Załącznik Nr 11 do ogłoszenia o wyborze oferty

FORMULARZ OFERTY

Przedmiot Wyboru oferty

Zamawiający

„Konserwacja zieleni wysokiej na terenach stanowiących
własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w
jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi
Budynków Komunalnych, administrowanych przez Miejski
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku”
Gmina - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary
Rynek posiadająca NIP 774-31-35-712, REGON 611016086,
reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku
z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A,
posiadającego NIP 774-32-28-081, REGON 364131770, w imieniu
którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy
Henryka Sienkiewicza 13A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS za nr
0000154882, posiadający NIP 774-24-73-542; REGON 610260915;
kapitał zakładowy w wysokości 27.293.000,00 złotych, na podstawie
Pełnomocnictwa nr 9/2018 z dnia 19.12.2018 r. udzielonego przez
Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku Panią Edytę
Lewandowską.

Wykonawca

Cena oferowana (w zł)

Ceny jednostkowe netto wg Załącznika Nr 12
cenowy)

Gwarancja: minimum 12 m-cy

…………………………………………..…..

(Formularz

Termin wykonania zamówienia:
- data rozpoczęcia

od dnia podpisania umowy

- data zakończenia

Termin związania ofertą

31.12.2019 r., z zastrzeżeniem, że ostatnią fakturę Wykonawca
przedłoży do dnia 16.12.2019 r. Zdarzenia, o których mowa w pkt.
K, zaistniałe po dniu 16.12.2019 r. winny być rozliczone w terminie
umożliwiającym dokonanie płatności za wykonaną usługę, nie
później niż do dnia 27.12.2019 r., po uprzednim uzgodnieniu z
Zarządem Budynków Komunalnych.
14 dni

Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................

Podpisy uprawnionych przedstawicieli
Wykonawcy

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................

1. Oświadczamy, że zawarty w „Ogłoszeniu o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty” wzór
umowy – Załącznik Nr 15 został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej wymienionych oraz w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy sami * /przy udziale podwykonawców w następującym
zakresie*:
(* niepotrzebne skreślić)

a) ……………………………………………………………………………………………..
(część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

b) ……………………………………………………………………………………………..
(część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę/ nie wyraża zgody* na dokonywanie przez Zamawiającego
płatności w systemie podzielonej płatności tzw. Split payment.
*- odpowiednie skreślić
5. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
……………………………………………………………………………………..………………
Telefon: ………………………………….
Fax: …………………………………….
E-mail: ………………………………...
Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej oferty są:
1. .......................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................................
Oferta zawiera ....................... stron ponumerowanych.
......................................., dnia .........................

..........................................................................
Pieczątka i podpis
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 13 do ogłoszenia o wyborze oferty

WYKAZ USŁUG
Dotyczy postępowania w trybie Wyboru oferty na „Konserwację zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność
i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi
Budynków Komunalnych, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w
Płocku”

Nazwa wykonawcy: .......................................................................................................................
Adres wykonawcy: .......................................................................................................................
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………..
Numer faksu: ..................................................................................................................................
Wykaz wykonanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
- jednej usługi polegającej na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie oraz wycince drzew i
nasadzeniach, o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto,
lub
- dwóch usług polegających na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie oraz wycince drzew i
nasadzeniach, o wartości łącznej nie niższej niż co najmniej 30 000,00 zł brutto,
Zakres usługi
(przedmiot)

Całkowita wartość za którą
wykonawca był odpowiedzialny
(brutto)

Data wykonania (początek i koniec: Nazwa podmiotu
dzień, miesiąc, rok)
na rzecz, którego
usługa została
wykonana

.

.........................., dnia .............................

............................................
Pieczątka i podpis

uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
Załącznik Nr 14 do ogłoszenia o wyborze oferty
WYKAZ
OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania w trybie Wyboru oferty na „Konserwację zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i
współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi
Budynków Komunalnych, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w
Płocku”

Nazwa wykonawcy: .......................................................................................................................
Adres wykonawcy: .......................................................................................................................
Numer telefonu …………………………………………………………………………………..
Numer faksu: ..................................................................................................................................
Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe

Zakres wykonywanych
czynności

Doświadczenie

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobami (umowa o
pracę, umowa o dzieło
itp.)

.........................., dnia .............................

.........................................
Pieczątka i podpis
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 15 do ogłoszenia o wyborze oferty

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU POTENCJAŁEM TECHNICZNYM
Dotyczy postępowania w trybie Wyboru oferty na „Konserwację zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność
i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi
Budynków Komunalnych, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w
Płocku”

Nazwa wykonawcy: .......................................................................................................................
Adres wykonawcy: .......................................................................................................................
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………..
Numer faksu: ..................................................................................................................................
Wykonawca oświadcza, że dysponuje n/w potencjałem technicznym, zgodnie z pkt. VI, ppkt 8
„Wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w trybie wyboru oferty”
a) pilarkami spalinowymi – min. 2 szt.
b) rębakiem do gałęzi – min. 1 szt.
c) frezarką do pni – min. 1 szt.
d) samochodem skrzyniowym do 2,5 tony – min. 1 szt.
e) podnośnikiem koszowym – min. 1 szt.
f) glebogryzarką min. 1 szt.
g) równiarką – min. 1 szt.
h) walcem – min. 1 szt.

.........................., dnia .............................

............................................
Pieczątka i podpis
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 1 do Umowy Nr ….…. ZBK/Z/2019 z dnia …………..2019 r.

ZAKRES ILOŚCIOWY I RZECZOWY.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z konserwacją zieleni wysokiej na terenach
stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu,
przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych, administrowanych przez Miejski
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o.”
Zakres rzeczowy i ilościowy przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace:

A. nasadzenie 65 szt. drzew oraz ich kompleksowa i systematyczna pielęgnacja, zgodnie z Załącznikiem
Nr 1 – Tabela nr 1, polegająca na:
1) utrzymaniu mis wokół drzew, tj. wygrabianie liści i innych zanieczyszczeń z mis, odchwaszczanie i
utrzymywanie ich prawidłowego kształtu, zbieranie chwastów i innych zanieczyszczeń, ich załadunek
bezpośrednio po zakończeniu prac, transport wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych
podczas prowadzenia prac do zagospodarowania. Wysokość chwastów nie może przekroczyć 12 cm
wysokości, a w przypadku chwastów płożących ich powierzchnia nie może przekroczyć ¼
powierzchni misy, ściółkę należy uzupełnić na bieżąco tak, aby jej warstwa utrzymywała się na
poziomie 5 cm. Do ściółkowania należy użyć przekompostowanej i rozdrobnionej kory. Wysokość
poszczególnych frakcji ściółki nie powinna przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy. Ściółka
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń i odpadów oraz chwastów.
2) nawożeniu drzew, 1 raz jesienią, nawozem bez zawartości azotu wraz z kosztem zakupu i transportu
nawozu. Zabrania się przenawożenia, szczególnie nawozami azotowymi.
3) wymianie, ewentualnym zdjęciu, uzupełnieniu i poprawieniu pali przy drzewach oraz taśm
mocujących, które powinno odbywać się na bieżąco według potrzeb;
4) regularnym poprawianiu wyglądu młodych drzew przez przycinanie złamanych, chorych,
przemarzniętych lub krzyżujących się gałęzi oraz wykonywaniu cięć formujących.
5) regularnym usuwaniu odrostów (korzeniowych i piennych) przy użyciu noży ogrodniczych, sekatorów,
nożyc lub piłą – miejsca cięć muszą być gładkie, a nie poszarpane;
6) regularnym podlewaniu, które należy dostosować do warunków atmosferycznych. Podlewanie należy
wykonać we wczesnych godzinach porannych lub wieczornych oraz prowadzić w sposób
zapewniający przesiąkanie bryły korzeniowej – dla jednej sztuki drzewa należy użyć do podlewania
minimum 50 litrów wody.
7) regularnym kontrolowaniu pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie
należy usunąć za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin.
8) wymianie egzemplarzy drzew – w przypadku, gdy drzewa nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą
w trakcie sezonu wegetacyjnego, są w złej kondycji zdrowotnej należy je wymienić na podstawie
protokolarnego stwierdzenia tego faktu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w
terminie z nim uzgodnionym. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później
niż w ciągu dwóch dni od protokolarnego stwierdzenia konieczności wymiany drzew, usunąć w terenie
rośliny obumarłe lub w złej kondycji, których wymiana ma dotyczyć. Drzewa należy wymienić na
egzemplarze takiego samego gatunku, odmiany i o takich samych parametrach, w konsultacji z
Ogrodnikiem Miasta Płocka. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia za usuwanie i
wymianę roślin.
9) bezpośrednio po wykonaniu robót (pkt od 1 do 8) teren należy uporządkować, zanieczyszczenia
załadować, przetransportować wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas
prowadzenia prac do zagospodarowania.

B. nasadzenie 52 szt. krzewów oraz 236 mb. żywopłotów.
Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewów i żywopłotów, zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 – Tabela Nr 2, polegająca na:
Wymagania dotyczące sadzenia:

1) zdjęcie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia,
2) wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na głębokości 30 cm i szerokości całego terenu
przeznaczonego pod krzewy oraz wywóz urobku.

3) rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej na całej powierzchni wykopu pod krzewy, tj. 30 cm
głębokości i szerokości każdej kompozycji,

4) w przypadku sadzenia uzupełniającego należy sadzić krzewy z pełną zaprawą dołków ziemią
urodzajną,

5) wyznaczenie miejsc obsadzenia krzewów,
6) przed posadzeniem krzewów upewnić się, czy w miejscu sadzenia nie znajdują się korzenie
drzew, ewentualnie przesunąć w inne miejsce sadzenia, uzgodnione z Zamawiającym,

7) posadzić uprzednio podlane rośliny,
8) dwukrotne podlanie obsadzenia,
9) przycięcie roślin po posadzeniu,
10) wyściółkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwą kory przekompostowanej lub zrębków,
11) bezpośrednio po wykonaniu robót (pkt od 1 do 10) teren należy uporządkować, zanieczyszczenia
załadować, przetransportować wraz z kosztami przekazania odpadów powstałych podczas
prowadzenia prac do zagospodarowania.

C. Wycinka 25 szt. drzew, zgodnie z Załącznikiem Nr 3, polegająca na:
1) ścięciu drzewa na wysokości jak najniżej od powierzchni podłoża,
2) Wykonawca zobowiązuje się do zakupu od Gminy-Miasto Płock i wywiezienia drewna powstałego w
wyniku wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów drzew z terenów stanowiących własność
Gminy.
W realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 1, obowiązywał będzie następujący tryb postępowania
i zakres czynności:
a) Po przekazaniu Wykonawcy zlecenia na wycinkę drzew, Administrator zgłasza do Wydziału
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka (dalej WKŚ) potrzebę dokonania wyceny wartości
drzew do wycinki poprzez oględziny w terenie, przez upoważnionego pracownika WKŚ,
posiadającego wykształcenie z zakresu leśnictwa lub uprawnienia brakarskie.
b) Po wskazaniu przez WKŚ terminu (nie dłużej niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia), przy udziale
Wykonawcy i Administratora, upoważniony pracownik WKŚ dokonuje oględzin, obmiaru i
klasyfikacji (drewno użytkowe, opałowe) drzew i sporządza protokół z obmiaru, a następnie
przekazuje Administratorowi sporządzoną na ich podstawie wycenę wartości drewna na podstawie
aktualnego cennika Nadleśnictwa Płock. Protokół z obmiaru i wycena drewna stanowi podstawę do
wystawienia przez Gminę – Miasto Płock faktury VAT za zakup drewna na kwotę zgodną z wartością
drewna określoną w wycenie z doliczeniem obowiązującej stawki podatku VAT w zależności od
rodzaju drewna podlegającego zakupowi.

c) Po dokonaniu wycinki drzew i bezusterkowym odbiorze prac, Administrator składa do Wydziału
Podatków i Księgowości Urzędu Miasta Płocka wniosek o wystawienie faktury VAT za zakup drewna
przez Wykonawcę, załączając Protokół z obmiaru wraz z wyceną.

3) uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac,
4) wywozie

i przekazaniu
zagospodarowania,

wytworzonych

podczas

prowadzenia

prac

odpadów

do

5) wynagrodzenie dla Wykonawcy za prace wymienione w pkt 1) oraz 3)-4) ustalane będzie na
podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o zryczałtowane ceny
jednostkowe określone w Załączniku Nr 1 do umowy, po wykonaniu każdego zlecenia i
odebraniu prac przez Zamawiającego.

D. frezowanie 19 szt. karp korzeniowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3, na głębokości minimum 15
cm poniżej poziomu gruntu, wyrównanie terenu, w razie konieczności należy uzupełnić doły powstałe
w wyniku frezowanie karp urodzajną i wolną od zanieczyszczeń ziemią, wraz z jej ubiciem, wywóz i
przekazanie powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania.

E. wycinka 27 m2 krzewów, zgodnie z Załącznikiem Nr 4, wraz z karczowaniem bryły korzeniowej,
uzupełnieniem dołu ziemią urodzajną, jej ubiciem oraz kosztami zakupu ziemi, uporządkowaniem
terenu po wykonaniu prac, wywozem i przekazaniem powstałych podczas prowadzenia prac odpadów
do zagospodarowania.

F. cięcia pielęgnacyjne i techniczne 140 szt. drzew, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, polegające na:
1) wykonywaniu cięć drzew:
a) cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew (cięcia prześwietlające, sanitarne, korygujące,
odmładzające i formujące), wraz z usunięciem odrostów korzeniowych i piennych,
b) cięcia techniczne w koronach drzew (cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w
przypadku kolizji z liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, budynkami itp.) wraz z
usunięciem odrostów korzeniowych i piennych,
c) usuwanie odrostów drzew (korzeniowych i piennych).
2) chirurgii drzew:
a) założenie bezinwazyjnego wiązania linowego (elastycznego posiadającego wysokie parametry
jakościowe i niezbędne atesty wraz z kosztem zakupu materiałów,
b) zabezpieczenie ubytku poprzez uformowanie krawędzi rany, wygładzenie jej powierzchni,
wykonanie drenażu w uzasadnionych przypadkach, chemiczne zabezpieczenie krawędzi rany
środkiem impregnacyjnym wraz kosztem zakupu środka impregnacyjnego oraz uporządkowanie
terenu,
c) założenie odciągu linowego posiadającego wysokie parametry jakościowe wraz z kosztami zakupu
materiałów,
d) założenie podpory posiadającej wysokie parametry jakościowe wraz z kosztem zakupu materiałów,
3) uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac,
4) wywozie i przekazaniu wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadów do
zagospodarowania.

G. cięcia pielęgnacyjne i techniczne krzewów w ilości 204,90 m2, zgodnie z Załącznikiem Nr 6
polegające na:

1) wykonywaniu cięć krzewów:

a) cięcia pielęgnacyjne - usunięcie suchych, uszkodzonych i chorych pędów krzewów,
b) cięcia korygujące, wykonane w celu ograniczenia wielkości krzewu (skrócenie pędów, utrzymanie
zwartej i regularnej formy krzewu),
c) cięcia formujące – skracanie zeszłorocznych lub tegorocznych przyrostów dla nadania krzewom
odpowiedniego kształtu. Krzewy o ozdobnych kwiatach pojawiające się na ubiegłorocznych pędach
należy ciąć po przekwitnieniu. Wykonując cięcia formujące pędy krzewów należy skrócić o 1/3 lub
1/2 długości,
d) cięcia odmładzające krzewów – jeżeli krzew jest mało rozgałęziony, należy wykonać radykalne cięcie
tuż nad ziemią, pamiętając o tym, że krzewy o kwiatach pojawiających się na pędach wieloletnich w
kolejnym sezonie nie zakwitną.

2) uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac,
3) wywozie i przekazaniu wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania.
H. Rezerwa na usuwanie złomów i wywrotów drzew oraz cięcia pielęgnacyjne drzew, zgodnie z
Załącznikiem Nr 7, w tym:
a) usuwanie złomów i wywrotów drzew, w ilości 16 szt. (ilość przyjęta),
b) cięcia pielęgnacyjne drzew w ilości 9 szt. (ilość przyjęta)
polegające na:

1) ścięciu drzewa na wysokości jak najniżej od powierzchni podłoża w przypadku złomów, w razie
konieczności należy uzupełnić doły powstałe w wyniku wywrotów drzew i wolną od zanieczyszczeń
ziemią w raz z jej ubiciem oraz kosztami zakupu,

2) Wykonawca zobowiązuje się do zakupu od Gminy-Miasto Płock i wywiezienia drewna powstałego w
wyniku wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów drzew z terenów stanowiących własność
Gminy.
W realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, obowiązywał będzie następujący tryb postępowania i
zakres czynności:
a) Po przekazaniu Wykonawcy zlecenia na wycinkę drzew, Administrator zgłasza do Wydziału
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka (dalej WKŚ) potrzebę dokonania wyceny wartości
drzew do wycinki poprzez oględziny w terenie, przez upoważnionego pracownika WKŚ,
posiadającego wykształcenie z zakresu leśnictwa lub uprawnienia brakarskie.
b) Po wskazaniu przez WKŚ terminu (nie dłużej niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia), przy udziale
Wykonawcy i Administratora, upoważniony pracownik WKŚ dokonuje oględzin, obmiaru i
klasyfikacji (drewno użytkowe, opałowe) drzew i sporządza protokół z obmiaru, a następnie
przekazuje Administratorowi sporządzoną na ich podstawie wycenę wartości drewna na podstawie
aktualnego cennika Nadleśnictwa Płock. Protokół z obmiaru i wycena drewna stanowi podstawę do
wystawienia przez Gminę – Miasto Płock faktury VAT za zakup drewna na kwotę zgodną z wartością
drewna określoną w wycenie z doliczeniem obowiązującej stawki podatku VAT w zależności od
rodzaju drewna podlegającego zakupowi.
c) Po dokonaniu wycinki drzew i bezusterkowym odbiorze prac, Administrator składa do Wydziału
Podatków i Księgowości Urzędu Miasta Płocka wniosek o wystawienie faktury VAT za zakup drewna
przez Wykonawcę, załączając Protokół z obmiaru wraz z wyceną.

3) uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac,
4) wywozie

i przekazaniu
zagospodarowania.

wytworzonych

podczas

prowadzenia

prac

odpadów

do

I. montaż 26 kpl. stelaży przy drzewach, zgodnie z Załącznikiem Nr 8. Stelaż musi składać się z 3
impregnowanych palików min. Ø 8 cm oraz poprzecznych rygli mocujących pale, pień należy
przywiązać taśmą parcianą w kolorze czarnym lub ciemnozielonym o szerokości ok. 5 cm. Należy
zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę, paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa
– wraz z kosztem zakupu materiałów, uporządkowania terenu oraz przekazania powstałych podczas
prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania.

J. rekultywacja terenu, łącznie 100 m2 , zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
1. Adres prac do wykonania: Bartnicza 2, Bartnicza 6, działka nr ewid. 694/68.
Rekultywacja terenu o pow. 100 m2 - uzupełnienie fragmentów zniszczonych trawników
- przekopanie lub glebogryzowanie ziemi,
- uzupełnienie ziemi,
- wygrabianie nieczystości,
- siew trawy,
- wałowanie,
- podlewanie.
Uwaga:
- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywania prac wymienionych w
punkcie 1.
- Wykonawca zapewni 12-miesięczny okres gwarancji na przedmiotowe zadanie.
K. usunięcie 10 szt. odrostów korzeniowych/piennych drzew, zgodnie z Załącznikiem Nr 10,
polegające na usuwaniu odrostów korzeniowych i piennych przy użyciu noży ogrodniczych, sekatorów,
nożyc lub piłą – miejsca cięć muszą być gładkie, a nie poszarpane wraz z uporządkowaniem terenu
oraz wywozem i przekazaniem powstałych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania.

