ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UMOWY Nr OCH/WOŚ/B/.……/2021

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ HARMONOGRAM PRAC
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRES
PRAC

TERMIN

1

Sprzątanie terenu

Zebranie wszystkich zanieczyszczeń / Załadunek w szczelnie Wykonywanie na wskazanie
zawiązane worki / Wywóz zanieczyszczeń do utylizacji nie Zamawiającego, nie rzadziej niż
później niż do godz.8.00 dnia następującego po sprzątaniu.
raz w miesiącu

2

Usuwanie zanieczyszczeń różnych
wywozem

3

Utrzymanie zimowe alejek

Utrzymanie w czystości oraz likwidacja zimowej śliskości (np. Wykonywane
zgodnie
poprzez posypanie piaskiem; ręczne lub maszynowe pozbycie z załącznikiem nr 1 (Opis
się śliskiej nawierzchni) zapewniające bezpieczne korzystanie z przedmiotu zamówienia).
alejek / Każdorazowe oczyszczanie z piasku posypywanych
powierzchni alejek w przypadku zaniku pokrywy śnieżnej
trwającej dłużej niż 4 dni

4

Grabienie interwencyjne

Wygrabienie terenu wskazanego przez Zamawiającego /
Wygrabienie wszystkich zanieczyszczeń organicznych (liści,
gałęzi itp.) oraz śmieci pozostających na danym terenie /
Załadunek i wywóz masy organicznej oraz śmieci nie później
niż dwa dni po zakończeniu prac.

5

Cięcia krzewów

Cięcia pielęgnacyjne i korekcyjne zgodnie z zasadami sztuki W miarę potrzeb
według
ogrodniczej / Zgrabienie odciętych pędów / Wygrabienie i wskazań
Zamawiającego,
wywóz urobku niezwłocznie po zakończeniu prac.
najpóźniej
trzy
dni
po
zgłoszeniu.

6

Interwencyjne prace przy drzewach Cięcia pielęgnacyjne, korekcyjne i techniczne drzew połączone W miarę potrzeb
według
(cięcia pielęgnacyjne i techniczne, z ukształtowaniem korony i zabezpieczeniem ran wykonywane wskazań
Zamawiającego,
czyszczenie misy)
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
najpóźniej
trzy
dni
po
zgłoszeniu.
Miejsce prowadzenia prac powinno być oznakowane taśmą
i
zabezpieczone
przez
Wykonawcę
w
sposób
uniemożliwiający wstęp na teren osób postronnych. Prace
należy prowadzić z zachowaniem wszystkich wymogów
bezpieczeństwa.

z Zabranie oraz wywiezienie do utylizacji zanieczyszczeń Wykonywane w miarę potrzeb,
gabarytowych(np. gruz, płyty betonowe, złom itp.)
według
wskazań
Zamawiającego, najpóźniej dnia
następnego po zgłoszeniu.

W miarę
wskazań
najpóźniej
zgłoszeniu.

potrzeb według
Zamawiającego,
trzy
dni
po

Czyszczenie misy drzewa polegające na usunięciu chwastów
rosnących w misie w tym również samosiewów i krzewów /
Oczyszczenie krawężnika misy z roślin / Załadunek i wywóz
zanieczyszczeń niezwłocznie po zakończeniu pracy.
7

Usuwanie
drzew
zagrażających

suchych

i Wycinka
drzew
wskazanych
przez
Zamawiającego W miarę potrzeb
według
wykonywana zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
wskazań
Zamawiającego,
najpóźniej
dwa
dni
po
Miejsce prowadzenia prac powinno być oznakowane taśmą zgłoszeniu.
i
zabezpieczone
przez
Wykonawcę
w
sposób
uniemożliwiający wstęp na teren osób postronnych. Prace
należy prowadzić z zachowaniem wszystkich wymogów
bezpieczeństwa!!!

8

Koszenie terenu

Koszenie na wysokość 4-6 cm (jedna wysokość), z
podkoszeniem przy elementach stałych ( np. słupy
energetyczne), drzewach, skupinach krzewów / Usunięcie
pokosu w ciągu 24 godzin po zakończeniu prac.

11

Wycinka i karczowanie samosiewów

Usunięcie samosiewu drzewa lub krzewu wraz z systemem W miarę potrzeb
według
korzeniowym / Zasypanie i wyrównanie powierzchni / Wywóz wskazań
Zamawiającego,
niezwłocznie po zakończeniu prac.
najpóźniej
trzy
dni
po
zgłoszeniu.

12

Inne prace porządkowe np. dodatkowe Zebranie wszystkich zanieczyszczeń / Załadunek w szczelnie W miarę potrzeb
według
sprzątanie
zawiązane worki / Wywóz zanieczyszczeń do utylizacji nie wskazań
Zamawiającego,
później niż do godz. 8.00 dnia następującego po sprzątaniu.
najpóźniej
dwa
dni
po
zgłoszeniu.

W miarę potrzeb
według
wskazań Zamawiającego, nie
rzadziej niż raz w roku,
najpóźniej
dwa
dni
po
zgłoszeniu.

