
Sierpc: UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA SIERPC A W OKRESIE od 01 
kwietnia 2011 do 31 marca 2014 
Numer ogłoszenia: 65171 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE 
MIASTA SIERPCA W OKRESIE od 01 kwietnia 2011 do 31 marca 2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni na terenie miasta Sierpca w okresie od 01 kwietnia 
2011 do 31 marca 2014.  
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części 
Zadanie 1. Bieżące utrzymanie zieleni - koszenie  
Przedmiot zamówienia jest bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Sierpca w okresie trzech lat, 
przez co rozumie się:  
1) ręczne i mechaniczne koszenie trawy w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu 
wraz z uprzątnięciem części ściętej/wyrwanej zaraz po wykonaniu w/w pracy,  
2) sukcesywne podlewanie trawników,  
3) grabienie i usuwanie liści - jesienią sukcesywnie w miarę ich opadania oraz wiosenne uprzątnięcie 
terenów zielonych,  
4) odchwaszczanie alejek i placów wraz z ich wyrównywaniem,  
5) oczyszczanie porastających chwastów oraz omiatanie ciągów pieszych,  
6) wykonywanie trawników (z materiału dostarczonego przez zamawiającego), przygotowanie gruntu, 
wysianie nasion, zasilanie, utrzymanie trawników wraz z ich zraszaniem,  
7) bieżąca pielęgnacja drzew i krzewów, dokonywanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew 
(usuwanie odrostów, usuwanie zasuszonych gałęzi, i owocostanów i inne) wraz z uprzątnięciem zaraz po 
wykonaniu w/w pracy,  
8) usuwanie odrostów od drzew z oczyszczaniem mis przy drzewach wraz z uprzątnięciem części 
ściętych zaraz po wykonaniu w/w pracy,  
9) konserwacja żywopłotów z uprzątnięciem części ściętych,  
10) likwidacja wysypisk śmieci,  
11) stałe, w ciągu całego roku, łącznie z dniami wolnymi od pracy utrzymywanie czystości, a w 
szczególności zbieranie nieczystości, opróżnianie śmietniczek wraz z ich wywozem na składowisko 
odpadów komunalnych w Rachocinie,  
12) czynności o których mowa w podpunkcie 11) wykonywane będą w porze nocnej lub wczesnych 
godzinach rannych w szczególności opróżnienie śmietniczek musi nastąpić do godziny 900,  



13) w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, takich jak ułamanie konarów drzew, 
usuwanie przyczyny niebezpieczeństwa publicznego w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia, 
14) rozrzucanie kretowisk,  
15) kontrola i monitoring prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia tj. dokonywanie bieżących 
objazdów poniżej opisanych terenów zapewniających prawidłową pielęgnację zieleni oraz należyte 
utrzymanie czystości,  
16) w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu usuwanie przyczyny niebezpieczeństwa 
publicznego w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od powiadomienia przez służby miejskie,  
17) bieżące utrzymanie małej architektury znajdującej się w parkach takie jak mycie i poprawianie 
zamocowań do podłoża wyrywanych ławek i śmietniczek,  
18) uprzątanie z terenu miasta wiatrołomów, wykrotów, odłamanych konarów i gałęzi według wskazań 
zamawiającego.  
 

Lp. Nazwa terenu 
Pow. w 

m2 
Podstawowy zakres 

1 Park wokół Jeziórek 2929 Utrzymanie 
2 Pl. Europejski 2351 Utrzymanie  
3 Park Solidarności 5219 Utrzymanie 
4 Park jordanowski przy ul. Wiosny Ludów 3045 Utrzymanie  
5 Park przed Sądem Rejonowym w Sierpcu 5940 Utrzymanie 

6 
Park przy kawiarni Parkowa wraz z 
uliczką od ul. Płockiej 

1480 Utrzymanie 

7 Skwer trójkątny ul. Płocka – Słowackiego 70 Utrzymanie 

8 
Trawnik przy ul. Słowackiego – 
Mickiewicza ( przy posesji  p. 
Nidzgorskich ) 

126 Utrzymanie 

9 Skwer przy ul. Płocka – Mickiewicza 112 Utrzymanie 

10 
Skwer przy ul. Mickiewicza – 
Wyspiańskiego 

175 Utrzymanie 

11 
Skwer przy ul. Płockiej – Br. 
Tułodzieckich – Mickiewicza (pomiędzy  
Biblioteką, a Sklepem Rolnik). 

533 Utrzymanie  

14 
Skwer z fontanną przy skrzyżowaniu ul. 
Płocka – Piastowska 

907 Utrzymanie  

15 
Skwer trójkątny przy ul. Płockiej 
(naprzeciw cukierni pp. Bieńkowskich) 

58 Utrzymanie 

16 Park przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 4557 Utrzymanie ,  

17 
Skwer trójkątny przy skrzyżowaniu ul. Pl. 
Kardynała Wyszyńskiego – Farna 

50 Utrzymanie 

18 
Park przy skrzyżowaniu ul. Wojska 
Polskiego – Kościuszki 

719 Utrzymanie,  

20 

Park przy Pl. Chopina 
• Schody ze skarpy od strony ul. 

Narutowicza 
• Teren skarpy za pawilonami 
• Teren zielony za pawilonami 

15175 Utrzymanie 

21 

Plac Chopina 
• Skwer przed halami 
• Zielenie za halami 
• Trójkąt przy rozjeździe za halami 

3440 Utrzymanie ,  

23 
Park za dworcem PKS ( pomiędzy 
dworcem PKS a blokiem Nr 10 ) 

2156 Utrzymanie 



Lp. Nazwa terenu 
Pow. w 

m2 
Podstawowy zakres 

24 
Zaprojektowane przejście od Pl. Chopina 
do ul. Płockiej (przez bramę w budynku 
p.Domżalskiej). 

727 Utrzymanie 

26 
Różanka przy Centralnej i trawnik od 
strony ul. Wiosny Ludów 

165 Utrzymanie 

27 
Teren zielony pomiędzy ul. Piastowską – 
Jana Pawła II (naprzeciwko SML-W, i 
przed apteką) 

38 Utrzymanie 

28 
Trawnik przy ul. Jana Pawła II 5 wraz z 
utrzymaniem żywopłotu. 

40 Utrzymanie 

29 

Zieleniec wzdłuż bloku nr 14 i sklepu 
spożywczego naprzeciwko Urzędu 
Miejskiego przy ul. Piastowskiej wraz z 
utrzymaniem rabat kwiatowych 

988 Utrzymanie,  

30 
Zieleniec przy ul. Kasztanowej od ul. 
Braci Tułodzieckich 

230 Utrzymanie  

31 
Skwerek przy ul. Piastowskiej – 
naprzeciwko sklepu p. Perzyńskiej 

448 Utrzymanie,  

32 
Skarpa przy ul. 11 Listopada – przed 
kioskiem RUCH 

354 Utrzymanie 

33 Wyspa Jeziorko 721 Utrzymanie 
34 Rondo Płocka/Świętokrzyska/Witosa 426 Utrzymanie 

35 
Rondo 
Kościuszki/Kilińskiego/Głowackiego 

347 Utrzymanie 

Zadanie 2. Bieżące utrzymanie zieleńców - rabat i gazonów wraz z miejscami pamięci narodowej 
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie zieleńców , rabat i gazonów wraz z miejscami pamięci 
narodowej na terenie miasta Sierpca w okresie trzech lat.  
Opis przedmiotu zamówienia:  
1) stałe w ciągu całego roku wykaszanie chwastów i wyrywanie jednorocznych samosiewów wraz z 
uprzątnięciem części ściętej/wyrwanej zaraz po wykonaniu w/w pracy,  
2) koszenie trawników przyległych do rabat kwiatowych na szerokości 0.5m,  
3) przygotowanie ziemi pod nasadzenia kwiatów na gruncie, przekopanie gleby, uzupełnienie gleby 
rodzimej warstwą ziemi kompostowej,  
4) obsadzanie wymienionego w podpunkcie 3) terenu roślinami kwietnikowymi jedno- i wieloletnimi z 
materiału dostarczonego przez zamawiającego w ilości około 20000 sztuk rocznie,  
5) pielęgnacja rabat obsadzonych roślinami kwietnikowymi, wykonywanie nowych rabat i renowacja już 
istniejących poprzez pielenie, odchwaszczanie, spulchnianie gleby, zasilanie i zwalczanie chorób i 
szkodników roślin, usuwanie przekwitłych części kwiatów,  
6) sadzenie drzew i krzewów w ilościach około 300 sztuk rocznie oraz uzupełnienie żywopłotów z 
materiału dostarczonego przez zamawiającego z zaprawa dołów do połowy głębokości z przyciśnięciem 
koron i korzeni drzew oraz rozplanowanie pozostałej ziemi,  
7) usuwanie roślin po zakończeniu po zakończeniu wegetacji,  
8) podlewanie drzew, krzewów i kwiatów w miarę potrzeb,  
9) sukcesywne podlewanie roślinności,  
10) Wykonanie innych drobnych prac ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów,  
11) Konserwacja kwietników i gazonów rozstawionych na terenie miasta (oczyszczenie i odnowienie - 
malowanie).  

Lp Nazwa terenu Podstawowy zakres 

1 
Pl. Europejski Utrzymanie i nasadzenie 

jednoroczne w ilości ok. 1500 szt. 



2 

Park jordanowski przy ul. Wiosny Ludów Utrzymanie i nasadzenia 
jednoroczne w pojemniki 
i nasadzenia wieloletnie 
i uzupełnianie żywopłotów 

3 
Skwer za pawilonami (harmonijka od strony ul. Płockiej 
przy kościele Szkolnym) 

Utrzymanie i nasadzenia 
w pojemniki 

4 
Skwer trójkątny przy ul. Płockiej – Mickiewicza – Br. 
Tułodzieckich (przed kioskiem RUCH) 

Utrzymanie i Nasadzenia 

5 
Skwer z fontanną przy skrzyżowaniu ul. Płocka - 
Piastowska 

Utrzymanie i nasadzenia 
jednoroczne ok. 5000 szt. 

6 
Park przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego Utrzymanie, nasadzenia 

jednoroczne ok. 4000 szt. 

7 
Park przy skrzyżowaniu  ul. Wojska Polskiego - 
Kościuszki 

Utrzymanie, nasadzenia 
jednoroczne w pojemniki 

8 
Park przy skrzyżowaniu ul. Reymonta – Kilińskiego – 
11 Listopada i po prawej stronie ul.   11 Listopada 

Urządzenie rabat kwiatowych 
roślinami jedno i wieloletnimi 

9 

Plac Chopina 
- Skwer przed halami 
- Zielenie za halami 
- Trójkąt przy rozjeździe za halami 

Urządzenie rabat kwiatowych 
roślinami jedno i wieloletnimi 

10 
Teren zielony przy ratuszu Urządzanie rabat kwiatowych 

roślinami jedno i wieloletnimi 

11 
Skwer przy ul. 11 listopada (za CPN) Urządzanie rabat kwiatowych 

roślinami jedno i wieloletnimi 

12 
Zieleniec wzdłuż bloku nr 14 i sklepu spożywczego 
naprzeciwko Urzędu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 
wraz z utrzymaniem rabat kwiatowych   

Utrzymanie, nasadzenia 
jednoroczne 

13 
Zieleniec przy ul. Kasztanowej od ul. Braci 
Tułodzieckich    

Utrzymanie 

14 
Skwerek na ul. Piastowskiej naprzeciwko sklepu p. 
Perzyńskiej  

Utrzymanie, nasadzenia 
jednoroczne 

15 
Skarpa przy ul. 11 listopada – przed kioskiem RUCH Urządzanie rabat kwiatowych 

roślinami jedno i wieloletnimi 

16 
Rabaty i zieleńce wokół budynku Urzędu Miejskiego Urządzanie rabat kwiatowych 

roślinami jedno i wieloletnimi 

17 
Rondo im. w. Abramczyka ul. Płocka/Świętokrzyska Utrzymanie, nasadzenia 

jednoroczne 

18 
Rondo 
ul. Kościuszki/Kilińskiego/Głowackiego 

Utrzymanie, nasadzenia 
jednoroczne 

19 
Nisze kwiatowe w murku wzdłuż pawilonów przy ul. 
Płockiej (harmonijki) 

Utrzymanie, nasadzenia 
jednoroczne 

Wykaz miejsc pamięci narodowej:  
1. Pomnik w Parku SOLIDARNOŚCI  
2. Pomnik Armii Krajowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 (z zieleńcem na rozjeździe dróg Płocka - 
Wiosny Ludów  
3. Pomnik Bohaterom Ziemi Sierpeckiej na Pl. Chopina  
4. Pomnik na Glinkach  
5. Pomnik Poległych uczestników Powstania Listopadowego w Parku przed Sądem  
6. Tablica na murze Klasztornym  
7. Tablica na budynku przy ul. Jana Pawła II 15  
8. Skwer wraz z Zieleńcem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Rypińskiej  
9. Mogiła Strzelców PW na cmentarzu parafialnym  



10. Mogiła pomordowanych w Sierpeckim więzieniu na cmentarzu parafialnym  
11. Zbiorowe mogiły i pomnik Żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym  
12. Pomnik funkcjonariuszy MO i SB na cmentarzu parafialnym  
13. Pomnik gen Andersa w Parku za sądem. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego dla Zadania 

1 o zamówienia uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i nie 
przekraczające 50% jego wartości. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7, 77.31.40.00-4, 77.31.41.00-
5, 77.34.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie: 01.04.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Oferta dla Zadania 1 powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 
10 000,00 PLN. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Oferta dla Zadania 2 powinna być 
zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z art. 22 ust.1 p1) ustawy pzp 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z art. 22 ust.1 p1) ustawy pzp. 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z art. 22 ust.1 p.3) ustawy pzp 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z art. 22 ust.1 p.3) ustawy pzp. dysponowanie minimum jedną osobą 
posiadającą wykształcenie ogrodnicze 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie z art. 22 ust.1 p.4) ustawy pzp 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  
ART. 24 UST. 1 USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć: 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

• III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną należy załączyć umowę tej spółki lub wyciąg z 
umowy spółki w zakresie reprezentacji spółki. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Katalog zasad zmian umowy  
a) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin związany ze zmianą  
b) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego zamówienia lub 
zmiana technologii na nie gorszą niż zakładana,  
c) aktualizacja rozwiązań ze względu na zmiany obowiązujących przepisów,  
2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia czasu, pokrycia kosztu ani zysku, jeżeli 
w zakresie w jakim jego uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony 
Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc pok. 29. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
07.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc pok. 12 
sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej:  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie 
przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w 
walutach obcych.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Bieżące utrzymanie zieleni - koszenie. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Zadanie 1. Bieżące utrzymanie zieleni - koszenie  
Przedmiot zamówienia jest bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Sierpca w okresie trzech lat, 
przez co rozumie się:  
1) ręczne i mechaniczne koszenie trawy w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu 
wraz z uprzątnięciem części ściętej/wyrwanej zaraz po wykonaniu w/w pracy,  
2) sukcesywne podlewanie trawników,  
3) grabienie i usuwanie liści - jesienią sukcesywnie w miarę ich opadania oraz wiosenne uprzątnięcie 
terenów zielonych,  
4) odchwaszczanie alejek i placów wraz z ich wyrównywaniem,  
5) oczyszczanie porastających chwastów oraz omiatanie ciągów pieszych,  
6) wykonywanie trawników (z materiału dostarczonego przez zamawiającego), przygotowanie gruntu, 
wysianie nasion, zasilanie, utrzymanie trawników wraz z ich zraszaniem,  
7) bieżąca pielęgnacja drzew i krzewów, dokonywanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew 
(usuwanie odrostów, usuwanie zasuszonych gałęzi, i owocostanów i inne) wraz z uprzątnięciem zaraz po 
wykonaniu w/w pracy,  
8) usuwanie odrostów od drzew z oczyszczaniem mis przy drzewach wraz z uprzątnięciem części 
ściętych zaraz po wykonaniu w/w pracy,  
9) konserwacja żywopłotów z uprzątnięciem części ściętych,  
10) likwidacja wysypisk śmieci,  
11) stałe, w ciągu całego roku, łącznie z dniami wolnymi od pracy utrzymywanie czystości, a w 
szczególności zbieranie nieczystości, opróżnianie śmietniczek wraz z ich wywozem na składowisko 
odpadów komunalnych w Rachocinie,  
12) czynności o których mowa w podpunkcie 11) wykonywane będą w porze nocnej lub wczesnych 
godzinach rannych w szczególności opróżnienie śmietniczek musi nastąpić do godziny 900,  
13) w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, takich jak ułamanie konarów drzew, 
usuwanie przyczyny niebezpieczeństwa publicznego w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia, 
14) rozrzucanie kretowisk,  
15) kontrola i monitoring prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia tj. dokonywanie bieżących 
objazdów poniżej opisanych terenów zapewniających prawidłową pielęgnację zieleni oraz należyte 
utrzymanie czystości,  
16) w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu usuwanie przyczyny niebezpieczeństwa 
publicznego w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od powiadomienia przez służby miejskie,  
17) bieżące utrzymanie małej architektury znajdującej się w parkach takie jak mycie i poprawianie 
zamocowań do podłoża wyrywanych ławek i śmietniczek,  
18) uprzątanie z terenu miasta wiatrołomów, wykrotów, odłamanych konarów i gałęzi według wskazań 
zamawiającego.  
 

Lp. Nazwa terenu 
Pow. w 

m2 
Podstawowy zakres 

1 Park wokół Jeziórek 2929 Utrzymanie 
2 Pl. Europejski 2351 Utrzymanie  
3 Park Solidarności 5219 Utrzymanie 
4 Park jordanowski przy ul. Wiosny Ludów 3045 Utrzymanie  
5 Park przed Sądem Rejonowym w Sierpcu 5940 Utrzymanie 

6 
Park przy kawiarni Parkowa wraz z 
uliczką od ul. Płockiej 

1480 Utrzymanie 

7 Skwer trójkątny ul. Płocka – Słowackiego 70 Utrzymanie 



Lp. Nazwa terenu 
Pow. w 

m2 
Podstawowy zakres 

8 
Trawnik przy ul. Słowackiego – 
Mickiewicza ( przy posesji  p. 
Nidzgorskich ) 

126 Utrzymanie 

9 Skwer przy ul. Płocka – Mickiewicza 112 Utrzymanie 

10 
Skwer przy ul. Mickiewicza – 
Wyspiańskiego 

175 Utrzymanie 

11 
Skwer przy ul. Płockiej – Br. 
Tułodzieckich – Mickiewicza (pomiędzy  
Biblioteką, a Sklepem Rolnik). 

533 Utrzymanie  

14 
Skwer z fontanną przy skrzyżowaniu ul. 
Płocka – Piastowska 

907 Utrzymanie  

15 
Skwer trójkątny przy ul. Płockiej 
(naprzeciw cukierni pp. Bieńkowskich) 

58 Utrzymanie 

16 Park przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 4557 Utrzymanie ,  

17 
Skwer trójkątny przy skrzyżowaniu ul. Pl. 
Kardynała Wyszyńskiego – Farna 

50 Utrzymanie 

18 
Park przy skrzyżowaniu ul. Wojska 
Polskiego – Kościuszki 

719 Utrzymanie,  

20 

Park przy Pl. Chopina 
• Schody ze skarpy od strony ul. 

Narutowicza 
• Teren skarpy za pawilonami 
• Teren zielony za pawilonami 

15175 Utrzymanie 

21 

Plac Chopina 
• Skwer przed halami 
• Zielenie za halami 
• Trójkąt przy rozjeździe za halami 

3440 Utrzymanie ,  

23 
Park za dworcem PKS ( pomiędzy 
dworcem PKS a blokiem Nr 10 ) 

2156 Utrzymanie 

24 
Zaprojektowane przejście od Pl. Chopina 
do ul. Płockiej (przez bramę w budynku 
p.Domżalskiej). 

727 Utrzymanie 

26 
Różanka przy Centralnej i trawnik od 
strony ul. Wiosny Ludów 

165 Utrzymanie 

27 
Teren zielony pomiędzy ul. Piastowską – 
Jana Pawła II (naprzeciwko SML-W, i 
przed apteką) 

38 Utrzymanie 

28 
Trawnik przy ul. Jana Pawła II 5 wraz z 
utrzymaniem żywopłotu. 

40 Utrzymanie 

29 

Zieleniec wzdłuż bloku nr 14 i sklepu 
spożywczego naprzeciwko Urzędu 
Miejskiego przy ul. Piastowskiej wraz z 
utrzymaniem rabat kwiatowych 

988 Utrzymanie,  

30 
Zieleniec przy ul. Kasztanowej od ul. 
Braci Tułodzieckich 

230 Utrzymanie  

31 
Skwerek przy ul. Piastowskiej – 
naprzeciwko sklepu p. Perzyńskiej 

448 Utrzymanie,  

32 
Skarpa przy ul. 11 Listopada – przed 
kioskiem RUCH 

354 Utrzymanie 

33 Wyspa Jeziorko 721 Utrzymanie 
34 Rondo Płocka/Świętokrzyska/Witosa 426 Utrzymanie 



Lp. Nazwa terenu 
Pow. w 

m2 
Podstawowy zakres 

35 
Rondo 
Kościuszki/Kilińskiego/Głowackiego 

347 Utrzymanie 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7, 77.31.40.00-4, 
77.31.41.00-5, 77.34.00.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.04.2011. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Bieżące utrzymanie zieleńców - rabat i gazonów wraz z miejscami pamięci 
narodowej. 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie zieleńców , rabat i gazonów wraz z miejscami pamięci 
narodowej na terenie miasta Sierpca w okresie trzech lat. 
Opis przedmiotu zamówienia: 

1) stałe w ciągu całego roku wykaszanie chwastów i wyrywanie jednorocznych samosiewów wraz z 
uprzątnięciem części ściętej/wyrwanej zaraz po wykonaniu w/w pracy, 

2) koszenie trawników przyległych do rabat kwiatowych na szerokości 0.5m, 
3) przygotowanie ziemi pod nasadzenia kwiatów na gruncie, przekopanie gleby, uzupełnienie gleby 

rodzimej warstwą ziemi kompostowej, 
4) obsadzanie wymienionego w podpunkcie 3) terenu roślinami kwietnikowymi jedno- i wieloletnimi 

z materiału dostarczonego przez  zamawiającego w ilości około 20000 sztuk rocznie, 
5) pielęgnacja rabat obsadzonych roślinami kwietnikowymi, wykonywanie nowych rabat i renowacja 

już istniejących poprzez pielenie, odchwaszczanie, spulchnianie gleby, zasilanie i zwalczanie 
chorób i szkodników roślin, usuwanie przekwitłych części kwiatów, 

6) sadzenie drzew i krzewów w ilościach około 300 sztuk rocznie oraz uzupełnienie żywopłotów z 
materiału dostarczonego przez zamawiającego z zaprawa dołów do połowy głębokości z 
przyciśnięciem koron i korzeni drzew oraz rozplanowanie pozostałej ziemi, 

7) usuwanie roślin po zakończeniu po zakończeniu wegetacji, 
8) podlewanie drzew, krzewów i kwiatów w miarę potrzeb, 
9) sukcesywne podlewanie roślinności, 
10) Wykonanie innych drobnych prac ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów, 
11) Konserwacja kwietników i gazonów rozstawionych na terenie miasta (oczyszczenie i odnowienie - 

malowanie). 
 
Lp Nazwa terenu Podstawowy zakres 

1 
Pl. Europejski Utrzymanie i nasadzenie 

jednoroczne w ilości ok. 1500 szt. 

2 

Park jordanowski przy ul. Wiosny Ludów Utrzymanie i nasadzenia 
jednoroczne w pojemniki 
i nasadzenia wieloletnie 
i uzupełnianie żywopłotów 

3 
Skwer za pawilonami (harmonijka od strony ul. Płockiej 
przy kościele Szkolnym) 

Utrzymanie i nasadzenia 
w pojemniki 

4 
Skwer trójkątny przy ul. Płockiej – Mickiewicza – Br. 
Tułodzieckich (przed kioskiem RUCH) 

Utrzymanie i Nasadzenia 

5 
Skwer z fontanną przy skrzyżowaniu ul. Płocka - 
Piastowska 

Utrzymanie i nasadzenia 
jednoroczne ok. 5000 szt. 

6 
Park przy Pl. Kardynała Wyszyńskiego Utrzymanie, nasadzenia 

jednoroczne ok. 4000 szt. 

7 
Park przy skrzyżowaniu  ul. Wojska Polskiego - 
Kościuszki 

Utrzymanie, nasadzenia 
jednoroczne w pojemniki 

8 Park przy skrzyżowaniu ul. Reymonta – Kilińskiego – Urządzenie rabat kwiatowych 



11 Listopada i po prawej stronie ul.   11 Listopada roślinami jedno i wieloletnimi 

9 

Plac Chopina 
- Skwer przed halami 
- Zielenie za halami 
- Trójkąt przy rozjeździe za halami 

Urządzenie rabat kwiatowych 
roślinami jedno i wieloletnimi 

10 
Teren zielony przy ratuszu Urządzanie rabat kwiatowych 

roślinami jedno i wieloletnimi 

11 
Skwer przy ul. 11 listopada (za CPN) Urządzanie rabat kwiatowych 

roślinami jedno i wieloletnimi 

12 
Zieleniec wzdłuż bloku nr 14 i sklepu spożywczego 
naprzeciwko Urzędu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 
wraz z utrzymaniem rabat kwiatowych   

Utrzymanie, nasadzenia 
jednoroczne 

13 
Zieleniec przy ul. Kasztanowej od ul. Braci 
Tułodzieckich    

Utrzymanie 

14 
Skwerek na ul. Piastowskiej naprzeciwko sklepu p. 
Perzyńskiej  

Utrzymanie, nasadzenia 
jednoroczne 

15 
Skarpa przy ul. 11 listopada – przed kioskiem RUCH Urządzanie rabat kwiatowych 

roślinami jedno i wieloletnimi 

16 
Rabaty i zieleńce wokół budynku Urzędu Miejskiego Urządzanie rabat kwiatowych 

roślinami jedno i wieloletnimi 

17 
Rondo im. w. Abramczyka ul. Płocka/Świętokrzyska Utrzymanie, nasadzenia 

jednoroczne 

18 
Rondo 
ul. Kościuszki/Kilińskiego/Głowackiego 

Utrzymanie, nasadzenia 
jednoroczne 

19 
Nisze kwiatowe w murku wzdłuż pawilonów przy ul. 
Płockiej (harmonijki) 

Utrzymanie, nasadzenia 
jednoroczne 

 
Wykaz miejsc pamięci narodowej: 
 

1. Pomnik w Parku SOLIDARNOŚCI 
2. Pomnik Armii Krajowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 (z zieleńcem na rozjeździe dróg 

Płocka – Wiosny Ludów  
3. Pomnik Bohaterom Ziemi Sierpeckiej na Pl. Chopina 
4. Pomnik na Glinkach  
5. Pomnik Poległych uczestników Powstania Listopadowego w Parku przed Sądem  
6. Tablica na murze Klasztornym  
7. Tablica na budynku przy ul. Jana Pawła II 15 
8. Skwer wraz z Zieleńcem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Rypińskiej 
9. Mogiła Strzelców PW na cmentarzu parafialnym 
10. Mogiła pomordowanych w Sierpeckim więzieniu na cmentarzu parafialnym 
11. Zbiorowe mogiły i pomnik Żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym 
12. Pomnik funkcjonariuszy MO i SB na cmentarzu parafialnym 
13. Pomnik gen Andersa w Parku za sądem 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.04.2011. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

Marek Kośmider 

(-) 

Burmistrz miasta Sierpca 

 


