ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Opis przedmiotu zamówienia:
„Nasadzenie drzew w m. Przecław, Karwowo, Kołbaskowo
wraz z ich pielęgnacją.”

Zakres rzeczowy prac obejmuje:
1. Nasadzenie drzew wg. poniższej tabeli:
Lp.

Gatunek drzewa

Liczba drzew Minimalny
obwód Miejsce nasadzeń drzew:
do nasadzenia
pnia na wys. 100 cm

1.

Lipa szerokolistna

1 szt.

16 – 18 cm

Dz. 25/2 obręb Karwowo
(zgodnie z wytycznymi w
decyzji)

2.

Brzoza brodawkowata

1 szt.

16 – 18 cm

Dz. 128/8 obręb Kołbaskowo
(teren cmentarza)

3.

Brzoza brodawkowata

11 szt.

16 – 18 cm

Dz. 38 obręb Przecław
(część nasadzeń w miejscu już
istniejących nasadzeń uschnięte drzewa)

2. Dodatkowe warunki techniczne sadzenia drzew:


wysokogatunkowy materiał w postaci sadzonek prawidło uformowanych, z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, o dobrze
wykształconych, prawidłowo rozwiniętych systemach korzeniowych,



sadzonki muszą być wolne od chorób i szkodników,



sadzenie i późniejsza pielęgnacja powinna odbywać się zgodnie zez sztuką ogrodniczą.

3. Późniejsza pielęgnacja nasadzonych drzew:


należy zapewnić regularne podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, ochronę przed
szkodnikami, wymianę uszkodzonych palików i zniszczonych wiązań,



wykonywanie cięć w zależności od potrzeby (w przypadku drzew ważne są cięcia
formujące młode korony, cięcia sanitarne),
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zabiegi pielęgnacyjne obowiązywać będą w okresie trzech lat od daty podpisania
odbioru stwierdzającego wykonanie nasadzeń, po upływie 3-ch lat podpisany zostanie
protokół ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

UWAGA! W przypadku usunięcia, zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części każdego
drzewa, bez względu na przyczynę Wykonawca zobowiązany jest do ponownego nasadzenia.

4. Dodatkowe informacje:
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia mapy z dokładnie zaznaczoną lokalizacją
posadzonych drzew.
Odbiór wykonanych nasadzeń, odbędzie się przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, oraz
przedstawiciela Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wraz z mapą wskazującą dokładną
lokalizację posadzonych drzew.
Wykonawca ma możliwość zapoznania się z decyzjami Starosty Polickiego znak:
SR.6131.99.2016.MB, SR.6131.27.2016.MB, SR.6131.183.2015.PN, dotyczące nasadzeń
drzew, w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 1 w Urzędzie Gm. Kołbaskowo, Kołbaskowo 106).
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