Załącznik nr 2

Specyfikacja warunków i opis przedmiotu zamówienia:
„Nasadzenie i pielęgnacja drzew w Radomiu".
1. Zakres rzeczowy:
Przedmiotem umowy jest nasadzenie 300 sztuk drzew z gatunku:
- Klon zwyczajny Globosum
- 25 szt.,
- Brzoza brodawkowata ‘Youngii’
- 9 szt.,
- Żywotnik zachodni Smaragd wys.
- 108 szt.,
- Jałowiec kolumnowy Blue Arrow
- 16 szt.,
- Jarząb pospolity Fastigiata
- 56 szt.,
- Klon zwyczajny Golden Globe
- 36 szt.,
- Wierzba całolistna ‘Hakuro-nishiki’
- 6 szt.,
- Jabłoń rajska Ola
- 5 szt.,
- Śliwa wiśniowa
- 3 szt.,
- Grab pospolity Frans Fantaine
- 8 szt.,
- Jarząb szwedzki
- 16 szt.,
- Brzoza brodawkowata
- 12 szt.
i ich pielęgnacja – zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1-8 do umowy pomiędzy Fabryką Broni
„Łucznik” – Radom a RTBS „Administrator” i SM „Gołębiów II” w Radomiu oraz warunkami
Decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Radomia z dnia 06.11.2012 r., udzielającej Spółce
zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ew. 131/5, 138, 139 przy ul. Jana
Olędzkiego w Radomiu, sygnatura sprawy OŚR. I 6131.631.2012 w zamian za nowe, powyższe
nasadzenia.
2. Miejsce nasadzeń:
Tereny ogrodzone w zasobach Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„Administrator” Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu oraz tereny ogólnie dostępne Spółdzielni
Mieszkaniowej „Gołębiów II” wskazane w załącznikach graficznych 1-8 do umowy między
stronami.
3.Termin realizacji nasadzenia: do 30 maja 2013 r.
4. Materiał nasadzeniowy drzew:
a) rośliny co najmniej 7 letnie, po przeszkółkowaniu winny spełniać następujące warunki:
- obwód pnia drzewa liściastego mierzony na wys. 100 cm od powierzchni gruntu nie może
wynosić mniej niż 12cm,
- wys. sadzonek drzew iglastych nie może być niższy niż 1,5m,
- korony drzew prawidłowo ukształtowane,
- pnie drzew zdrewniałe, proste, prawidłowo wyprowadzone,
- bez oznak chorobowych;
b) materiał nasadzeniowy drzew liściastych należy zabezpieczyć poprzez stabilizowanie roślin
trzema palikami:
- wysokość palików winna być dobrana do wysokości sadzonki,

- pień drzewa należy podwiązać do palika taśmą ogrodniczą w dwóch miejscach,
- paliki powinny być usztywnione poprzez scalenie ich ze sobą u szczytu drewnianymi
listwami,
c) przed wykonaniem nasadzeń należy wymienić warstwę gleby i zastosować podłoże
odpowiednie dla nasadzonych gatunków drzew,
d) teren nasadzeń należy przygotować poprzez wykopanie dołów o wymiarach dla drzew min.
50cm x 50 cm x 50 cm, lub w zależności od wielkości systemu korzeniowego roślin (jeżeli
pojemnik lub system korzeniowy rośliny wymaga wykonania dołka innych wymiarów)
e) wokół nasadzeń należy wykonać misy ziemne pozbawione innej roślinności (czarny ugór)
i pokryte materiałem ogrodniczym np. warstwą kory drobnej lub grubej, kamieniem
płukanym,
f) materiał nasadzeniowy należy zabezpieczyć poprzez osłonięcie siatką ogrodniczą lub
wygrodzenie terenu nasadzeń,
g) nasadzeń należy dokonać z zachowaniem odległości zapewniających ich prawidłowy rozwój
oraz w miejscach, w których nie będą kolidowały z infrastrukturą.
5. Zabiegi pielęgnacyjne:
opieka i konserwacja nad posadzonymi roślinami przez okres trzech lat od dnia wykonania
nasadzeń. W ramach konserwacji należy zapewnić optymalne warunki do rozwoju roślin w tym:
- podlewanie w sezonie letnim (w zależności od potrzeb),
- zabezpieczenie wrażliwych roślin przed mrozem,
- cięcia prowadzące, pielęgnacyjne,
- kontrolę stabilności roślin, naciągów, palików, wiązań, siatki, osłon i inne,
- bieżące uzupełnianie ubytków materiału roślinnego, za wyjątkiem sytuacji kradzieży,
wandalizmu oraz skutków działania siły wyższej m. in. w postaci powodzi, wichury, suszy
lub ponadnormatywnych mrozów.
Po okresie 3 - lat zostanie podpisany protokół z ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
6. Dodatkowe informacje:
- do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie mapy lub planu terenu z zaznaczeniem
wykonanych nasadzeń oraz ich dokumentację fotograficzną i przekazanie w terminie 14 dni
od daty zrealizowania niniejszego zlecenia Zamawiającemu.
- w trakcie realizacji robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia
instalacji naniesionych na dostarczonych planach uzbrojenia terenu oraz szkody i zniszczenia
powstałe na terenach nasadzeń spowodowane przez Wykonawcę.
- odbiór nasadzeń nastąpi w obecności przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego
i przedstawiciela UM w Radomiu. Podstawą wystawienia faktury będzie Protokół z odbioru
wraz z załączonymi kserokopiami ww. dokumentów (mapy, zdjęcia, pismo do UM
w Radomiu).
- stwierdzenie aktów wandalizmu lub kradzieży nasadzeń Wykonawca niezwłocznie zgłosi to
Policji i zawiadomi Zamawiającego. W przypadku braku protokołu kradzieży Wykonawca
ponosi koszty ponownego nasadzenia.
- do wglądu u Zamawiającego jest Decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr OŚR.
I.6131.631.2012.MP z dnia 06.11.2012r. dotycząca wycinki i nasadzeń drzew oraz załącznik

graficzny 1-8 do umowy pomiędzy Fabryką Broni „Łucznik” – Radom a RTBS
„Administrator” i SM „Gołębiów II” w Radomiu.

INSTRUKCJA

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia,
zgodnie z zapisami „Specyfikacji warunków i przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 2
oraz wynikające z zapisów niniejszej instrukcji.
3. Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej, w kopercie, uniemożliwiającej jej wcześniejsze
otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana: Fabryka Broni
„Łucznik” – Radom Sp. z o.o., ul. 1905 Roku 1/9 26 – 600 Radom z dopiskiem
„NASADZENIA”.
4. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do godz. 1400 dnia 22 kwietnia 2013 r.
5. Zamawiający oceniając dokona wyboru oferty nie podlegającej odrzuceniu, która będzie
najkorzystniejsza.

