
Załącznik Nr 1  
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST UTRZYMANIE ZIELENI, MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ, 

URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE MIASTA SIERPCA OD DNIA PODPISANIA UMOWY 

DO 31.03.2016r.  

(części zamówienia objęte opłatą nieryczałtową, 

co skutkuje odmiennym od ryczałtowego, sposobem obliczenia ceny 

i uwidocznione jest w formularzu cenowym oznaczone są tłustym drukiem) 

PRZEZ CO ROZUMIE SIĘ ZADANIA: 

 

„A” 

UTRZYMANIE ZIELENI I CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA SIERPCA OD 01.04.2015r.  

DO 30.11.2015r. 

PRZEZ CO ROZUMIE SIĘ WYKONYWANIE NASTĘPUJĄCYCH PRAC: 

 

1. koszenie trawy wraz z uprzątnięciem części ściętej (przewiduje się skoszenie 78ha) po 

zleceniu przez zamawiającego realizowane następująco: 

1) Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy prace w godzinach 730-1530 w dni 

robocze, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia powyższych prac w ciągu 24 godzin 

od zgłoszenia przez Zamawiającego, 

3) wymagać się będzie wykoszenie w ciągu jednego dnia terenu nie większego niż 

1ha/dzień. Tym samym termin na koszenie wyznaczanego przez Zamawiającego 

areału będzie określony proporcjonalnie do jego wielkości, 

4) przewiduje się również wykaszanie obszarów na terenie m. Sierpc nieujętych 

w wykazie terenów utrzymaniowych, 

5) zakończenie prac odbędzie się po podpisaniu protokołu odbioru w terminie nie 

dłuższym niż 24h od zakończenia prac zgłoszonych przez Wykonawcę; 

2. grabienie i usuwanie liści z terenu objętego zamówieniem  w okresie od 01.09.2015r 

do 15.12.2015r (8 razy wg zlecenia zamawiającego) 

3. odchwaszczanie alejek  wraz z ich wyrównaniem (6 razy wg zlecenia 

zamawiającego) 

4. pielęgnacja drzew, krzewów oraz żywopłotów poprzez: 

1) usuwanie odrostów w strefie korzeniowej drzew i na misach drzew; cięcia należy 

wykonywać z zachowaniem regularnego pokroju, właściwego dla danego 

gatunku wraz z uprzątnięciem części ściętej zaraz po usunięciu odrostów w miarę 

potrzeb, 

2) przycinanie gałęzi, usuwanie posuszu drzew rosnących przy ciągach pieszych oraz 

ścieżkach tworzących trwałe wydepty do wysokości 3 metrów, zabezpieczenie ran 

po cięciach oraz uprzątnięcie części ściętej zaraz po wykonaniu pracy w miarę 

potrzeb, 

3) docinanie złamanych, suchych gałęzi i konarów wraz z uprzątnięciem części 

ściętej zaraz po wykonaniu w/w pracy w miarę potrzeb, 

4) podcięcie gałęzi drzew (ok. 20 szt. w czasie trwania umowy) mające na celu 

odsłonięcie  lamp parkowych, 



5) uprzątanie z terenu objętego zamówieniem wiatrołomów, wykrotów, odłamanych 

konarów i gałęzi w miarę potrzeb, 

6) poprawianie oraz wymiana palików i taśm przy drzewkach (materiał wykonawcy) 

w ilości 40 szt. palików wg zlecenia zamawiającego, 

7) przycinanie żywopłotów wysokość 1,20m, (2 razy wg zlecenia zamawiającego) 

8) sadzenie drzew i krzewów w ilościach około 40 sztuk rocznie oraz uzupełnienie 

żywopłotów z materiału dostarczonego przez zamawiającego z zaprawą dołów do 

połowy głębokości z przyciśnięciem koron i korzeni drzew oraz rozplanowanie 

pozostałej ziemi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; 

UWAGI dotyczące p.4) 

1) cięcia należy zakończyć w terminie zależnym od warunków atmosferycznych 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

2) zlecanie prac odbywać się będzie w godz. 730-1530 w dni robocze. 

3) wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac w ciągu 24 godzin od 

zlecenia. 

5. stałe, w okresie całego trwania umowy, łącznie z dniami wolnymi od pracy i świętami 

utrzymywanie czystości na terenach objętych zamówieniem, a w szczególności 

codzienne zbieranie nieczystości, opróżnianie śmietniczek wraz z ich wywozem na 

składowisko odpadów przy czym opróżnianie śmietniczek wykonywane być musi w 

porze nocnej lub wczesnych godzinach rannych to jest do godziny 1000, 

6. rozplantowanie ziemi w wyniku powstania kretowisk minimum jeden raz na dwa 

tygodnie, 

7. bieżące podlewanie drzew, krzewów, kwiatów oraz trawników w miarę potrzeb, 

8. przygotowanie ziemi pod nasadzenia kwiatów w miejscach objętych zamówieniem 

tj: 

1) przekopanie gleby,  

2) uzupełnienie gleby rodzimej warstwą ziemi kompostowej,  

9. obsadzanie roślinami kwietnikowymi jedno i wieloletnimi z materiału dostarczonego 

przez  zamawiającego w ilości około 10.000 sztuk rocznie,  

10. wykonywanie nowych rabat, pielęgnacja obsadzonych roślinami kwietnikowymi, 

i renowacja istniejących w miarę potrzeb: 

1) pielenie, 

2) odchwaszczanie, 

3) spulchnianie gleby, 

4) zwalczanie chorób i szkodników roślin; 

11. usuwanie roślin po zakończeniu wegetacji, około 10.000 szt.; 

12. zakładanie oraz odnawianie trawników w szacunkowym obmiarze 50.000m2 

w miejscach wskazanych przez zamawiającego przez: 

1) przygotowanie gruntu,  

2) wysianie nasion,  

3) utrzymanie trawników wraz z ich zraszaniem; 

13. utrzymanie małej architektury znajdującej się na terenach objętych zamówieniem w 

szczególności: 

1) mycie ławek około 500 szt.  wg. zlecenia zamawiającego, 

2) mycie koszy około 200 szt. wg. zlecenia zamawiającego, 

3) umycie 80 szt. kloszy lamp w parkach wg zlecenia zamawiającego. 

 



WYKAZ TERENÓW OBJETYCH ZAMOWIENIEM 

 

Lp. Nazwa terenu 
Pow. w 

m2 
Podstawowy zakres 

1 
Park wokół Jeziórek wraz z wyspą 

2929 
Utrzymanie i nasadzenia 

roślinami wieloletnimi 

2 Pl. Europejski 2351 
Utrzymanie i nasadzenia 

jednoroczne  

3 Park Solidarności 5219 Utrzymanie 

4 
Skwer doktora Tadeusza 

Mirosławskiego (Wiosny Ludów) 
3045 Utrzymanie i nasadzenia  

5 
Park Janusza Korczaka (przed 

Sądem Rejonowym) 
5940 Utrzymanie i nasadzenia  

6 Park Władysława Andersa 1480 Utrzymanie i nasadzenia 

7 
Skwer trójkątny ul. Płocka – 

Słowackiego 
70 Utrzymanie 

8 
Trawnik przy ul. Słowackiego – 

Mickiewicza  
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  

 

 

12 

Skwer za pawilonami (harmonijka 

od strony ul. Płockiej przy kościele 

Szkolnym) 

81 Nasadzenia w pojemniki 

13 

Skwer trójkątny przy ul. Płockiej – 

Mickiewicza – Br. Tułodzieckich 

(przed kioskiem RUCH). 

150 Utrzymanie i nasadzenia 

14 
Skwer Rodziny Sierpskich herbu 

Prawdzic (z fontanną) 
907 Utrzymanie i nasadzenia  



Lp. Nazwa terenu 
Pow. w 

m2 
Podstawowy zakres 

 

15 

 

Skwer trójkątny przy ul. Płockiej 

(naprzeciw cukierni pp. 

Bieńkowskich) 

 

58 

 

Utrzymanie 

 

16 

Skwer Jakuba Chojnackiego  

(Pl. Kard. Wyszyńskiego) 

 

4557 
Utrzymanie , nasadzenia  

17 
Skwer trójkątny przy skrzyżowaniu ul. 

Pl. Kardynała Wyszyńskiego – Farna 
50 Utrzymanie 

 

18 

Park przy skrzyżowaniu ul. Wojska 

Polskiego – Kościuszki 

 

719 

Utrzymanie, nasadzenia 

jednoroczne w pojemniki 

19 

Park przy skrzyżowaniu ul. Reymonta 

– Kilińskiego – 11Listopada i po 

prawej stronie ul. 11 Listopada 

531 Utrzymanie  

20 

Park prof. Tadeusza Paciorkiewicza  

 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 i nasadzenia 

22 Teren zielony przy Ratuszu 133 Utrzymanie 

23 
Park za dworcem PKS ( pomiędzy 

dworcem PKS a blokiem Nr 10 ) 
2156 Utrzymanie 

24 Rondo na ulicy Płockiej 1800 Utrzymanie i nasadzenia 

25 
Różanka przy Centralnej i trawnik od 

strony ul. Wiosny Ludów 
165 Utrzymanie 

26 

Teren zielony wraz z rabatami 

kwiatowymi pomiędzy ul. 

Narutowicza a Wiosny Ludów 

300 

Utrzymanie i urządzanie rabat 

kwiatowych roślinami jedno i 

wieloletnimi 

27 

Teren zielony pomiędzy ul. 

Piastowską – Jana Pawła II 

(naprzeciwko SML-W, i przed 

apteką) 

38 Utrzymanie 



Lp. Nazwa terenu 
Pow. w 

m2 
Podstawowy zakres 

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, nasadzenia 

jednoroczne 

 

30 

Zieleniec przy ul. Kasztanowej od ul. 

Braci Tułodzieckich 
90 Utrzymanie  

31 
Teren przy ulicy Piastowskiej na 

przeciwko Urzędu Miejskiego 
448 Utrzymanie, nasadzenia  

32 Skarpa przy ul. 11 Listopada – 354 Urządzenie  

33 
Rabaty i zieleńce wokół budynku 

Urzędu Miejskiego 
200 Utrzymanie i nasadzenia 

34 Tereny przy ulicy Tysiąclecia 780 Utrzymanie 

35 Schody przy ulicy Narutowicza 185 Utrzymanie 

UWAGI dotyczące zadania A 

1) Środki ochrony roślin, nawozy, kora,  środki chemiczne itp. materiały niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy są kosztem Wykonawcy.  

2) Zamawiający udostępnia Wykonawcy, bezpłatnie istniejące zdroje uliczne w celu 

poboru wody na potrzeby prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3) W trakcie wykonywania codziennych obowiązków Wykonawca prowadzi 

monitoring w zakresie w/w zadań i wszelkie nieprawidłowości  niezwłocznie 

przekazuje Zamawiającemu. 

 

ZADANIE „B” 

BIEŻĄCE UTRZYMANIE MOGIŁ I MIEJSC PAMIĘCI W CZASIE TRWANIA UMOWY 

1) utrzymywanie czystości, a w szczególności zamiatanie, mycie, zbieranie nieczystości, 

wraz z ich wywozem na składowisko w terminach wyznaczonych przez 

zamawiającego  - ośmiokrotnie, 

2) rozstawienie zniczy oraz kwiatów dostarczonych przez zamawiającego na mogiłach 

oraz miejscach Pamięci Narodowej  w terminach wyznaczonych przez 

zamawiającego  - czterokrotnie. 

 

 

 



WYKAZ MOGIŁ I MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ 

Lp Nazwa grobu, mogiły lub MPN 

1 Mogiła zamordowanych przez hitlerowców w 1945 roku 

2 Grób Żołnierzy Radzieckich 

3 Mogiła poległych w Studzieńcu 

4 Pomnik przy szosie Rypińskiej 

5 Miejsce pamięci przy ul. Wojska Polskiego 

6 Pomnik ku czci poległych w Powstaniu Styczniowym 

7 Pomnik przy Pl. Chopina 

8 Miejsce pamięci przy ul. Jana Pawła II 

9 Pomnik rozstrzelanych przez hitlerowców na Glinkach 

10 Pomnik zmarłego Jana Mierzwy 

11 Pomnik Ofiar Katynia 

12 Pomnik Ofiar września i AK 

13 Pomnik Andersa 

14 Pomnik Gen. Nila 

15 Pomnik Sióstr Feist 

16 Pomnik  Burmistrza Marcelego Marzantowicza 

17 Izasława Radomyska 

18 August Krokowski 

19 Teodora Lewandowska 

20 Stefania Zdziarska 

21 Ludwik i Jaś Roshental 

22 Nikodem Ehenkreuzera 

23 Legionista Stanisław Jankowski 

24 Pomnik Jana Pawła 

25 Pomnik Burmistrza Stanisława Mąkowskiego 

26 Pomnik prawosławny przy trzeciej bramie cmentarza 

27 Wojciech Chrzanowski 



28 Mogiła Stanisława Musialika 

ZADANIE „C” 

BIEŻĄCE UTRZYMANIE FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ W 

MIESIĄCACH OD 15.04 DO 30.11  

W TERMINIE OBJĘTYM ZAMÓWIENIEM 

1. Fontanna w parku Korczaka (przed sądem) 

1)  czyszczenie dysz fontanny (strumień wody ma być równomierny)   

2) czyszczenie niecki fontanny  

3) czyszczenie infrastruktury oświetleniowej fontanny  

4) codzienne sprawdzanie stanu wody w fontannie  

5) codzienne uprzątnięcie lustra wody z nieczystości  

6) przygotowanie fontanny do okresu letniego  

( wyczyszczenie niecki fontanny, napuszczenie wody do niecki fontanny, uzupełnienie 

preparatu glonobójczego, montaż dysz fontanny, uruchomienie fontanny)  

7) przygotowanie fontanny do okresu zimowego w terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego  

(spuszczenie wody z niecki fontanny, czyszczenie oraz wysuszenie  niecki fontanny, 

demontaż oraz wyczyszczenie dysz fontanny, wyczyszczenie złączy do dysz fontanny, 

spuszczenie wody z instalacji)  

2. Fontanna na skwerku Rodziny Sierpskich  (przed pocztą) 

1)  czyszczenie dysz fontanny (strumień wody ma być równomierny)   

2) czyszczenie niecki fontanny  

3) uzupełnienie preparatu  glonobójczego  

4) czyszczenie infrastruktury oświetleniowej fontanny  

5) codzienne sprawdzanie stanu wody w fontannie  

6) codzienne uprzątnięcie lustra wody z nieczystości  

7) przygotowanie fontanny do okresu letniego  

( wyczyszczenie niecki fontanny, napuszczenie wody do niecki fontanny, uzupełnienie 

preparatu glonobójczego, montaż dysz fontanny, uruchomienie fontanny)  

8) przygotowanie fontanny do okresu zimowego w terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego  (spuszczenie wody z niecki fontanny, czyszczenie oraz wysuszenie  

niecki fontanny, demontaż oraz wyczyszczenie dysz fontanny, wyczyszczenie złączy 

do dysz fontanny, spuszczenie wody z instalacji)  

UWAGI 

1) Czynności o których mowa w ZADANIU „C” punkty 1) do 3) oraz 5) i 6) wykonuje się w 

porze nocnej lub wczesnych godzinach rannych do godziny 800 

2) Udostępnia się dokumentację DTR dla fontann  



ZADANIE „D” 

UTRZYMANIE SCHODÓW PRZY ULICY NARUTOWICZA 

1. Wykonanie prac polegających na: 

1) Myciu schodów 8 krotnie wg zlecenia zamawiającego 

ZADANIE „E” 

UTRZYMANIE ZIELENI I CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA SIERPCA OD 01.12.2015r. DO 31.03.2016r. 

Wykonanie na bieżąco prac: 

1) stałe, w okresie całego trwania umowy, łącznie z dniami wolnymi od pracy  

i świętami utrzymywanie czystości na terenach objętych zamówieniem, a w 

szczególności codzienne zbieranie nieczystości, opróżnianie śmietniczek wraz z ich 

wywozem na składowisko odpadów przy czym opróżnianie śmietniczek wykonywane 

być musi w porze nocnej lub wczesnych godzinach rannych  

to jest do godziny 1000, 

2) stałe prowadzenie monitoringu w zakresie w/w zadań i niezwłoczne przekazywanie 

wszelkich nieprawidłowości  Zamawiającemu. 

UWAGI do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

1) wszelkie ww. prace wykonawca zobowiązany jest wykonywać z należytą 

starannością zapewniając właściwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą). jej dobry stan zdrowotny oraz wysoki standard estetyczny 

i pielęgnacyjny, 

2) Zobowiązuje się wykonawcę do  założenia, na każdy teren dziennik prac, w którym 

należy uwzględnić: datę rozpoczęcia prac, jakie prace będą wykonywane, użyty 

sprzęt i środki ochrony roślin, nawozy, kora,  i inne środki chemiczne i materiały 

niezbędne do prawidłowego wykonania pracy, datę zakończenia, 

3) Ustala się robocze porozumiewanie stron drogą telefoniczną, e-mail, lub faxem 

z niezwłocznym potwierdzaniem faktu otrzymania wiadomości  

na żądanie drugiej strony, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

 


