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Opis przedmiotu zamówienia

„,Budowa zielonego skweru przy al. Chopina w Gminie Łomianki” w ramach zadania
2013/15 pn. „Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród
jordanowski” 2013/15.

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45 100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego zielonego skweru przy al. Chopina w Gminie
Łomianki. Planowana powierzchnia całkowita skweru wyniesie 770 m2. W ramach planowanych
nasadzeń zakłada się nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych wieloletnich, bylin i traw,
krzewów różanych różnych odmian zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Projektowany obszar znajduje się Łomiankach Dolnych, przy ul. Chopina na działce 78/5, w woj.
Mazowieckim, powiecie warszawskim zachodnim, w Gminie Łomianki.

Do załączonej dokumentacji technicznej wprowadza się następujące zmiany:
— zmiana gatunku rośliny projektowanej bylin z goździk postrzępiony Heidi” na lawenda

wąskolistna poj. C5
— zmiana parametrów materiału szkółkarskiego obwód pnia na wysokości 1,3:

o grab zwyczajny - 16-18
o katalpa bignoniowata Nana” — 16-18
o klon jawor „Esk Sunset” - 14-16
o Fraxinus excelsior „Nana” — 14-16
o lilak Meyera „Palbin” poj. C7,5
o róża ALBO poj. C5

— projektuje się założenie nowego trawnika z siewu — zmiana na trawę z rolki na powierzchni
69,60 m2

— w ramach branży konstrukcyjnej zaprojektowano płaszczyzny poziome i pionowe
konstrukcji z drewna modrzew syberyjski (zmiana w stosunku do dokumentacji
technicznej zakładającej drewno teakowe) zamocowanego za pomocą łączników na
podbudowie z legarów kompozytowych i bloczków betonowych a siedziska oparte do
wylewki betonowej. Wejście na teren odbywać się będzie w trzech miejscach. Powierzchnia
tarasów będzie odwodniona poprzez spływ wód grawitacyjnych do gruntu. Teren pod
płaszczyzną ścieżek będzie wyścielony agrowłókniną aby wstrzymać rozrost
niepożądanych chwastów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy materiału roślinnego i wszystkich
materiałów potrzebnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania wszelkich pracz należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami



Wszystkie materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zlecenia muszą spełniać wszystkie
stosowne atesty techniczne i spełnianie obowiązujących norm jakości. Budowa nowej zielonej
przestrzeni publicznej musi być oparta o właściwy jakościowo materiał nasadzeniowy, najlepsze
praktyki ogrodnicze w celu zachowania trwałości i przydatności skweru na kolejne lata.
Nowy skwer przy al. Chopina będzie nową zieloną przestrzenią publiczną udostępnianą
nieodpłatnie dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych odwiedzających ten teren.

W ramach zlecenia Wykonawca zapewni 3-letnią pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie
zielonego skweru będącego przedmiotem umowy.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

1. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nie później niż 3 dni od podpisania umowy.

2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności
ustawy prawo budowlane i ustawy prawo energetyczne, przepisami bhp. i p.poż oraz
branżowymi], jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej) a także z należytą
starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.

3. W przypadku, gdy w dokumentach stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto
znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się
rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w cehch informacyjnych.

4. Realizacja zadania odbywała się będzie z zachowaniem wszelkich norm i przepisów
obowiązujących przy tego typu robotach.

5. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz
zastosowanych materiałów.

6. Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art 29. pkt. 3a ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę — roboty budowlane i
usługi objęte przedmiarem robót za wyjątkiem prac przygotowawczych i pomiarowych,
montażu urządzeń małej architektury oraz pielęgnacji zieleni.

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminem zaoferowanym w Formularzu oferty

Termin płatności wynagrodzenia: 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT wystawionych na podstawie końcowych protokołów odbioru robót.

Warunki gwarancji:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty będące przedmiotem umowy,

gwarancji na okres według formularza oferty tj. min. 36 miesięcy lub 48 miesięcy, max 60
miesięcy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.

2. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może
realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad
przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej
kolejności z niewypłaconego jeszcze wynagrodzenia Wykonawcy, a następnie
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli termin usunięcia wad jest niewystarczający, Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego pisemnie, o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu usunięcia wad do 30
dni od dnia zawiadomienia o konieczności usunięcia wad) z podaniem uzasadnienia.
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