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MT.481.25.2020                                                                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZAKRES RZECZOWY 

 
dotyczący utrzymania zieleni o powierzchni 74 744 m2 na terenach zarządzanych przez Zakład Budynków 

Komunalnych w Oleśnicy w okresie 12 miesięcy. 
 
I. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW. 
 
1. Koszenie trawników i zgrabienie 6 razy w roku – powierzchnia do każdorazowego koszenia  

i zagrabienia 74 744 m2. 
▪ Dodatkowe koszenie trawy przed Dniami Oleśnicy, Dniami Europy, przed Bożym Ciałem o łącznej 
powierzchni 25 117 m2 w obrębie ulic: 
- Wrocławska 3-5-7, Bociania 11, 17-18-19, 
- Rynek 20-24, Rycerska 18-19, Wrocławska 2-4-6, 
- Wrocławska 10, 22, 24, 
- Rycerska 20-22, 23-25, 26-29, 
- Łużycka 5-11, Kościelna 9-10, 12, 14, Łużycka 16-18, 
- Kościelna 16-18, Łużycka 1-3, 
- Matejki 20-22, Kościelna 4-4of., Okrężna 11-13, 
- Matejki 1-3, Rynek 31-37,  
- Matejki 24-26, Rynek 25-29, 
- Matejki 11-11a, 
- 3 Maja 69, 3 Maja 70-71, Rynek 45a-48, 
- 3 Maja 64-66,5-10,Zamkowa 7, Sejmowa 11 
- 3 Maja 1-3a, Sejmowa 12-14, Rynek 50-54, 
- Sejmowa 5-9b, 
- Bociania 4a, 
- Prusa 2, 
- Św. Jadwigi 1-3-5, 4, 6, Rynek 38-39, 
- ks. Sudoła 13-14, 27, 33-36,  
- Krzywoustego 72-75, ks. Sudoła 37-38, 
- Armii Krajowej 5-8, Słoneczna 16-17, Lelewela 1-2, ks. Sudoła 15-18, 
- Lwowska nr 2, 4/ Sinapiusa 1-7,  
- Lwowska nr 3, 6-8, 26,  
- Wałowa nr 13, plac zabaw 
- Rzemieślnicza 1, 3, 5a, 6c,  
- Skłodowska 1-3a, 5 – 5i 

2. Każdorazowo oczyszczanie z ziemi i wycinanie z trawy obszarów przy krawężnikach chodnikowych  
i obrzeżach chodnikowych. 

3. Każdorazowy wywóz zgrabionej trawy z podanej powierzchni na wysypisko śmieci. 
4. Koszty utylizacji nieczystości stałych na wysypisku śmieci pokrywa Wykonawca. 
 
II. PIELĘGNACJA I OCHRONA DRZEW, KRZEWÓW, RÓŻ, ŻYWOPŁOTÓW, RABAT  
 
1. Wycinka drzew, formowanie koron drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew do 1322 szt. rocznie wskazanych 

przez Zamawiającego z wykazu obejmującego 2218 szt.  
2.  Wykaz drzew przeznaczonych do formowania i cięcia stanowi załącznik nr 7. Drzewa przeznaczone do 

wycinki w liczbie nie większej niż  40 sztuk rocznie lub formowania koron drzew i cięć pielęgnacyjnych 
Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy na bieżąco w miarę potrzeb. W przypadku wykonania 
wycinki w zakresie Wykonawcy należy również wykonać frezowanie korzenia wraz z uzupełnieniem 
ubytku ziemi  a następnie posiać trawę. 
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3. Przed przystąpieniem do formowania koron drzew należy każdorazowo uzgodnić z dendrologiem zakres 
cięć na koszt Wykonawcy. Formowanie koron drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew należy wykonywać  
z podnośnika. Koszt wynajęcia podnośnika pokrywa Wykonawca. Każdorazowo wycinanie odrostów na 
drzewach rosnących przy ziemi w czasie koszenia trawy. 

4. Formowanie i cięcia pielęgnacyjne, odchwaszczanie krzewów i  żywopłotów – 9 491 m2 trzy razy  
w roku. 

5. Całoroczna pielęgnacja róż 1610 szt. na powierzchni 690 m2. Całoroczna pielęgnacja róż polega na 
wiosennym rozkopczykowaniu, plewieniu i hakaniu, przycince róż, wykonywaniu oprysków 
chemicznych, grzybo – i chwastobójczym zasilaniu gleby nawozem, kopczykowanie na zimę.  
Wykonawca pokrywa koszt zakupu środków ochrony roślin i nawozów. 

6. Całoroczna pielęgnacja rabat – 114 szt. całoroczna pielęgnacja rabat polega na plewieniu, przecince 
krzewów, krzewów kwiatowych, żywopłotu, wykonywaniu oprysków chemicznych, grzybo  
– i chwastobójczym zasilaniu gleby nawozem 

7.   Przegląd drzew w  ilości  2 218 szt. i krzewów w ilości 9 491 m2 w okresie wiosennym i jesiennym   
      oraz sporządzenie protokołu z przeglądu drzew przez osobę z uprawnieniami  rzeczoznawcę do spraw   
       zadrzewień  i zieleni. 
8.   Podlewanie rabat i drzew w zależności od warunków atmosferycznych 
9.  Zgrabienie i wywóz przyciętych gałęzi, konarów z drzew oraz odciętych gałązek, gałązek krzewów   
      róż i żywopłotów na wysypisko śmieci. 
10.   Koszt utylizacji nieczystości stałych pokrywa Wykonawca.   
 
III. NASADZENIA I INNE ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELONYCH. 
 
1. Wykonanie nowych rabat: 

- przy ul. Bolesława Krzywoustego 72-73  -    1 szt. – o pow. 120 m2 
- przy ul. Księdza Franciszka Sudoła 17-18 -   2 szt.  o pow. 50 m2      48 m2 
- przy ul. Księdza Franciszka Sudoła 37-38–   1 szt. o pow. 25 m2 
- przy ul. Wrocławska 4-6  –   1 szt.  o pow.  64 m2 
- przy ul. Łużycka 5-11   - 3 szt. o pow. 20 m2 ,30 m², 30 m2 

Przy tworzeniu nowych rabat, pozostałe po wycince pnie drzew powinny zostać poddane frezowaniu.  
2. Przed wykonaniem nowych rabat  przedstawić projekt nasadzeń  
3.  Renowacja trawników 1000 m2 rocznie 
4. Usuwanie wiatrołomów oraz ścinki suchych drzew do 30 szt. rocznie, sprzątanie terenu oraz  
       utylizacja gałęzi z wyżej wymienionych  prac 
5.  Uzupełnianie na  bieżąco kory w istniejących rabatach w razie potrzeby. 
6.  Uzupełnienie ziemi i nasadzeń w gazonach  65 szt. betonowych wraz z podlewaniem przez cały   
        okres wegetacji roślin. 
7.  Zakup i wkopanie 40 szt. drzew 
8.  Koszt utylizacji stałych na wysypisku śmieci pokrywa Wykonawca. 
9. Wykonanie parków kieszonkowych – kwietne łąki ( 6 rodzajów roślin kwitnących): 

- przy ul. Armii Krajowej 41/ul. Słoneczna 9-15  Dz. Nr 10/42 AM 35  o pow. 240 m2 
- przy ul. Lwowska 6-10    Dz. Nr 52/9 AM 24 o pow. 320m2 

 
 
 
 


