
Obowiązki Wykonawcy

I Wykonanie obsady kwiatów w Mieście Lędziny w sezonie wiosna - lato 2017 rok.

1. Obsadę należy dokonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

2. Zakupione rośliny muszą być zdrowe i atrakcyjne wizualnie, bez oznak udzkodzenia.

3. Ustala się okres gwarancji - 2 tygodnie na wykonane usługi, od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę 

wykonania usługi.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości Wykonawca wykona roboty poprawkowe na 

własny koszt w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku nie 

usunięcia nieprawidłowości Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy.

4. Szczegóły dotyczące nasadzeń roślin kwiatowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed 

przystąpieniem do wykonania robót (sposób rozmieszczenia roślin, zestawienia kolorystyczne itp.) wg 

Załącznika do Zapytania

5. Wykonawca ma zadbać o to, żeby rośliny kwitnące sadzić w takiej fazie kwitnienia, aby efekt kwitnienia był 

widoczny najpóźniej po upływie 1 tygodnia od momentu posadzenia.

6. Rabaty należy obsadzać tak, aby uzyskać efekt zwartej kaskady z kwiatów lub efekt wypełnienia całości 

kwietnika roślinami.

7. Krawędzie kwietników muszą być równe i symetryczne. Kwietniki mają być uformowane tak, żeby z każdej 

jego strony była jednakowa odległość do krawędzi np.: trawnika, krawężnika.

II Pielęgnacja roślin w całym sezonie wiosna - lato - jesień w 2017 roku.

1. Wykonawca na bieżąco ma kontrolować i sprawdzać wygląd miejsc na których dokonano obsady. Miejsca 

te nie mogą być zachwaszczone, rośliny zwiędnięte, uschnięte.

2. W całym sezonie rośliny posadzone w miejscach wskazanych Wykonawca będzie musiał utrzymywać w 

estetyce, musi je systematycznie pielęgnować; plewić, podlewać, nawozić oraz chronić przed chorobami i 

szkodnikami.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dbałości o estetyczny wygląd miejsc obsadzonych, do usuwania z tych 

miejsc śmieci, papierków, opakowań, puszek, szkła.

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uwag ze strony Zamawiającego odnośnie wykonywanej usługi 

Wykonawca w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego doprowadzi 

wskazane miejsca do estetycznego wyglądu.

III. Likwidacja obsady w 2017 roku.

1. Rośliny należy usuwać na bieżąco, porą jesienną, w miarę potrzeb, kiedy przemarzną i nie będą już 

wizualnie dobrze wyglądać.

2. Po sezonie należy z obsadzonej powierzchni usunąć wszystkie rośliny, z ziemi wszystkie korzenie, 

zanieczyszczenia, powierzchnie wygrabić, uformować kwietniki. Ziemia po kwietniku ma być w zarysie 

przyszłego kwietnika kształtna, symetryczna.

3. Teren wokół likwidowanego kwietnika w obrębie co najmniej 1 metra ma być czysty, bez gałęzi, korzeni, 

kamieni, śmieci, ma być w całości wygrabiony. Kostka lub chodnik wokół ma być pozamiatany.

4. Wywóz i utylizacja wszystkich odpadów w całym sezonie wykonywania usługi odbywa się w całości na koszt 

Wykonawcy w miejsce utylizacji odpadów.


