
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Zakres przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot umowy obejmuje:  
a) wycinkę drzew, krzewów i żywopłotów,  

b) wywóz ściętych drzew, gałęzi i innych odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi wraz z 
utylizacją urobku,  

c) frezowanie pni po ściętych drzewach,  

d) nasadzania drzew, krzewów wraz z materiałem i pielęgnacją,  

e) pielęgnację istniejącego drzewostanu, 

f) doraźną pielęgnację krzewów i żywopłotów, 

g) usuwanie wiatrołomów, wywrotów lub wyłamanych konarów,  

h) ocenę stanu zdrowotnego drzew, 
 

na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. 

2. W przypadku nasadzonych drzew i krzewów pielęgnacja obejmuje następujące czynności:  
a) systematyczne podlewanie drzew i krzewów w okresie letnim,  

b) regularne odchwaszczanie mis – zagłębień wokół posadzonych drzew/krzewów,   

c) usuwanie pędów wyrastających z podkładki i z pnia poniżej nasady korony drzew, 

d) usuwanie złamanych, nadłamanych oraz obumarłych gałęzi drzew i pędów krzewów,   

e) usuwanie odrostów korzeniowych,  

f) wymiana złych lub uszkodzonych palików oraz zniszczonych wiązań drzew,  

g) poprawianie mis przy drzewach,  

h) uzupełnienie kory w przypadku nasadzeń krzewów, 

i) wykonanie cięć sanitarnych/formujących drzew i krzewów -  w zależności od potrzeby,  

j) nawożenie wiosną nowych nasadzeń drzew i krzewów - nawozem o wydłużonym działaniu,  

k) opryski nowych nasadzeń przeciwko szkodnikom i chorobom – w razie konieczności, 

l) usuwanie przekwitniętych kwiatostanów (dotyczy krzewów),  

m) wymiana chorych, uszkodzonych, obumarłych i zdeformowanych roślin, 
n) utrzymywanie roślin w stanie niepogorszonym. 

 
3. Szacunkowe ilości poszczególnych usług:  

a) wycinka drzew wraz z wywozem gałęzi i konarów – przewidywane - 33 szt.,  

b) wycinka krzewów wraz z wywozem urobku – przewidywane - 5 szt.,  

c) wycinka żywopłotów wraz z wywozem urobku – przewidywane - 30 mb,  

d) frezowanie pni – przewidywane - 18 szt.,  

e) nasadzanie drzew wraz z materiałem – przewidywane - 8 szt.,  

f) nasadzanie krzewu wraz z materiałem – przewidywane - 5 szt.,  

g) pielęgnacja drzew – przewidywane - 100 szt.,  

h) pielęgnacja krzewów – przewidywane - 20 szt., 

i) pielęgnacja żywopłotów – przewidywane - 30 mb, 

j) usuwanie wiatrołomów – przewidywane - 15 szt.,  

k) ocena stanu zdrowotnego drzew – przewidywane - 5 szt.  
 
Konkretne ilości poszczególnych usług będą dostosowane do bieżących potrzeb Zamawiającego. 

 


