
Opis  przedmiotu  zamówienia

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonywanie  robót  związanych  z  utrzymaniem  zieleni 
miejskiej  na  terenach  wpisanych  do  rejestru  zabytków (załącznik  nr  1),  stanowiących 
własność Gminy - Miasto Płock lub Skarbu Państwa (z wyłączeniem: drzew rosnących w 
pasach drogowych ulic,  robót objętych umową na konserwację zieleni oraz utrzymanie 
czystości na Skarpie Wiślanej w Płocku i zleceniem na Rejon III – dla obszarów wpisanych 
do rejestru zabytków).

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.Pielęgnację drzew (cięcia prześwietlające,  sanitarne,  korygujące i  formujące),  wraz z 
uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót, pozyskaniem drewna, wywozem i utylizacją 
odpadów.
Pielęgnacja  drzew  o  szczególnych  walorach  widokowych,  wiekowych  lub  w  sposób 
wyjątkowy wpisanych w krajobraz odbywać się będzie na podstawie decyzji  wydanych 
przez: Urząd Miasta Płocka Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
2.Usuwanie odrostów drzew (korzeniowych i piennych), wraz z uporządkowaniem terenu 
po wykonaniu robót, wywozem i utylizacją odpadów;
3.Pielęgnację  krzewów  i  żywopłotów  (cięcia  sanitarne  i  formujące),  wraz  z 
uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót, wywozem i utylizacją odpadów;
4.Wycinkę drzew i krzewów oraz usuwanie wiatrołomów, wraz z uporządkowaniem terenu 
po wykonaniu prac, pozyskaniem drewna, wywozem i utylizacją odpadów. 
Wycinka drzew i  krzewów odbywać się  będzie  na podstawie  decyzji  wydanych przez: 
Urząd Miasta Płocka Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
5.Frezowanie karp korzeniowych, likwidacja pozostałości po ściętych drzewach, ich wywóz 
i utylizacja oraz wyrównanie terenu, a w razie konieczności uzupełnienie ubytków ziemią;
6.Chirurgię drzew:
a) założenie wiązania elastycznego lub sztywnego,
b)  zabezpieczenie   ubytku   poprzez   uformowanie   krawędzi   rany,   wygładzenie  jej  
powierzchni,  chemiczne  zabezpieczenie  krawędzi  rany,  zabezpieczenie  powierzchni 
środkami impregnacyjnymi,
c) założenie odciągu linowego;
7.Interwencyjne  usuwanie  wiatrołomów wykonywane  w  trybie  pilnym  wraz  z 
uporządkowaniem  terenu  po  wykonaniu  robót  oraz  wywozem  i  utylizacją  powstałych 
odpadów - na telefoniczne zlecenie pracownika Oddziału Spraw Komunalnych Wydziału 
Kształtowania  Środowiska,  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i  Spraw  Obronnych 
Urzędu Miasta Płocka lub Straży Miejskiej. Interwencja powinna nastąpić bezzwłocznie, 
nie później niż w ciągu jednej godziny  od  przekazania zlecenia;
8.Wymiana,  naprawa  lub  założenie  nowych  stelaży  przy drzewach  już  rosnących  (nie 
nowoposadzonych),  wskazanych przez pracownika Wydziału Kształtowania Środowiska 
Urzędu Miasta Płocka;
9.Wzupełnienie ziemi i kory  na rabatach oraz w kwiatonierach;
10.Wykonywanie  oprysków  roślin  przeciwko  chorobom  i  szkodnikom,  z  wykluczeniem 
środków ochrony mogących wpływać negatywnie na stan zdrowia ludzi i zwierząt;
11.Nawożenie  roślin  nawozami  mineralnymi  wieloskładnikowymi  według  doraźnych 
potrzeb  zgłoszonych  przez  pracownika  Oddziału  Spraw  Komunalnych  Wydziału 
Kształtowania Środowiska.
13.Gwarantują dyspozycyjność pracowników oraz sprzętu przez 24 godz./dobę (dotyczy 
prac wymienionych w pkt I, ppkt 7).

III. Termin realizacji zamówienia
Od dnia zawarcia umowy do 10.12.2013r. lub do wyczerpania środków finansowych (przed 
terminem zakończenia umowy).


