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„Nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach w tym wykonanie robót obejmujących 

przygotowanie nawierzchni i gruntu dla potrzeb realizacji zadania” 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego w Tychach, zwiększenie 
retencji wodnej, poprawa jakości powietrza w mieście, estetyki przestrzeni publicznych w mieście 
oraz poprawa bezpieczeństwa na styku jezdnia – chodnik. 
 
2. Zakres rzeczowy obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu – rozmieszczenie, utrzymanie i demontaż 
tymczasowej organizacji ruchu na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego  
w dniu podpisania umowy, 

 rozbiórkę nawierzchni bitumicznej oraz betonowej (załadunek i wywóz gruzu/gruntu  
na składowisko) 

 wykopy ziemne i przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew, 

 zastosowanie ekranów przeciwkorzennych w wybranych miejscach 

 zastosowanie obrzeży betonowych 

 nasadzenia 36 szt. drzew – platan klonolistny wraz z zastosowaniem stabilizacji  
oraz wysypaniem kory 

 wykonanie trawników 

 opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
 

Do nasadzeń  należy zastosować drzewa „balotowane” tj. z bryłą korzeniową zabezpieczoną tkaniną, 
która rozkłada się w gruncie do półtora roku. Drzewo musi mieć bryłę korzeniową dodatkowo 
zabezpieczoną siatką drucianą z drutu nieocynkowanego. Każde drzewo opatrzone etykietą z nazwą 
gatunku, odmiany oraz parametrami zgodnie z przedmiotem zamówienia tj:  Platanus acerifolia, 
platan klonolistny -  forma pienna, szczepiona wysoko o obwodzie pnia 16-18 cm w ilości 36 sztuk.  

 

3. Podstawą do realizacji zadania jest dokumentacja projektowa zawierająca część opisową  

i rysunkową, STWiORB oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do OPZ.  

 
4. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 17 grudnia 2021 r. 

 

6. Zamawiający zaleca, by  Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania przedmiotu zamówienia 
tj. z lokalizacją, rodzajem podłoża oraz stanem obecnym.  
 

7. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do kontrolowania 
wykonanych prac oraz zakupionego materiału roślinnego, tak aby był zgodny z wymaganiami. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu materiał roślinny (drzewa) do akceptacji 
przed posadzeniem. Po akceptacji odbioru materiału roślinnego Wykonawca będzie mógł rozpocząć 
prace sadzenia drzew zgodnie z dokumentacją projektową.  
 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać podczas prac treści zawartych  
w "Systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy" - ZARZĄDZENIE NR 
0050/420/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 24 grudnia 2019 r.  
 



9. Gwarancja i rękojmia 
 

9.1  Gwarancja: 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy jednak nie dłużej niż  
36-miesięcznej: na roboty budowlane, instalacje, nawierzchnie, licząc od daty podpisania 
bezusterkowego protokołu końcowego odbioru prac.  
 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i żywotności posadzonych drzew przez okres 
określony w ofercie Wykonawcy natomiast nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru prac. 
 
W ramach gwarancji Wykonawca dokona wymiany drzew będących przedmiotem umowy  
w przypadkach ich choroby (wystąpienie symptomów chorobowych) lub obumarcia w całości lub 
części z przyczyn innych niż dewastacja, wandalizm oraz przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.  
 
 
9.2. Rękojmia: 
Okres rękojmi za wady fizyczne obowiązuje zgodnie z ofertą Wykonawcy jednak nie dłużej niż  
36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru prac. W ramach rękojmi Wykonawca 
zobowiązany będzie do usunięcia na żądanie Zamawiającego wady przedmiotu umowy w terminie 
przez niego wyznaczonym.  
 
 
10. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub Podwykonawcy  
w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP) zatrudnienia na podstawie  stosunku pracy osób 
wykonujących niżej wymienione czynności w ramach przedmiotu zamówienia: 

a. wykopy i przekopy w gruncie 
b. zabezpieczenie terenu budowy 
c. rozbiórka nawierzchni  
d. powierzchniowe oczyszczanie terenu i przygotowanie podłoża 
e. prace brukarskie  
f. nasadzenia drzew 

g. zakładanie trawników 
h. wywóz i utylizacja gruzu, odpadów pobudowlanych   

 
z tym, że osoby wykonujące w ramach przedmiotu umowy czynności kierownicze  
z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej oraz koordynator prac ogrodniczych 
nie muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku 
pracy.  
 

11. Wykonawca będzie wykonywał prace związane z realizacją przedmiotu umowy w dniach 
roboczych. Przez dni robocze – rozumie się poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek bez dni 
świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. 
 

12. Wstępna tymczasowa organizacja ruchu znajduje się w dokumentacji projektowej. Zatwierdzony 
tymczasowy projekt organizacji ruchu zostanie dostarczony przez Zamawiającego w dniu podpisania 
umowy.  
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 

1) Zał. nr 1 -  Dokumentacja projektowa  
2) Zał. nr 2 -  Przedmiar  
3) Zał. nr 3  - STWiORB  

 


