zał. nr 4 do SIWZ
ZP.271.4.2020

Umowa nr
.……………
„Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020.”
zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy
Gminą Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, zwaną
w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
dr hab. inż. Augustyna Ormantego Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej,
a
…………………………………………………………………………………………………..reprezent
owanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w
trybie
przetargu
nieograniczonego
udzielone
zgodnie
z
ustawą
z
dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pod nazwą:
„Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020” .
Szczegółowy zakres i harmonogram usługi jest określony w załączniku nr 1 do umowy.
§2
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 20.12.2020 r.
2. W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie, Zamawiający
może niezwłocznie umowę rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest nasadzenia materiału roślinnego dojrzałego, kwitnącego , zdrowego i
jednolitego w całej partii o zbliżonym stopniu wielkości i sposobie uformowania (w obrębie
gatunku i odmiany).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru jakościowego wszelkich przeznaczonych do użycia
materiałów przed ich użyciem.
3.Gotowość do odbioru wykonanych nasadzeń kwiatów i krzewów, Wykonawca zgłasza
Zamawiającemu pisemnie.
4.Należyte wykonanie usługi w zakresie wykonania przedmiotu umowy zostanie stwierdzone
pozytywnym protokołem odbioru usług spisanym w obecności przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy, który stanowi podstawę do wystawienia faktury.
5.W razie występowania nieporządku po dokonaniu kontroli, Wykonawca niezwłocznie
(w ciągu 30 minut) od chwili jego poinformowania przystąpi do uporządkowania terenu.
§4
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się zgodnie z przedłożoną ofertą na kwotę:
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brutto ……………….. zł (słownie złotych: ……………. ……../100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłacane będzie w dziewięciu miesięcznych transzach:
 I transza do 30.04.2020 – 24% - wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1
 II transza do 30.05.2020 - 20% - wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1
 III transza do 30.06.2020 - 20%- wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1
 IV transza do 30.07.2020 – 6%- wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1
 V transza do 30.08.2020 – 6%- wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1
 VI transza do 30.09.2020 – 6%- wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1
 VII transza do 30.10.2020 – 6%- wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1
 VIII transza do 30.11.2020 – 6%- wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1
 IX transza do 20.12.2020 – 6%- wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1

3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowo wykonaną usługę nastąpi w ciągu
14
dni
od
chwili
dostarczenia
prawidłowo
wystawionej
faktury
VAT
do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
§5
1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę usług w ustalonym zakresie lub nienależytego
wykonania
zamówienia,
Zamawiający
ma
prawo
do
potrącenia
z wystawionych faktur kary umownej w wysokości do ……. wynagrodzenia ryczałtowego w
danym miesiącu.
2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody wynikającej z nienależytego wykonywania
czynności
przez
Wykonawcę,
zobowiązuje
się
on
do
jej
naprawienia
w pełnej wysokości.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedopełnienia wymogu określonego w § 6 umowy tj. zatrudnienia osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy – w wysokości
1000 zł za każdy przypadek.
2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego w wysokości
10% wartości wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust.1.
3) Za niedotrzymanie terminu wykonania prac interwencyjnych w wysokości 2% wartości
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust. 1.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia z wystawionej faktury
lub rachunku.
§6
1. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1040) przez wykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: czynności polegające na wykonywaniu
nasadzeń i pielęgnacji zieleni.
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2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów.
3. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez
Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane czynności:
a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 umowy wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
5. W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego
oświadczenia w terminie do 7 dni od dokonania zmiany.
6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez
Wykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do
Państwowej Inspekcji Pracy.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dowodów zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego
będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar
umownych zgodnie z § 5 ust. 3 pkt. 1 umowy.

1.

§7
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących

3

okolicznościach:
1) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
2) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
3) Wykonawca wykonuje prace wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.
2.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać
złożone w terminie 14 dni licząc od daty wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§8
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie
w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2.
Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie jest
dopuszczalny bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
§ 10
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów na tle niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i l egz. dla
Wykonawcy.
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Załącznik nr 1
do umowy ……………
z dnia ………………………

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy – Wiosenne wygrabienie liści i zanieczyszczeń pozimowych
spod drzew, skupin krzewów, klombów i z trawników wraz z ich wywozem.
2. Pielęgnacja drzew, krzewów, żywopłotów. Zabiegi pielęgnacyjne obejmują w szczególności:

cięcie sanitarne, formujące i pielęgnacyjne drzew. Prace przy lipach na ul. 3 Maja należy
przeprowadzić tak aby średnica korony drzewa po przyjęciu nie przekraczała 1,5 m średnicy.
Boczne gałęzie i wyrastające ze środka korony należy usunąć. Zabiegi należy wykonać
zgodnie z ustawą o ochranie przyrody

usuwanie odrostów,

odchwaszczanie,

nawożenie – raz w roku,

podlewanie,

uzupełnianie bieżące skwerów z krzewami korą i/lub kamykami, w miejscach uzgodnionych
z Zamawiającym,

usuwanie i uzupełnienie uschniętych krzewów, krzewinek i drzew, w uzgodnieniu
z Zamawiającym,

niezwłoczne uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach,

nasadzenia młodych drzew w ilości 16 szt. gatunku: 5 szt. klon polny, 3 szt. Jesion Wyniosły”
Altena”, 3 szt. Lipa drobnolistna „ Rancho”, 5 szt. Jarząb szwedzki „ Brouwers” w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego (drzewa dostarcza Zamawiający)

spulchnienie gleby pod żywopłotami, usunięcie chwastów, zgrabienie grabiami terenów pod
żywopłotami. Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń zalegających pod żywopłotami.

Zamawiający przewiduje do pielęgnacji 60 szt drzew i 500 mb żywopłoty

usunięcie starego i przyniszczonego żywopłotu przy al. Jana Pawła II ( okolice bloków) i
przygotowanie i zagospodarowanie terenu – trawnik ( trawa z rolki) – ok 140 m2

Częściowa wymiana żywopłotu w parku. Zakres poda Zamawiający.
3. Utrzymanie trawników w ilości szacunkowej 80 arów+ 140 mkw ( trawnika powstałego po
usunięciu żywopłotu przy al. Jana Pawła II jak w pkt.2).
 Koszenie trawników na wysokość 5-6 cm, w tym: usuwanie odpadów i nieczystości
widocznych po wykoszeniu. Usunięcie skoszonej trawy z rabat kwiatowych, chodników i
jezdni. Prace w/w należy wykonać w dniu koszenia trawników. Przed koszeniem należy
zabezpieczyć sadzonki i młode drzewka przed uszkodzeniami podczas koszenia
 Koszenie z częstotliwością około tygodniową. Koszenie trawników przy drzewach, krzewach
i rabatach należy wykonać tak aby nie uszkodzić roślin. W przypadku uszkodzenia roślin
powodującego jej obumarcie, Wykonawca zobowiązany będzie do nasadzenia zniszczonej
rośliny na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym.
 Wygrabianie trawników: usuwanie skoszonej trawy i liści z trawników, odchwaszczanie.
 Nawożenie trawników 2 – 3 razy w sezonie wegetacyjnym. Zabiegi należy stosować zgodnie
z obowiązującymi przepisami
 Bieżące uzupełnianie ubytków na trawnikach poprzez wsiew nasion traw.
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4. Założenie i pielęgnacja rabat z kwiatami:
 zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych na skwerach i rabatach. Zamawiający przewiduje
nasadzenie kwiatów jednorocznych w ilości ok. 38000 szt w proporcjach uzgodnionych z
Zamawiającym
 zakup i nasadzenie uzupełniające roślin wieloletnich i bylin. Zamawiający przewiduje zakup
200 szt. roślin wieloletnich ( krzewy) i 600 szt. bylin ( między innymi wiesiołek missuryjski,
trytoma, aster jesienny),
 przygotowanie gruntu pod nasadzenia poprzez wybranie chwastów, kamieni, wzbogacenie
gleby substratem torfowym ( 80l/1m kw) i wymieszanie glebogryzarką
 uzupełnienie podłoża korą i/lub kamykami,
 pielęgnacja: w przypadku braku opadów podlewanie roślin należy przeprowadzić minimum
raz w tygodniu w ilościach ok 500 litrów wody na 2000 szt. Roślin. Wodę do podlewania
wykonawca zakupi na własny koszt. Poza tym należy wykonać zasilanie nawozami
mineralnymi, spulchnianie z plewieniem ( minimum jeden raz w miesiącu), przycinanie i
bieżące usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i liści, dosadzanie roślin które mogły zostać
uszkodzone przez warunki atmosferyczne oraz kradzież, zwalczanie szkodników poprzez
odpowiednie opryski. poprzez odpowiednie opryski,
 usunięcie roślin przed okresem zimowym i przygotowanie gruntu poprzez zwapnowanie i
przekopanie
 rośliny wymagające zabezpieczenia zimowego należy okryć
 rośliny cebulowe należy po ich przekwitnięciu wykopać i zabezpieczyć do następnego sezonu
 jesienią dokupić i dosadzić cebulki wczesnowiosennych kwiatów ( tulipany) w ilości 3000 szt.
Gatunek i miejsce sadzenia określi Zamawiający.
 Projekt rabat i klombów ich układ przestrzenny i kolorystyczny przygotuje Wykonawca po
uzgodnieniu z Zamawiającym
 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu nasadzenia
5. Utrzymanie i pielęgnacja donic, mis i konstrukcji wolnostojących i stałych ( „grzybki”):
― Demontaż 2 szt. konstrukcji „ grzybków” i montaż w miejsce wskazane przez Zamawiającego
( przygotowanie podłoża wraz ustabilizowaniem grzybków w podłożu). Sposób montażu
należy uzgodnić z Zamawiającym
― wypełnienie kwietników podłożem,
― zakup kwiatów i obsadzenie instalacji wymienionych wyżej w takiej ilości aby stanowiły
zwartą kompozycję( tzn odległość między sadzonkami musi przykrywać podłoże/donice)Zamawiający oceni zwartość nasadzenia
― pielęgnacja: systematyczne podlewanie w przypadku braku naturalnych opadów minimum raz
w tygodniu. Wodę Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie w ilości koniecznej do
dobrej kondycji nasadzeń. Należy również instalacje zasilać nawozami, plewić, przycinać i
usuwać przekwitnięte kwiatostany pędy i liście. Dosadzać sadzonki które mogły zostać
uszkodzone przez warunki atmosferyczne, zwalczać szkodniki poprzez odpowiednie opryski
― montaż kwietników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
― demontaż instalacji po sezonie, wyczyszczenie i dostarczenie do przechowania w miejsce
wskazane przez Zamawiającego,
― instalacje przenośne i wiszące po obsadzeniu pelargonią bluszczolistną – kolor czerwony (
szacowana ilość min. 2090 szt. Sadzonek- zwarta kompozycje oceni Zamawiający) zwisającą
ustawić w terminie do 15.05.2020 r. W momencie wyłożenia, rośliny powinny być nasadzone
gęsto aby kwiatami przykryły konstrukcję w ilości odpowiedniej do wymiarów instalacji
2

― zastosowane sadzonki powinny stanowić jednorodny, wyselekcjonowany materiał roślinny
o właściwych parametrach jakościowych, prawidłowo uformowany, bez uszkodzeń,
o proporcjonalnej, właściwie wykształconej bryle korzeniowej,
― należy zwrócić uwagę na równomierne nawilżenie poszczególnych pięter konstrukcji
stojących i wiszących
― donice drewniane prostokątne o wym. 80x44 cm - 2 szt. obsadzić niezwłocznie po podpisaniu
umowy kwiatami – begonie czerwone i białe. Nasadzenie do 15 maja 2020 r. kwiaty
jednoroczne w uzgodnieniu z Zamawiającym
― Zamawiający przewiduje do obsadzenia następujące donice i konstrukcje:
 donice drewniane prostokątne o wym. 80x44 cm – 2 szt.
 donice betonowe – 2 szt.( przed pomnikiem Jana Pawła II)
 donice prostokątne z kompozytu -2 szt. ( przed Urzędem Miasta)
 donice kwadratowe- 2 szt. ( przed Urzędem Miasta)
 konstrukcja H-150- 1szt
 konstrukcja H-110- 14 szt
 donice wiszące o obw. 28 cm- 6 szt
 donice wiszące o obw. 36 cm i 31 cm- 3 szt
 donice wiszące na słupy drewniane- 5 szt.( dworzec PKS)
 donice wiszące W600( dwa poziomy)- 7 szt
 donicy wiszące W600 ( trzy poziomy)-25 szt
 konstrukcja przenośna 1 szt ( na początku ul. Sowińskiego)
W przypadku nasadzenia w donicach i konstrukcjach przenośnych Wykonawca zapewni
wypełnienie kwietników podłożem i zapewni wkład do donic drewnianych .
6. Bieżące czyszczenie, zbieranie i punktowe czyszczenie trawników, klombów, mis, donic,
oraz terenów bezpośrednio przylegających do klombów powodujące dokładne usunięcie
drobnych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie darni, liści, i ich części oraz skumulowanych
zanieczyszczeń sypkich, usunięcie kurzu i innych zanieczyszczeń (darni, ziemi). Bieżące
usuwanie zalegających liści z terenów objętych utrzymaniem zieleni. Wywóz powstałych
odpadów zielonych własnym staraniem i na koszt Wykonawcy.
7. Dekoracje przed Pomnikiem Jana Pawła II i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
wykonane z żywych kwiatów ( wiązanka - uzgodniona z Zamawiającym ) – 6 razy w trakcie
trwania umowy. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym.
8. Realizowanie zgłoszonych interwencji z Referatu Gospodarki Komunalnej. Wskazanie
pracownika do zadań interwencyjnych, podanie nr telefonu kontaktowego.
9. Czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej wynosi do 1 godziny. Wykonawca
zobowiązuje się podać przed podpisaniem umowy interwencyjny telefon kontaktowy dostępny
całą dobę.
Nasadzenia należy dokonać zgodnie z przedmiotowym załącznikiem.
Dopuszcza się możliwość nasadzenia kwiatami innych gatunków, w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
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NASADZENIA,OPIS SZCZEGÓŁOWY:
 W ramach nasadzeń na wszystkich wymienionych lokalizacjach należy przewidzieć
38 000 szt sadzonek gatunku: aksamitka, begonia biała i czerwoną w proporcji 1/3 każdego
gatunku. Przed nasadzeniem Wykonawca będzie ustalać każdorazowo proporcje sadzonek
z Zamawiającym. Nasadzenia pelargonii „ Krakowiak” - 2090 szt. w konstrukcjach i 100
szt pelargonii „ Krakowiak” w 10 szt donic drewnianych, bratki w ilości 500 szt., lawenda
w ilości 400 szt., niecierpki w ilości 3600 szt. po ½ każdego koloru ( biały i czerwony),
3000 szt cebul tulipanów, 300 szt zielistka zielonego
Nasadzenia:
Dotyczy w szczególności:










Skwer na skrzyżowaniu koło świateł (u wylotu z Rynku do ul. Krakowskiej):





powierzchnia do obsadzenia ok. 120mkw- begonia biała i czerwona ,
pozostałe warunki jak przy ul. 3 Maja
Skwer przy kościele:





ulica 3 Maja
W miejscach wszystkich nasadzeń należy przygotować grunt poprzez przekopanie,
usunięcie chwastów, wzbogacenie struktury podłoża przez dodanie 80 litrów/na 1m
kw mielonego substratu torfowego, wymieszanie go z górną warstwą, zagrabienie i
wyrównanie terenu i po nasadzeniach podlewanie
koszenie trawników (do ulicy Bernardyńskiej),
uzupełnienie istniejących klombów roślinami wieloletnimi
nasadzenia: 15 maja 2020 r.- kwiaty jednoroczne: aksamitka, begonia: biała i czerwona,
powierzchnia do obsadzenia ok. 680 mkw. Nasadzenia rabat muszą tworzyć zwartą
kompozycję ( w ilości nie mniejszej niż 25 szt/m2 )
dopuszcza się obsadzenie kwiatami innego gatunku oraz dopuszczalna zmiana terminu
nasadzenia – w uzgodnieniu z Zamawiającym
budowa klombu kwiatowego wraz z obsadzeniem lawendą od ul. Piaskowej do posesji nr
48

powierzchnia do obsadzenia ok. 141mkw – begonia biała i czerwona,
pozostałe warunki jak przy ul. 3 Maja

Skwer przy Pomniku Jana Pawła II i wokół pomnika :
 usunięcie do przechowywania przekwitłych cebul tulipanowych
powierzchnia do obsadzenia dwóch pasów= ok 20 mkw, pozostałe warunki jak przy ul. 3 Maja
 po przekwitnięciu kwiatów wysadzić na dwóch pasach 3000 szt cebul tulipanów. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym
 wokół pomnika uzupełnienie kory, plewienie, nawożenie cisów, przycięcie formujące,
podlewanie i uzupełnienie nasadzeń starzec/begonia
 dekoracja żywymi kwiatami ( wiązanki) przed pomnikiem w terminach wskazanych przez
Zamawiającego
 nasadzenia w donicach przed pomnikiem: .bratki w kolorze żółtym niezwłocznie po
podpisaniu umowy a nie później niż do 7 dni od daty podpisania umowy
 w drugim terminie do 15 czerwca 2020r. pelargonia ( biała) lub begonia( żółta wisząca)
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Okrągły skwer na plantach:
 Powierzchnia do obsadzenia ok. 90 mkw
 pozostałe warunki jak przy ul. 3 Maja, z tym że powierzchnie należy obsadzić dwoma
kolorami begonii biały i czerwony



Skwer koło budynku Urzędu Miasta od strony ul. Targowej:



nasadzenia: nie później niż do 7 dni od daty podpisania umowy – bratki, drugie do 15 maja
2020 r. – begonia. Kolory kwiatów do uzgodnienia z Zamawiającym
pielęgnacja i koszenie trawników wraz z bieżącym uzupełnieniem ubytków na trawniku

 Plac rekreacyjny przy ul. Jagiellońskiej
 Pielęgnacja róż (cięcie, nawożenie)


Skwer koło Komisariatu Policji
 Nasadzenia na powierzchni ok. 30 mkw,- Bratki do 15 maja 2020 , II terminie do 15
czerwca pelargonie białe
 pozostałe warunki jak przy ul. 3 Maja


Trzy Skwery koło budynku Urzędu Miasta (od strony ul. Mickiewicza oraz
ul. Sądowej):
 Pielęgnacja i koszenie trawników wraz z bieżącym uzupełnieniem ubytków na trawnikach


Rynek koło postoju taksówek:


Nasadzenia: do 15 maja 2020r.. Powierzchnia ok 200 mkw. Kwiaty: niecierpek ( 50%
białych i 50 % czerwonych)

 Konstrukcja „grzybki” w ilości 3 szt.
 Do obsadzenia czasz konstrukcji przewiduje się 2400 szt begonii i 300 szt zielistka
zielonego
 Nasadzenia na czaszy winny być tak zabudowane aby zapobiegać przeciekowi wody przez
konstrukcję
 Nasadzenia :do 15 maja 2020r. Dopuszcza się zmianę terminu i ustalenie koloru w
porozumieniu z Zamawiającym.


Okolice budynku Pawilonu od strony WC:
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― Zakup i uzupełnienie brakujących roślin w skalniaku. Nasadzenia w terminie: do 15 maja
2020r.Dopuszcza się obsadzenie roślinami innego gatunku w uzgodnieniu z
Zamawiającym


Skwer przy początku ul. Sowińskiego.




Koszenie i uzupełnienie ubytków na trawniku
Nasadzenia na pow. 30 mkw- begonie białe i czerwone. Pozostałe warunki jak przy ul. 3
Maja
Ustawienie konstrukcji z pelargoniami, do 15 maja 2020r.

 Skwer koło pomnika przy stadionie MKS „Kalwarianka”
 Nasadzenia krzewów- pielęgnacja całosezonowa ( formowanie, plewienie, nawożenie i
uzupełnienie ubytków)
 Nasadzenia na pow. ok 30 mkw – begonia biała i czerwona. Pozostałe warunki jak
przy ul. 3 Maja ,
 Zieleniec w kształcie herbu


Powierzchnia rabaty 30 mkw. Rośliny dobrać kolorem do wizerunku herbu. Gęstość
sadzenia 40 szt/1mkw- begonia i aksamitka

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac oraz za jakość dostarczonego materiału
roślinnego a także za jakość wykonanych robót które powinny zapewnić pożądany efekt
estetyczny oraz ciągłość kwitnienia. Należy informować Zamawiającego o każdorazowym
rozpoczęciu nasadzeń.
Przeniesienie 2 szt grzybków na nowe stanowiska wskazane przez Zamawiającego
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