w tym usunięcie suchych liści (np. rabaty przy alei Niepodległości).  



TZUK.271.27.2020 

 
„Utrzymanie rabat stałych na terenie miasta Tychy w 2021 roku” 

 
  Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie 

Strona 3 z 3 
 

p. Wywóz na bieżąco usuniętych resztek roślinnych, ściętych pędów i chwastów, śmieci 

(papierów, butelek, itp.), 

q. poprawa, uzupełnianie podpór (bambusowych, drewnianych itp.) np. przy pnączach. 

 

4. Uwagi realizacyjne: 

a. Niedopuszczalne jest podkopywanie, nadrywanie i naruszanie systemu korzeniowego roślin 

podczas odchwaszczania i  spulchniania gleby. 

b. Wykonawca będzie przystępować do czynności pielęgnacyjnych systematyczniew cyklach 

i terminachodpowiednich  dla danego rodzaju rabat, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

W tym celu Wykonawca będzie monitorował stan rabat.Każdorazowo Zamawiający jest 

uprawniony do zlecenia Wykonawcy poszczególnych prac za pośrednictwem e-

maila.Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o przystąpieniu do prac. 

c. Jako standard pielęgnacji obsady stałej przyjmuje się stan, w którym na obsadzonej roślinami 

powierzchni nie występują chwasty, podłoże jest spulchnione, a ogólny wygląd estetyczny nie 

budzi zastrzeżeń. 

d. Nie dopuszcza się wykonywania cięć krzewów w „kostkę” albo w „słupek”. 

e. Cięcie należy wykonać sekatorem, w uzasadnionych przypadkach nożycami szpalerowymi, 

natomiast nie mogą być one wykonywane piłą. 

Koszty oznakowania na czas realizacji prac (dotyczy pielęgnacji rabat stałych zlokalizowanych  

w pasach drogowych) należy uwzględnić w zryczałtowanej cenie jednostkowej poszczególnych prac.  

 

 


