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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie pielęgnacji zieleni na 

nieruchomości będącej w posiadaniu Muzeum Pamięci Sybiru (działka o numerze 

geodezyjnym 788/9, obr. 12), położonej w Białymstoku przy ul. Węglowej 1.  

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług związanych 

z pielęgnacją terenów zielonych i formacji roślinnych: trawniki o powierzchni 5.342,70 m2 

na terenie płaskim, trawniki o powierzchni 355,00 m2 na skarpach, torowiska na 

podkładach betonowych z kępami traw ozdobnych o powierzchni 419,00 m2  

- ekspozycja terenowa (na części trawnika w 2021 r. położono trawę z rolki), drzewa  

w ilości 134 szt.  

3. Na przedmiot zamówienia składają się następujące prace: 

I. Pielęgnacja wiosenna - maj 2022  

1) pielęgnacja drzew i krzewów – cięcie, czyszczenie i usuwanie połamanych oraz suchych 

drzew i gałęzi, usuwanie odrostów korzeniowych, usuwanie samosiewów,   

2) czyszczenie/grabienie/wydmuchiwanie rabat roślinnych i trawnika (usuwanie liści, 

igieł, gałęzi, śmieci) – według bieżących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

3) ręczne pielenie rabat roślinnych oraz utwardzonych ścieżek - według bieżących 

potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,  

4) wiosenna pielęgnacja roślin rabatowych, bylin i traw, w tym m.in. przycinanie lawendy, 

hortensji, traw, nawożenie,    

5) pielęgnacja trawników - dosianie trawy w miejscach ubytków i wydeptania trawy wraz 

z uzupełnieniem ziemi oraz nawożenie trawników nawozem wieloskładnikowym  

(np. preparatem YaraMila Complex),  

6) wykonanie oprysków roślin preparatem grzybobójczym i nawożenie roślin nawozem 

długodziałającym np. (preparatem Osmocote Pro),  

7) usunięcie odpadów zielonych z posesji Muzeum.  
 

II. Pielęgnacja w okresie czerwiec - sierpień 2022  

1) czyszczenie/grabienie/wydmuchiwanie rabat roślinnych i trawnika (usuwanie liści, 

igieł, gałęzi, śmieci) – według bieżących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,  

2) ręczne pielenie rabat roślinnych oraz utwardzonych ścieżek - według bieżących 

potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,  

3) pielęgnacja trawników - dosiewanie trawy w miejscach ubytków i wydeptania trawy 

oraz nawożenie trawników (np. preparatem YaraMila Complex) - według bieżących 

potrzeb,  

4) wykonanie oprysków roślin preparatem grzybobójczym i nawożenie roślin,  

5) usunięcie odpadów zielonych z posesji Muzeum.  
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III. Pielęgnacja w okresie jesiennym - wrzesień 2022  

1) pielęgnacja drzew i krzewów – cięcie, czyszczenie i usuwanie połamanych oraz suchych 

drzew i gałęzi, usuwanie odrostów korzeniowych, usuwanie samosiewów,  

2) jesienna pielęgnacja roślin rabatowych, bylin i traw, w tym m.in. przycinanie i 

nawożenie roślin odpowiednim preparatem,  

3) czyszczenie/grabienie/wydmuchiwanie rabat roślinnych i trawnika (usuwanie liści, igieł, 

gałęzi, śmieci) – według bieżących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,  

4) ręczne pielenie rabat roślinnych oraz utwardzonych ścieżek - według bieżących potrzeb, 

nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,  

5) pielęgnacja trawników - dosiewanie trawy w miejscach ubytków i wydeptania trawy oraz 

nawożenie trawników nawozem jesiennym - według bieżących potrzeb,  

6) wykonanie oprysków roślin preparatem grzybobójczym,  

7) usunięcie powstałych odpadów zielonych z posesji Muzeum.  

Wykonawca prac powinien wszelkie czynności wykonywać z należytą starannością 
w taki sposób, aby nie uszkodzić zamontowanych na trawnikach elementów systemu 
nawodnienia oraz wmontowanego w trawniki okablowania do systemu sterującego robotami 
koszącymi.  

 

4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stałego monitoringu 

stanu zdrowia roślin, zwalczania chorób poprzez prowadzenie oprysków preparatami 

dopuszczonymi do stosowania w miejscach użyteczności publicznej. 

5. Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt, narzędzia oraz nasiona i środki pielęgnacji roślin 

niezbędne do realizacji zamówienia.   

6. Zamawiający zapewni wodę i prąd jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia.   

   

 

 


