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Załącznik nr 4 do SIWZ - BZP.2411.9.2018.PM 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wykaz roślin i zakres prac pielęgnacyjnych terenów zielonych przewidzianych na posesji 

Kampusu Grunwaldzkiego położonego pomiędzy ulicami: Wyszyńskiego, Szczytnicką, 

Polaka, Joliot Curie we Wrocławiu. 

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy                        

o pracę, osób wykonujących wszystkie czynności sprzątania wskazane w niniejszym Opisie 

przedmiotu zamówienia w pkt II-III. 

 

 

I. Wykaz roślin: 

 
1. Zestawienie materiału roślinnego: 
 
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Uwagi Ilość 

sztuk 
 

1.1 Prunuscerasifera 
„Pikardii” 

Śliwa wiśniowa 
„Pikardii” 

Bryła korzeniowa, 
obw. 10-12 cm,  
wys. 2,0 
 

       3  

 

1.2 Berberis thunbergii 
„Bonanza Gold” 

Berberys Thunberga 
„Bonanza Gold” 

Bryła korzeniowa, 
min3 dobrze 
wykształcone pędy, 
wys. 0,15m 
 

3990 

1.3 Spiraeajaponica „Gold 
Flame” 

Tawuła  japońska„Gold 
Flame” 

Bryła korzeniowa, 
min3 dobrze 
wykształcone pędy, 
wys. 0,3 m 
 

1612  

1.4 Rosa The Fairy” Róża „The Fairy”  Bryła korzeniowa, 
min3 dobrze 
wykształcone pędy, 
wys. 0,3m 
 

1071  

 

1.5 Juniperushoryzontalis 
„Prince of Wales” 

Jałowiec płożący „Prince 
of Wales” 

Bryła korzeniowa, 
min3 dobrze 
wykształcone pędy 
 

796  

 

1.6 PinusmugovarPumilio Sosna kosodrzewina Bryła korzeniowa lub 
pojemnik, wysokość 
0,3 m 
 

1434  

 

1.7 Acerplanatoides 
”Globusum” 

Klon kulisty              _ 
 

      19 

 

Powierzchnia rabat wynosi  1622m2 
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II. Wytyczne pielęgnacyjne 

1. Cięcia pielęgnacyjne i formujące krzewów: 
 

a) Systematyczne usuwanie zamarłych części wszystkich drzew i krzewów objętych 

umową. 

b) Pinu smugo var. PumilioSosnę kosodrzewinę należy corocznie przyciąć (nowe 

przyrosty należy skrócić o połowę) późną wiosną tj. maj-czerwiec – pozwoli to na 

zagęszczanie krzewów oraz ukształtowanie nasadzeń powierzchniowych. 

c) Spirea Japonia „GoldFlame” tawułę japońską należy corocznie przyciąć. Silne cięcie 

(wszystkie pędy ściąć do 10 cm nad ziemią) powinno być wykonane pod koniec zimy 

lub wczesną wiosną. 

d) Rosa „The Fairy”- po kwitnieniu należy usuwać przekwitłe kwiatostany. 

W okresie wiosennym należy usuwać pędy zamarłe i obniżyć wysokość roślin o około 1/3. 

e) Klony kuliste należy przycinać i formować koronę w zależności od potrzeb ale co 

najmniej 2 razy w roku. 

f)  Usuwanie na bieżąco samosiejek na terenie zielonym oraz przycinanie gałęzi do 

wysokości 2m, aby nie zasłaniały kamer monitoringu.  

 
2. Nawożenie 

 
a) Wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji należy bezwzględnie wykonać 

nawożenie azotem, fosforem i potasem, nawozami pojedynczymi lub gotową mieszanką 

ogrodniczą, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W przypadku stosowania nawozów 

stałych należy równomiernie posypać glebę, zwracając uwagę  by nie posypywać  pędów 

i liści roślin. 

b)  Nawożenie azotem należy rozpocząć wczesną wiosną jak tylko odtaje gleba – 

stosujemy w odstępach jednych lub dwu miesięcznych  tak by zakończyć latem 

(najpóźniej pierwsza połowa sierpnia), aby rośliny zdążyły przygotować się do okresu 

zimowego. 

c)  Mieszankami fosforu i potasu należy zasilać od maja. Podobnie jak w przypadku 

azotu ostatnie zasilanie powinno być w pierwszej połowie sierpnia. 

d)  Nawożenie dwa razy w roku sadzonek drzew wymienionych w pkt I. 1 poz. 7 – na 

wiosnę nawozem uniwersalnym, na jesień nawozem jesiennym 

 

3. Inne prace pielęgnacyjne 
 
a) Odchwaszczanie – co najmniej dwa razy w tygodniu należy wykonywać 

odchwaszczanie całego terenu nasadzeń wraz z grabieniem liści 
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z terenów zielonych oraz tarasu w BUWr. Prace na tarasie mogą być 

wykonywane, tylko i wyłącznie w czasie godzin pracy BUWr 

          b) Podlewanie – raz w tygodniu podlewać nasadzenia w ilości niezbędnej do 

prawidłowego rozwoju roślin. W przypadku panujących wysokich temperatur, 

bezwzględnie zapewnić właściwą wilgotność gleby, nie dopuszczając do jej 

przesuszenia i zamierania roślin. 

                W przypadku dopuszczenia do zasuszenia roślin, przez zaniedbanie 

Wykonawcy, Wykonawca na własny koszt, dokona nasadzeń według rodzaju i 

ilości zniszczonych roślin.  

Ze względu na  potrzebę wilgoci w okresie zimowym, wszystkie rośliny wymienione w pkt 

I. 1.  (zwłaszcza rośliny  zimozielone)należy  obficie podlewać do późnej jesieni. 

Po zimie należy rozpocząć  podlewanie po odtajaniu  gleby. 

Wodę do podlewania zapewnia  Wykonawca na własny koszt. 

c)  Odchwaszczanie tarasu (pokrytego grysem) o powierzchni 50 m2 – 4 razy 

w miesiącu. 

 

4. Składowanie oraz wywóz powstałych odpadów ogrodniczych 

    Bieżący załadunek i wywóz z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów pozostałych  

z prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych należy realizować bezpośrednio po 

realizacji prac tj. w dniu ich wykonywania. 

 

5. Ochrona roślin przed zimą 
 

Okrywanie roślin – rośliny nabierają odporności na przemarzanie wraz z wiekiem, 

ponadto dużo wrażliwsze na mrozy są nasadzone w okresie jesiennym.Szczególnie 

ważne jest, aby  w pierwszych latach po nasadzeniu, przy spadku temperatury, 

okryć je delikatnie gałązkami świerku bądź agrowłókniną. Należy to zrobićw 

przypadku gatunków delikatniejszych – róż  i berberysu, wymienionych w pkt. I. 1 

poz. 2 i 4. Okrywanie należy wykonać po przymrozkach,  jednak przed nastaniem 

mrozów.  

Zbyt wczesne okrywanie szkodzi roślinom – ciepło odbierają jako przedłużenie sezonu, 

natomiast przymrozki są dla nich sygnałem do spowolnienia procesów życiowych. 

 

Przy spadku temperatury przy gruncie poniżej -20 stopni Celsjusza całość 

nasadzeń wymienionych  w pkt I.1. należy objąć okrywaniem. 
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III. Pozostałe prace wykonywane w cyklu,  w terminie  uzgodnionym  

z kierownikiem administracji – prace cykliczne:  
 

1. Koszenie i wywóz trawy (od maja do października) z części posesji o powierzchni 

2.215 m2 - co najmniej dwa razy w miesiącu. Minimalna  częstotliwość koszenia 

trawy wynosi 36 razy w trakcie obowiązywania umowy. 

     W przypadku zaoferowania w ofercie częstszego koszenia i wywozu trawy, terminy 

zostaną uzgodnione z kierownikiem administracji. 

2. Koszenie i wywóz trawy z terenu wydzielonego ogrodzeniem o powierzchni 7.422 m2 

– sześć razy w trakcie sezonu. 

 

IV. Środki, które zapewni wykonawca usługi w ramach jej wykonania:  
 

1. Sprzęt i narzędzia. 

2. Firmowa odzież robocza + identyfikatory. 

3. Nawozy, środki chwastobójcze oraz zwalczające szkodniki i choroby grzybowe. 

4. Pojemniki (kontenery) na powstałe odpady – w razie potrzeby. 

Opróżnianie ich zabezpiecza Wykonawca. 

5. Materiały niezbędne  do ochrony roślin przed zimą. 

6.  Agrowłóknina – w razie potrzeby. 

7. Woda do podlewania roślin. 

 

V. Uwagi ogólne: 
 

1. Zamawiający udostępnia  nieodpłatnie pomieszczenie gospodarcze na 

przechowywanie narzędzi ogrodniczych. 

2. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, zobowiązany 

jest doprowadzenia dziennika prac, wykonywanych na terenach 

zielonych, uwzględniając wszystkie zalecenia zawarte w SWIZ 

i każdorazowo winien, przed przystąpieniem do wykonywanych prac, 

zgłosić swoje przybycie oraz rodzaj zamierzonych do wykonania 

czynności, kierownikowi administracji, w zakresie prac dotyczących 

BUWr. 

3. Po wykonaniu prac Wykonawca, każdorazowo winien uzyskać pisemne 

potwierdzenie ich wykonania od kierownika administracji, po uprzednim 

sprawdzeniu ich wykonania. 

 



5/5 

4. W przypadku gdy podczas prac wykonywanych na posesji pojawi się osoba 

niepełnosprawna, osoba sprzątająca powinna w miarę  możliwości pomóc tej 

osobie tj. ostrzec o pracach trwających na posesji  lub pomóc przemieścić  się. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przeszkoleniu 

pracowników, zatrudnionych do realizacji usługi, ze znajomości  przepisów  oraz 

zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o właściwym sposobie zachowania się 

wobec osób niepełnosprawnych.   

W przypadku zmiany personelu w trakcie obowiązywania umowy, oświadczenie      

o którym mowa powyżej,  należy aktualizować na bieżąco. 

Szkolenie odbywa się będzie na koszt pracodawcy. 

 

Łączny metraż, na którym będą wykonywane prace wynosi: 
a) rabaty -  1622 m2 

b) taras pokryty grysem – 50 m2 

c) trawniki – 9.637 m2 

 

 

 


