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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
77300000-3  - Usługi ogrodnicze 
77310000-6  - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 
Przedmiotem zamówienia, jest świadczenie niżej wymienionych usług w zakresie „Zakup osłon 
doniczkowych na agawy wraz z podstawami i posadowieniem”.    
 

Zakup osłon doniczkowych na agawy wraz z podstawami i posadowieniem 

Usługa zakupienia osłon doniczkowych z ich usytuowaniem w terenie zieleni Park 18 Marca (działka 
nr133 ob.12)  obejmuje: 

1) zakupienie odpowiedniej ilości osłon doniczkowych ceramicznych lub kamiennych według 
załączonego wzoru – załącznik nr 1 wraz z podstawami, z uwzględnieniem parametrów: 

a) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy 53 cm i wysokości 30 cm w ilości 12 szt. 
b) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy 65 cm i wysokości 55 cm w ilości 5 szt. 
c) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy 80 cm i wysokości 55 cm w ilości 2 szt. 
d) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy 95 cm i wysokości 70 cm w ilości 1 szt. 
 donice w kolorze biało-szarym lub piaskowym wg dostępności, kolor musi być 

stonowany i możliwie jednolity bez ostrych wtrąceń, wykwitów, użyleń. 
 struktura zewnętrzna donicy gładka, matowa 
 osłona doniczkowa musi posiadać odwodnienie odpowiednie dla donic stosowanych 

na zewnątrz 
 podstawy pod donice ułatwiające koszenie trawy wokół donic, grubość podstawy 

najmniejsza zapewniająca trwałośc elementu, wymiary podstaw wg informacji 
podanej w załaczniku nr 1 

2) wkopanie betonowych podstaw we wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego 
miejscach w taki sposób aby górna powierzchnia podstawy betonowej licowała się z 
powierzchnia gruntu – umożliwiając ewentualne najazdowe koszenie trawnika wokół 
podstaw. 

3) przetranspotrowanie 20 sztuk agaw z miejsca w którym są składowane na okres zimowy tj. z 
siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. Z o.o. w Kołobrzegu przy 
ul. VI Dyw. Piechoty 60,  w tym ich załadunek na środek transportu i rozładunek w miejscu 
docelowym, 

4) wstawienie agaw w nowe osłony doniczkowe z zachowaniem należytej ostrożnosci, tak by nie 
uszkodzić roślin oraz w sposób umożliwiający ich póżniejsze wydobycie z osłon, z wyjątkiem 
roślin które muszą zostać przesadozne z uwagi na wzrastanie dotychczasowe w donicach o 
innym kształcie od nowozaprojektowanych osłon doniczkowych 

5) W przypadku głębokości nowych osłon doniczkowych większej niż donic dotychczasowych i 
gdy donice nie miałyby podparcia – wypełnienie przestrzeni pomiędzy w sposób odpowiedni 
dla podparcia donicy z agawą np. keramzytem. Przewiduje się koniecznośc skompensowania 
wysokości na poziomie 35% objętości nowych donic w donicach z pkt. 1) a i 1) c) oraz 10% 
objętości w donicach z pkt 1) b i 1) d). W przypadku realizacji donic wg wymiarów 
proponowanych we wzorze – załącznik nr 1. 

6) Przesadzenie dwóch sztuk agawy z donic dotychczasowych do nowych donic; gabaryt donic 
do przesadzenie wg pkt. 1) b). Wykonawca zabezpieczy dodatkowe podłoże ogrodnicze 
odpowiednie dla przesadzanego gatunku (agawa amerykańska) niezbędne do wykorzystania 
w przypadku przesadzania rolsin. Zamawiający dopuszcza możliwość przesadzenia innej 
rośliny w przypadku wystąpieni anieprzewidzianych trudności związanych z posadowieniem 
donicy dotychczasowej w nowej osłonie. 
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7) ustawienie agaw wraz z zakupionymi osłonami w punktach wskazanych w Parku 18 Marca wg 
wskazań przedstawiciela zamawiającego. 

 
Dokonanie zakupu oslon doniczkowych wraz z ustwieniem w Parku ustala się na termin do 30 sierpnia 
2021r. 

Prace prowadzone będą na terenie Parku 18 Marca obszar do urządzenia o łącznym areale ok 2500 m2 
wskazany na ząłaczniku graficznym nr 2. Donice będą lokowane punktowo w obrębie 4  wygrodzonych 
trawników. 

Wykonawca przed przystapieniem do realziacji powienien dokonać obmiaru roślin wraz z donicami 
celem weryfikacji przyjętych w zapytaniu gabarytów donic. 
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Załącznik nr 1. Wzór donic 

Donice wykonana wg wzoru lub maksymalnie możliwie zbliżone do prezentowanego wzoru. Donica 
klasyczna w kształcie walca z  subtelnymi zdobieniami u podstawy i przy zwieńczeniu. Wnętrze donicy 
stanowi prosty walec – nie rozszerzający się i nie zwężający na całej wysokości – umożliwiający 
wkładanie i wyciąganie roślin eksponowanych w dotychczasowych doniczkach (z wyjątkiem roślin 
przesadzanych). Donica ceramiczna lub kamienna – nie dopuszcza się stosowania donic z tworzyw 
sztucznych. Donica zewnętrzna cechująca się mrozoodpornością, wykonana z odpowiednim 
odwodnieniem. Podstawa pod donicę kwadratowa, płaska, prosta bez zdobień – do wkopania  w 
grunt na poziomie równym z darnią celem najmniej kolizyjnej pracy kosiarki. Grubość podstawy 
możliwie najmniejsza z jednoczesnym zapewnieniem trwałości (odporności na przełamanie). 

a) wymiary donicy wewnętrzne określone względem wymiaru doniczek w jakich rosną rośliny 
dotychczas; donica musi pomieścić roślinę w raz z doniczką dotychczasową ukrywając ją 
jednocześnie w całości 

1) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy wewnętrznej 53 cm, wysokości 
wewnętrznej 30 cm ( proponowane wymiary wewnętrzne gotowej donicy: 66 x55 
cm) w ilości 12 sztuk 

2) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy wewnętrznej 65 cm, wysokości 
wewnętrznej 55 cm (proponowane wymiary wewnętrzne gotowej donicy: 83 x 70 
cm) w ilości 5 sztuk 

3) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy wewnętrznej 80 cm, wysokości 
wewnętrznej 55 cm (proponowane wymiary wewnętrzne gotowej donicy: 100 x 
85cm) w ilości 2 sztuk 

4) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy wewnętrznej 95 cm, wysokości 
wewnętrznej 70 cm (proponowane wymiary wewnętrzne gotowej donicy120 x 105 
cm) w ilości 1 sztuka 

b) wymiary podstaw kwadratowych 
1) podstawa pod donicę o wymiarach 86 x 86 w ilości 12 sztuk 
2) podstawa pod donicę o wymiarach 103 x 103 w ilości 5 sztuk 
3) podstawa pod donicę o wymiarach 120 x 120 w ilości 2 sztuk 
4) podstawa pod donicę o wymiarach 140 x 140 w ilości 1 sztuka 

c) kolor donic biało-szary lub piaskowy wg dostępności, kolor musi być stonowany i możliwie 
jednolity bez ostrych wtrąceń, wykwitów, użyleń. 

d) struktura zewnętrzna donicy gładka, matowa 
 

Wzór donic „A” 
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Uwaga – Wszystkie donice musza być wykonane wg jednego wybranego wzoru. Nie dopuszcza się 
łączenia różnych (podobnych) wzorów donic w ramach ich ustawienia na terenie całego parku. Donice 
zróżnicowane jedynie w określonych podanych w specyfikacji przedziałach wymiarowych – 4 
przedziały. W ramach przedziału wymiarowego wszystkie donice musza być jednakowe pod względem 
wymiarów zewnętrznych. 
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Załącznik nr 2. Lokalizacja donic w Parku – obszar do urządzenia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


