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W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest założenie łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem nasion 

rodzimych muraw kserotermicznych z terenu regionu. Łąki obejmują dwie lokalizacje przy ulicy 

Sportowej w Gogolinie, działki nr 1/3 i 37, obręb Gogolin 2 oraz przy ulicy Rybackiej w Gogolinie, 

działki nr 674/2 i 675/2, obręb Gogolin 2. Zadaniem Wykonawcy będzie: 1) przygotowanie terenu pod 

założenie łąk kwietnych, 2) dobór składu mieszanek nasion na podstawie badań gleby i lokalnych 

warunków, 3) dokonanie wysiewu nasion w miejscach lokalizacji łąk kwietnych, 4) pozyskanie nasion 

roślin rodzimych muraw kserotermicznych z terenu regionu oraz konfekcjonowanie nasion. 

Wykonawca zobowiązany jest w oparciu o przedmiot umowy do pielęgnacji łąk kwietnych przez okres 

12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Opis stanu istniejącego: Łąka 

kwietna przy ulicy Sportowej Całość terenu łąki zawiera się w graniach administracyjnych miasta 

Gogolin. Działki nr 1/3 i 37 zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowią grunt orny (działka nr 37) 

oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i komunikacyjne (działka nr 1/3). Teren opracowania objęty 

jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady 

Miejskiej w Gogolinie nr LII/428/2018 z dnia 13.06.2018 r. Zgodnie z ustaleniami MPZP analizowany 

teren w obszarze działek nr 1/3 i 37 posiada przeznaczenie: 6ZP – tereny zieleni urządzonej. Teren 

przeznaczony pod łąkę kwietną posiada uzbrojenie, nie jest ogrodzony. Teren ten obejmuje 

powierzchnię ok. 2800 m2. Łąka kwietna przy ulicy Rybackiej Całość terenu łąki zawiera się w 



graniach administracyjnych miasta Gogolin. Działki nr 674/2 i 675/2 zgodnie z wypisem z rejestru 

gruntów stanowią grunty orne. Teren opracowania objęty jest ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie nr LII/428/2018 z 

dnia 13.06.2018 r. Zgodnie z ustaleniami MPZP analizowany teren w części działek nr 674/2 i 675/2 

posiada przeznaczenie: ZLp – tereny gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia. Teren 

przeznaczony pod łąkę kwietną nie posiada żadnego uzbrojenia terenu, nie jest ogrodzony. Teren ten 

obejmuje powierzchnię ok. 8000 m2. Charakterystyka prac 1. Standard materiału siewnego (nasiona 

kwiatów, traw, muraw kserotermicznych) 1) Mieszanka nasion wielogatunkowa o różnych 

wymaganiach, mieszanka musi zawierać nasiona roślin rodzimych pochodzących z upraw na terenach 

leżących w podobnej strefie klimatycznej charakteryzującej się podobną ilością opadów 

atmosferycznych, trwale zadomowionych we florze Polski charakterystycznych dla siedliska, w 

którym będzie zakładana łąka. 2) Przewiduje się zastosowanie różnych mieszanek nasiennych w 

zależności od warunków glebowych i siedliskowych panujących w danej lokalizacji, terminu wysiewu 

oraz oczekiwań Zamawiającego. 3) Wymagane jest wykonanie podstawowych badań gleby na 

każdym stanowisku w celu ustalenia właściwego doboru gatunkowego składu mieszanki. 4) Każda 

mieszanka nasienna musi zawierać przynajmniej 30 gatunków roślin rodzimych, bez uznanych za 

inwazyjne zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy 

roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego 

mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. Nr 210, poz. 1260). 

Ostateczny dobór gatunkowy zaproponowany przez Wykonawcę musi zostać uzgodniony przez 

Zamawiającego na minimum 5 dni przed planowanym wysiewem. 5) Mieszanka nasienna powinna 

zawierać w składzie maksymalnie do 20% nasion traw łąkowych, charakteryzującymi się małą 

ekspansywnością. 6) Zastosowana mieszanka dla łąk kwietnych musi posiadać rośliny rodzime 

wieloletnie z domieszką jednorocznych – max 15%. 7) Część gatunków zastosowanych w mieszance 

musi wykazywać tolerancję na zasolenie dotyczy łąki na ulicy Sportowej. Dobór gatunkowy mieszanek 

należy dostosować do panujących warunków siedliskowych (zacienienie, nasłonecznienie, zbliżenie 

do ulicy) 8) Żaden z zastosowanych w mieszance komponentów (gatunków) nie może przekraczać 

10% całkowitej masy mieszanki. 9) Mieszanka powinna wykazywać jak najdłuższy czas kwitnienia 

(min. 4 miesiące). Gatunki powinny być dobrane pod względem różnych terminów kwitnienia. 10) 

Mieszanka powinna być przechowywana w odpowiednich warunkach tj. w stabilnej temperaturze ok. 

20 stopni Celsjusza oraz znikomej wilgoci. 11) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tabelaryczny 

skład mieszanki z podaniem następujących informacji: nazwa polska, nazwa łacińska, okres 

kwitnienia, informację czy roślina jest jednoroczna czy wieloletnia, udział procentowy. Zestawienie 

musi być dostarczone na 7 dni przed planowanym wysiewem nasion w wersji edytowalnej. 2. 

Przygotowanie terenu pod założenie łąki kwietnej na ulicy Rybackiej. 1) Wykonanie badań fizyko-

chemicznych gleby, których wyniki należy przedłożyć Zamawiającemu. 2) Dodatkowo wykonanie 

karczowania terenu mulczerem leśnym i usunięcia korzeni ze względu na postępujące jego zalesienie. 

3) W przypadku konieczności zdjęcie nadwyżek ziemi. 4) Rozluźnienie wierzchniej warstwy gruntu na 

głębokość ok.15-20 cm za pomocą agregatu uprawowego lub orki oraz wapnowanie w razie potrzeby. 

5) Dokładne usunięcie pozostałości roślinnych. 6) Zebranie i dalsze zagospodarowanie zanieczyszczeń 

- gruz, śmieci i innych. 7) Wyrównanie powierzchni i jej zawałowanie. 8) Uporządkowanie miejsca 

pracy. 3. Przygotowanie terenu pod założenie łąki kwietnej na ulicy Sportowej. 1) Wykonanie badań 

fizyko-chemicznych gleby, których wyniki należy przedłożyć Zamawiającemu. 2) Rozluźnienie 

wierzchniej warstwy gruntu na głębokość ok.15-20 cm za pomocą lekkiego sprzętu ogrodniczego, np. 

glebogryzarki separacyjnej. 3) Dokładne usunięcie pozostałości roślinnych. 4) Zebranie i dalsze 



zagospodarowanie zanieczyszczeń - gruz, śmieci i innych. 5) Wyrównanie powierzchni i jej 

zawałowanie. 6) Uporządkowanie miejsca pracy. 4. Siew nasion. 1) Wysiew nasion możliwy jest tylko 

na terenie przygotowanym według zaleceń z pkt. 2 i 3. 2) Wysiew należy wykonać w sposób 

zapewniający równomierne pokrycie terenu mieszanką nasienną. 3) Zawałowanie powierzchni lekkim 

wałem do trawy. 4) Należy wysiać mieszankę nasienną w ilości 2 g/m2 (łąka na ulicy Rybackiej) i 3 

g/m2 (łąka na ulicy Sportowej). 5) Wysiew nasion zostanie wykonany na dwóch lokalizacjach o 

powierzchniach odpowiednio 2800 m2 (łąka na ulicy Sportowej) i 8000 m2 (łąka na ulicy Rybackiej). 

5. Pielęgnacja łąk kwietnych przez 1 rok liczony od protokolarnego odbioru wykonanych prac. 1) 

Koszenie łąki w zależności od potrzeb w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, wysokość po 

skoszeniu nie może być niższa niż 10 cm, zabrania się używania kosiarek prowadzących do 

rozdrobnienia biomasy, zaleca się kosiarki listwowe, równomiernie rozłożony pokos pozostawić na 

kilka dni w celu wysuszenia i wysiania się nasion z kwiatostanów, wygrabienie i wywóz lub inny 

sposób zagospodarowania uzgodnić z Zamawiającym. 2) Odchwaszczanie – pojawiające się chwasty 

kosić lub pielić (w zależności od potrzeb i rodzaju łąki) na bieżąco w miarę potrzeb. 3) Podlewanie – w 

zależności od potrzeb należy zapewnić wystarczającą wilgotność gleby szczególnie w pierwszych 

miesiącach po wysiewie nasion oraz w okresach suszy. 4) Bieżące uzupełnianie łysin i obszarów bez 

wschodów roślin. 5) Obowiązkowy jeden uzupełniający dosiew nasion zgodnie z zastosowaną w 

danej lokalizacji mieszanką. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym 

dopuszcza się zmianę gatunków w określonej mieszance. 6) Na koniec okresu pielęgnacji należy 

przekazać Zamawiającemu 10% ilości każdej z zastosowanych mieszanek nasion na poszczególnych 

lokalizacjach z opisem lokalizacji na każdej partii materiału siewnego. 6. Pozyskanie nasion rodzimych 

muraw kserotermicznych z terenu regionu. 1) Zbiór nasion muraw kserotermicznych należy 

przeprowadzić w okresie do 120 dni od dnia zawarcia umowy z naturalnych stanowisk roślinnych z 

terenu regionu. 2) Zebrane nasiona należy wstępnie oczyścić i wysuszyć. Po ostatecznym dosuszeniu 

nasiona należy oczyścić z resztek łupin, płatków oraz pędów. Przygotowany materiał należy umieścić 

w papierowych torebkach o wadze 10 g i podpisać nazwami roślin oraz wskazać termin przydatności 

do siewu. Torebki powinny być oznakowane znakiem Unii Europejskiej, znakiem barw 

Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym 

Województwa Opolskiego „Opolskie”. Wykonawca powinien przygotować minimum 500 torebek 

nasion. 7. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową 

obejmuje m.in: 1) Wykonanie łąk kwietnych na wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach 

zgodnie z zastosowaniem właściwej technologii prac, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ze 

sztuką ogrodową, obowiązującymi przepisami, normami; 2) Organizację i zagospodarowanie zaplecza 

i miejsca prac, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych; 3) Wykonanie badań 

próbek gleby zgodnie z obowiązującymi normami, na potrzeby ustalenia składu gatunkowego 

mieszanek; 4) Przygotowanie gleby pod siew oraz dobór sposobu wykonania łąki do danej lokalizacji; 

5) Zastosowanie różnych mieszanek nasiennych w zależności od warunków glebowych i 

siedliskowych panujących na danym terenie oraz oczekiwań Zamawiającego. 6) Dostarczenie 

tabelarycznego składu mieszanki z podaniem następujących informacji: nazwa polska, nazwa 

łacińska, okres kwitnienia, informację czy roślina jest jednoroczna czy wieloletnia, udział procentowy. 

Zestawienie musi być dostarczone na 7 dni przed planowanym wysiewem nasion w wersji 

edytowalnej w celu uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznego składu mieszanki; 7) Pielęgnację łąk 

kwietnych przez okres 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru wykonanych łąk, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia; 8) Wykonanie dosiewów uzupełniających w przypadku stwierdzenia 

wad oraz podejmowania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w przeciągu 5 dni od stwierdzenia 



wad przez Zamawiającego bądź zaistnienia konieczności podjęcia zabiegów pielęgnacyjnych; 9) 

Prowadzenia prac pielęgnacyjnych, tak aby zapewnić stały efekt estetyczny i wykwitnięcie roślin na 

poziomie min. 20%; 10) Zgłaszania wykonania poszczególnych prac pielęgnacyjnych Zamawiającemu; 

11) Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 12) 

Utrzymanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 13) Po zakończeniu prac 

uporządkowanie miejsca prac ziemnych; 14) Wykonanie prac ziemnych w sposób powodujący, jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 15) Zagospodarowanie powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z 

art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.); 

16) Pozyskanie nasion rodzimych muraw kserotermicznych w okresie lipiec – sierpień z naturalnych 

stanowisk roślinnych z terenu regionu i odpowiednie przygotowanie nasion do dalszego 

przechowania w papierowych torebkach o wadze 20 g. Wymagana minimalna ilość torebek z 

nasionami to 500 szt. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wszystkich pracowników wykonujących czynności polegających na pracach: ziemnych, pracach 

związanych z karczowaniem, orką, wałowaniem, pozyskaniem i wysiewem nasion. Wymóg 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, o którym mowa powyżej dotyczy także 

podwykonawców. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz sankcje za niespełnienie 

tych wymagań określone są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest założenie łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem 

nasion rodzimych muraw kserotermicznych z terenu regionu. Łąki obejmują dwie lokalizacje przy 

ulicy Sportowej w Gogolinie, działki nr 1/3 i 37, obręb Gogolin 2 oraz przy ulicy Rybackiej w Gogolinie, 

działki nr 674/2 i 675/2, obręb Gogolin 2. Zadaniem Wykonawcy będzie: 1) przygotowanie terenu pod 

założenie łąk kwietnych, 2) dobór składu mieszanek nasion na podstawie badań gleby i lokalnych 

warunków, 3) dokonanie wysiewu nasion w miejscach lokalizacji łąk kwietnych, 4) pozyskanie nasion 

roślin rodzimych muraw kserotermicznych z terenu regionu oraz konfekcjonowanie nasion. 

Wykonawca zobowiązany jest w oparciu o przedmiot umowy do pielęgnacji łąk kwietnych przez okres 

12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Opis stanu istniejącego: Łąka 

kwietna przy ulicy Sportowej Całość terenu łąki zawiera się w graniach administracyjnych miasta 

Gogolin. Działki nr 1/3 i 37 zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowią grunt orny (działka nr 37) 

oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i komunikacyjne (działka nr 1/3). Teren opracowania objęty 

jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady 

Miejskiej w Gogolinie nr LII/428/2018 z dnia 13.06.2018 r. Zgodnie z ustaleniami MPZP analizowany 

teren w obszarze działek nr 1/3 i 37 posiada przeznaczenie: 6ZP – tereny zieleni urządzonej. Teren 

przeznaczony pod łąkę kwietną posiada uzbrojenie, nie jest ogrodzony. Teren ten obejmuje 

powierzchnię ok. 2800 m2. Łąka kwietna przy ulicy Rybackiej Całość terenu łąki zawiera się w 

graniach administracyjnych miasta Gogolin. Działki nr 674/2 i 675/2 zgodnie z wypisem z rejestru 

gruntów stanowią grunty orne. Teren opracowania objęty jest ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie nr LII/428/2018 z 

dnia 13.06.2018 r. Zgodnie z ustaleniami MPZP analizowany teren w części działek nr 674/2 i 675/2 

posiada przeznaczenie: ZLp – tereny gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia. Teren 

przeznaczony pod łąkę kwietną nie posiada żadnego uzbrojenia terenu, nie jest ogrodzony. Teren ten 

obejmuje powierzchnię ok. 8000 m2. Charakterystyka prac 1. Standard materiału siewnego (nasiona 



kwiatów, traw, muraw kserotermicznych) 1) Mieszanka nasion wielogatunkowa o różnych 

wymaganiach, mieszanka musi zawierać nasiona roślin rodzimych pochodzących z upraw na terenach 

leżących w podobnej strefie klimatycznej charakteryzującej się podobną ilością opadów 

atmosferycznych, trwale zadomowionych we florze Polski charakterystycznych dla siedliska, w 

którym będzie zakładana łąka. 2) Przewiduje się zastosowanie różnych mieszanek nasiennych w 

zależności od warunków glebowych i siedliskowych panujących w danej lokalizacji, terminu wysiewu 

oraz oczekiwań Zamawiającego. 3) Wymagane jest wykonanie podstawowych badań gleby na 

każdym stanowisku w celu ustalenia właściwego doboru gatunkowego składu mieszanki. 4) Każda 

mieszanka nasienna musi zawierać przynajmniej 30 gatunków roślin rodzimych, bez uznanych za 

inwazyjne zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy 

roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego 

mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. Nr 210, poz. 1260). 

Ostateczny dobór gatunkowy zaproponowany przez Wykonawcę musi zostać uzgodniony przez 

Zamawiającego na minimum 5 dni przed planowanym wysiewem. 5) Mieszanka nasienna powinna 

zawierać w składzie maksymalnie do 20% nasion traw łąkowych, charakteryzującymi się małą 

ekspansywnością. 6) Zastosowana mieszanka dla łąk kwietnych musi posiadać rośliny rodzime 

wieloletnie z domieszką jednorocznych – max 15%. 7) Część gatunków zastosowanych w mieszance 

musi wykazywać tolerancję na zasolenie dotyczy łąki na ulicy Sportowej. Dobór gatunkowy mieszanek 

należy dostosować do panujących warunków siedliskowych (zacienienie, nasłonecznienie, zbliżenie 

do ulicy) 8) Żaden z zastosowanych w mieszance komponentów (gatunków) nie może przekraczać 

10% całkowitej masy mieszanki. 9) Mieszanka powinna wykazywać jak najdłuższy czas kwitnienia 

(min. 4 miesiące). Gatunki powinny być dobrane pod względem różnych terminów kwitnienia. 10) 

Mieszanka powinna być przechowywana w odpowiednich warunkach tj. w stabilnej temperaturze ok. 

20 stopni Celsjusza oraz znikomej wilgoci. 11) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tabelaryczny 

skład mieszanki z podaniem następujących informacji: nazwa polska, nazwa łacińska, okres 

kwitnienia, informację czy roślina jest jednoroczna czy wieloletnia, udział procentowy. Zestawienie 

musi być dostarczone na 7 dni przed planowanym wysiewem nasion w wersji edytowalnej. 2. 

Przygotowanie terenu pod założenie łąki kwietnej na ulicy Rybackiej. 1) Wykonanie badań fizyko-

chemicznych gleby, których wyniki należy przedłożyć Zamawiającemu. 2) Dodatkowo wykonanie 

karczowania terenu mulczerem leśnym i usunięcia korzeni ze względu na postępujące jego zalesienie. 

3) W przypadku konieczności zdjęcie nadwyżek ziemi. 4) Rozluźnienie wierzchniej warstwy gruntu na 

głębokość ok.15-20 cm za pomocą agregatu uprawowego lub orki oraz wapnowanie w razie potrzeby. 

5) Dokładne usunięcie pozostałości roślinnych. 6) Zebranie i dalsze zagospodarowanie zanieczyszczeń 

- gruz, śmieci i innych. 7) Wyrównanie powierzchni i jej zawałowanie. 8) Uporządkowanie miejsca 

pracy. 3. Przygotowanie terenu pod założenie łąki kwietnej na ulicy Sportowej. 1) Wykonanie badań 

fizyko-chemicznych gleby, których wyniki należy przedłożyć Zamawiającemu. 2) Rozluźnienie 

wierzchniej warstwy gruntu na głębokość ok.15-20 cm za pomocą lekkiego sprzętu ogrodniczego, np. 

glebogryzarki separacyjnej. 3) Dokładne usunięcie pozostałości roślinnych. 4) Zebranie i dalsze 

zagospodarowanie zanieczyszczeń - gruz, śmieci i innych. 5) Wyrównanie powierzchni i jej 

zawałowanie. 6) Uporządkowanie miejsca pracy. 4. Siew nasion. 1) Wysiew nasion możliwy jest tylko 

na terenie przygotowanym według zaleceń z pkt. 2 i 3. 2) Wysiew należy wykonać w sposób 

zapewniający równomierne pokrycie terenu mieszanką nasienną. 3) Zawałowanie powierzchni lekkim 

wałem do trawy. 4) Należy wysiać mieszankę nasienną w ilości 2 g/m2 (łąka na ulicy Rybackiej) i 3 

g/m2 (łąka na ulicy Sportowej). 5) Wysiew nasion zostanie wykonany na dwóch lokalizacjach o 

powierzchniach odpowiednio 2800 m2 (łąka na ulicy Sportowej) i 8000 m2 (łąka na ulicy Rybackiej). 



5. Pielęgnacja łąk kwietnych przez 1 rok liczony od protokolarnego odbioru wykonanych prac. 1) 

Koszenie łąki w zależności od potrzeb w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, wysokość po 

skoszeniu nie może być niższa niż 10 cm, zabrania się używania kosiarek prowadzących do 

rozdrobnienia biomasy, zaleca się kosiarki listwowe, równomiernie rozłożony pokos pozostawić na 

kilka dni w celu wysuszenia i wysiania się nasion z kwiatostanów, wygrabienie i wywóz lub inny 

sposób zagospodarowania uzgodnić z Zamawiającym. 2) Odchwaszczanie – pojawiające się chwasty 

kosić lub pielić (w zależności od potrzeb i rodzaju łąki) na bieżąco w miarę potrzeb. 3) Podlewanie – w 

zależności od potrzeb należy zapewnić wystarczającą wilgotność gleby szczególnie w pierwszych 

miesiącach po wysiewie nasion oraz w okresach suszy. 4) Bieżące uzupełnianie łysin i obszarów bez 

wschodów roślin. 5) Obowiązkowy jeden uzupełniający dosiew nasion zgodnie z zastosowaną w 

danej lokalizacji mieszanką. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym 

dopuszcza się zmianę gatunków w określonej mieszance. 6) Na koniec okresu pielęgnacji należy 

przekazać Zamawiającemu 10% ilości każdej z zastosowanych mieszanek nasion na poszczególnych 

lokalizacjach z opisem lokalizacji na każdej partii materiału siewnego. 6. Pozyskanie nasion rodzimych 

muraw kserotermicznych z terenu regionu. 1) Zbiór nasion muraw kserotermicznych należy 

przeprowadzić w okresie do 120 dni od dnia zawarcia umowy z naturalnych stanowisk roślinnych z 

terenu regionu. 2) Zebrane nasiona należy wstępnie oczyścić i wysuszyć. Po ostatecznym dosuszeniu 

nasiona należy oczyścić z resztek łupin, płatków oraz pędów. Przygotowany materiał należy umieścić 

w papierowych torebkach o wadze 10 g i podpisać nazwami roślin oraz wskazać termin przydatności 

do siewu. Torebki powinny być oznakowane znakiem Unii Europejskiej, znakiem barw 

Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym 

Województwa Opolskiego „Opolskie”. Wykonawca powinien przygotować minimum 500 torebek 

nasion. 7. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową 

obejmuje m.in: 1) Wykonanie łąk kwietnych na wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach 

zgodnie z zastosowaniem właściwej technologii prac, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ze 

sztuką ogrodową, obowiązującymi przepisami, normami; 2) Organizację i zagospodarowanie zaplecza 

i miejsca prac, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych; 3) Wykonanie badań 

próbek gleby zgodnie z obowiązującymi normami, na potrzeby ustalenia składu gatunkowego 

mieszanek; 4) Przygotowanie gleby pod siew oraz dobór sposobu wykonania łąki do danej lokalizacji; 

5) Zastosowanie różnych mieszanek nasiennych w zależności od warunków glebowych i 

siedliskowych panujących na danym terenie oraz oczekiwań Zamawiającego. 6) Dostarczenie 

tabelarycznego składu mieszanki z podaniem następujących informacji: nazwa polska, nazwa 

łacińska, okres kwitnienia, informację czy roślina jest jednoroczna czy wieloletnia, udział procentowy. 

Zestawienie musi być dostarczone na 7 dni przed planowanym wysiewem nasion w wersji 

edytowalnej w celu uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznego składu mieszanki; 7) Pielęgnację łąk 

kwietnych przez okres 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru wykonanych łąk, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia; 8) Wykonanie dosiewów uzupełniających w przypadku stwierdzenia 

wad oraz podejmowania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w przeciągu 5 dni od stwierdzenia 

wad przez Zamawiającego bądź zaistnienia konieczności podjęcia zabiegów pielęgnacyjnych; 9) 

Prowadzenia prac pielęgnacyjnych, tak aby zapewnić stały efekt estetyczny i wykwitnięcie roślin na 

poziomie min. 20%; 10) Zgłaszania wykonania poszczególnych prac pielęgnacyjnych Zamawiającemu; 

11) Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 12) 

Utrzymanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 13) Po zakończeniu prac 

uporządkowanie miejsca prac ziemnych; 14) Wykonanie prac ziemnych w sposób powodujący, jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, aż do zakończenia i odbioru 



ostatecznego robót. 15) Zagospodarowanie powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z 

art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.); 

16) Pozyskanie nasion rodzimych muraw kserotermicznych w okresie do 120 dni od dnia zawarcia 

umowy z naturalnych stanowisk roślinnych z terenu regionu i odpowiednie przygotowanie nasion do 

dalszego przechowania w papierowych torebkach o wadze 10 g. Wymagana minimalna ilość torebek 

z nasionami to 500 szt. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wszystkich pracowników wykonujących czynności polegających na pracach: ziemnych, pracach 

związanych z karczowaniem, orką, wałowaniem, pozyskaniem i wysiewem nasion. Wymóg 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, o którym mowa powyżej dotyczy także 

podwykonawców. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz sankcje za niespełnienie 

tych wymagań określone są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-02-07, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-02-12, godzina: 10:00,  

 


