
ZAŁ. NR 5 do SIWZ                                                                                Gliwice, 14 października 2020 r. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na 

terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją w latach 2021-2022 – Rejon 1 

i Rejon 2”.  

Zadanie nr 1: Byliny i jednoroczne – Rejon zachodni  

Zadanie nr 2: Byliny i jednoroczne – Rejon wschodni  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno zadanie. 

Zamówienie podzielono na dwa zadania: 

Zadanie nr 1 - Byliny i jednoroczne – Rejon zachodni dzielnice: Czechowice, Łabędy, Brzezinka, 

Stare Gliwice, Wojska Polskiego, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Sikornik, Kopernik (na 

zachód od ul. Toszeckiej), Szobiszowice (na zachód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), 

Śródmieście (na zachód os ul. Bohaterów Getta, Dworcowej, Jana Pawła II). Ponadto w zakres 

zadania wchodzi zieleń wysoka po obu stronach ulic: Toszeckiej, Bohaterów Getta, Dworcowej, Jana 

Pawła II i Rybnickiej (do węzła z autostradą A4 

Zadanie nr 2 – Byliny i jednoroczne – Rejon wschodni dzielnice: Obrońców Pokoju, Żerniki, 

Zatorze, Baildona, Politechnika, Sośnica, Ligota Zabrska, Trynek, Bojków, Kopernika (na wschód od 

ul. Toszeckiej), Szobiszowice (na wschód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), Śródmieście (na 

wschód os ul. Bohaterów Getta, Dworcowej, Jana Pawła II). 

Do zadań Wykonawcy należy: 

I. Rośliny wieloletnie - byliny 

1. Zakup wraz z dostawą materiału sadzeniowego, sadzenie i pielęgnacja w okresie 12 - 24 

miesięcy – wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1. 

2. Przygotowanie miejsca do nasadzeń: 

a) spulchnienie (przekopanie) ziemi, 

b) oczyszczenie ziemi (zebranie resztek darni, kamieni i innych zanieczyszczeń, szczególnie 

korzeni chwastów wieloletnich), 

c) sprawdzenie wartości pH gleby, w razie konieczności zastosowanie odpowiednich 

nawozów, bądź np. kwaśnego torfu w celu przywrócenia odpowiedniego pH, 

d) w razie konieczności dosypanie ziemi urodzajnej (wilgotnej i niezachwaszczonej),  

e) rozłożenie agrowłókniny (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego), o gęstości 150 

g/m2, włókninę należy zamocować do podłoża kotwami stalowymi u-kształtnymi z drutu 

stalowego grubości 3 mm, długość ramion kotew min. 15 cm, szerokość poprzeczki min. 

7 cm), 

f) ułożenie obrzeża typu Eko-bord (w miejscach wskazanych przez Zamawiajcego) – 

wysokość obrzeża min. 45 mm, mocowane kotwami stalowymi długości co najmniej 20 cm 



– na 1 mb co najmniej 2 kotwy na odcinkach prostych, co najmniej 3 kotwy na łukach; 

górną krawędź obrzeża należy zlicować z powierzchnią gruntu, mocowanie obrzeży 

powinno zostać zlokalizowane od strony rabaty i przykryte ściółką, 

g) kora wykorzystywana do wykończenia rabat powinna być w granulacji 35 – 80 mm. 

3. Wykonanie nasadzeń  we wskazanym przez Zamawiającego miejscu: 

a) nasadzenia winny być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodową,  

b) podlanie roślin bezpośrednio po posadzeniu, 

c) wysypanie powierzchni pod nasadzeniami korą bądź żwirem (zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego); warstwa kory lub żwiru o grubości min. 3 cm, 

d) zebranie i wywóz nadmiaru ziemi. 

4. Pielęgnacja wykonanych nasadzeń przez okres 12- 24 miesięcy od końcowego odbioru prac 

w danej lokalizacji: 

a) plewienie rabat, 

b) podlewanie, 

c) nawożenie roślin w okresie wiosennym, 

d) usuwanie przekwitniętych i uschniętych kwiatostanów,  

e) usuwanie nadziemnej części roślin (zgodnie z wymaganiami danego gatunku), 

f) uzupełnienie wypadów w następnym sezonie wegetacyjnym, 

g) uzupełnianie warstwy kory lub żwiru. 

5. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 

II. Rośliny jednoroczne 

1. Zakup wraz z dostawą materiału sadzeniowego, 3-krotne sadzenie i pielęgnacja w sezonie 

wegetacyjnym – wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1. 

2. Terminy obsady: 

a) I obsada (wiosenna - uzupełnienie nasady jesiennej z poprzedniego roku) – marzec  

b) II obsada (letnia) – maj/czerwiec  

c) III obsada (jesienna) – październik. 

3. Przygotowanie miejsca do nasadzeń: 

a) spulchnienie (przekopanie) ziemi, 

b) oczyszczenie ziemi, 

c) sprawdzenie wartości pH gleby, w razie konieczności zastosowanie odpowiednich 

nawozów, bądź np. kwaśnego torfu w celu przywrócenia odpowiedniego pH, 

d) w razie konieczności dosypanie ziemi urodzajnej,  

4. Wykonanie I obsady roślin jednorocznych w  miejscu wskazanym przez Zamawiającego: 

a) nasadzenia winny być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodową,  

b) podlanie roślin bezpośrednio po posadzeniu, 

c) zebranie i wywóz nadmiaru ziemi, 

d) usunięcie przekwitniętych kwiatów, ponowne spulchnienie ziemi i wykonanie kolejno II i III 

obsady. 

5. Pielęgnacja wykonanych nasadzeń przez cały okres wegetacyjny: 



a) plewienie rabat w razie konieczności (min. 1 raz przy każdej obsadzie) 

b) podlewanie w zależności od warunków atmosferycznych (w okresie letnim, przy wysokich 

temperaturach codziennie), 

c) usuwanie przekwitniętych roślin – wymiana obsady. 

6. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Wymagania konieczne dla wszystkich gatunków bylin: 

a) rośliny muszą być w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów, wykwitnięte w 50%, 

dojrzałe technicznie, 

b) rośliny muszą być jednolite w całej partii, zdrowe, nie zwiędnięte, 

c) pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 

d) stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii, 

e) bryła korzeniowa powinna być wilgotna, dobrze przerośnięta i proporcjonalna do wielkości 

rośliny, a korzenie równomiernie rozmieszczone w pojemniku, 

f) cały materiał roślinny do obsadzeń powinien być pojemnikowany (wielkość 

doniczek/pojemników P7, P9, P11, P13, P14, P15 – w zależności od gatunku), 

g) rośliny powinny być oznakowane etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę 

łacińską. 

2. Wady niedopuszczalne: 

a) występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby 

i szkodniki, 

b) uszkodzenia mechaniczne, 

c) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

d) zwiędnięcie liści i kwiatów, 

e) wybiegnięcie roślin, 

f) niedopuszczalne jest dostarczenie roślin sadzonych bezpośrednio przed dostawą lub 

w takim okresie, że rośliny przed dostawą nie miały możliwości wytworzenia 

wystarczającej ilości korzeni w pojemniku. 

3. Zamawiający wymaga przewozu roślin specjalistycznym środkiem transportu, 

przystosowanym do tego celu oraz zapewniającym sprawny rozładunek. 

4. Zamawiający może zażądać fotografii roślin przed dostawą i sadzeniem. 

5. Zamawiający przed posadzeniem roślin dokona odbioru materiału sadzeniowego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo w chwili 

odbioru materiału sadzeniowego poddać losowo 1% (co najmniej jedną roślinę) kontroli 

jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny; kupujący 

nie ma obowiązku zapłacić wykonawcy za zniszczoną w ten sposób roślinę. 

7. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań i wystąpienia wad - ZDM jako Zamawiający 

nie odbierze materiału roślinnego. 



8. Przywieziony i odebrany przez Zamawiającego materiał roślinny winien być wysadzony 

w danym dniu.  

9. W przypadku braku możliwości posadzenia całego materiału roślinnego w danym dniu, 

Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia niewysadzonego materiału w miejscu 

sadzenia, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia, tak aby nie doszło do przesuszenia 

roślin. Ww. materiał należy pozostawić w takim miejscu, aby nie ograniczał widoczności, nie 

utrudniał przejścia np. po chodniku itp. 

10. Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie 

zniszczyć istniejących nasadzeń, ogrodzeń, znaków, sygnalizacji świetlnych itp. 

11. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, 

na którym będą wykonywane prace. 

12. Termin wykonania poszczególnych prac ustalany będzie każdorazowo i podawany na 

wystawianym przez Zamawiającego zleceniu. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów częściowych. 

14. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie częściowy odbiór prac w terminie do 2 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac. 

15. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury kosztorys powykonawczy oraz protokół 

odbioru prac. 

 

 


