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Załącznik nr 1
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
___________________________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest bieŜące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej
na terenie miasta Człopa.
W opisie przedmiotu zamówienia określa się rodzaje form zieleni podlegających
bieŜącemu utrzymaniu i pielęgnacji według sposobów ich utrzymania zapewniających
zdrowy, estetyczny i prawidłowy wygląd :
FORMA I – TRAWNIKI:
Forma pierwsza obejmuje zakresem tereny zieleni miejskiej stanowiące trawniki lub połacie
terenu porośnięte roślinnością niską.
Zakres prac obejmuje:
- jednorazowe zgrabienie trawników w okresie wczesnowiosennym (od 01 do 15 kwietnia)
usuwające drobne odpady, liście i pozostałości roślin po zakończonej wegetacji
- regularne koszenie trawników na wysokość 2,5 – 4 cm przez cały sezon wegetacji
(minimalna ilość koszeń 8) w sposób zapewniający estetyczny wygląd i trwałą zieleń wraz z
usunięciem i wywozem skoszonej masy zielonej z terenu trawnika oraz przyległych terenów
np. chodnika
- jednorazowe zasilenie nawozem granulowanym, wieloskładnikowym po pierwszym
koszeniu ze zwróceniem uwagi na konieczność wykonania zabiegu przed opadami deszczu
- niwelowanie kretowisk i miejscowe dosiewanie trawy z uprzednim podsypaniem
wyznaczonego miejsca nowym gruntem.
WYZNACZONE TERENY :
1. Teren pomiędzy skrzyŜowaniem drogi krajowej k-22 i ul. Polnej.
2. Teren przy ul. Mickiewicza – pas o szerokości 15 m od skraju rowu melioracyjnego
i długości ok. 80 m.
3. Teren skrzyŜowania ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej ( przy pompie).
4. Teren przy placu targowym - pas ze stanowiskami lip oraz teren z boku sklepu nr 1.
5. Pas przy rzece Cieszynce o długości 50 m i szerokości 8 m ( strona lewa drogi w
kierunku na Wałcz )
6. Teren placu zabaw przy ul. Młyńskiej.
7. Teren przy skrzyŜowaniu k-22 i ul. śeromskiego ( przy budynku z mapą gminy ).
8. Teren przy ścieŜce spacerowej przy ul. Młyńskiej wraz ze skarpami na szerokość
min. 5 m od skrajni chodnika.
9. Teren parku miejskiego.
10. Teren przy Placu Zwycięstwa.
11. Teren między ul. Południową i ul. Młyńską ( tzw. trójkąt za blokami ).
12. Teren przy parkingu – ul. Witosa.
13. Teren przy skrzyŜowaniu ul. Witosa i ul. Kościuszki.
14. Trawniki pomiędzy chodnikiem, a jezdnią przy ul. Witosa
15. Teren przy nieruchomości dawnej mleczarni
16. Klomb na skrzyŜowaniu ul. Witosa i ul. Kolejowej
17. Teren części działki 16/30, Człopa 106 – 1000 m2, bok budynku PZU

1. Pas o szerokości 3 m przy J. Miejskim ( po 1, 5 m z obu stron ścieŜki spacerowej,
łącznie z odcinkiem biegnącym na terenie Nadleśnictwa Człopa ).
2. Teren działki nr 43 / 2 ( była mleczarnia ).
3. Teren przylegający do ul. Piaskowej na szerokość 1,5 m ( pas drogowy )
4. Teren po prawej stronie ul. Polnej na szerokość 1,5 m ( pas drogowy )
5. Pas drogowy ul. Przedszkolnej , obustronnie na szerokość min. 1,0 m.
6. Pas drogowy ul. Młyńskiej – obustronnie na szerokość min 1,0 m
7. Teren na skrzyŜowaniu ul. Południowej i Warszawskiej.
8. Teren przy trasie spacerowej – ul. Młyńska : pas o szerokości 1,5 m przylegający do
chodnika biegnącego na terenie leśnym ( łącznie ze skarpą od strony drogi gruntowej )
9. Teren przy rzece Cieszynka ( strona prawa w kierunku na Wałcz )
10. Teren przy chodniku na ul. Paderewskiego.
11. Teren pomiędzy drogą krajową k- 22, a ul. Przedszkolną ( tzw trójkąt ) oraz pas
drogowy wzdłuŜ chodników przy ul. Przedszkolnej.
FORMA II – STANOWISKA ROŚLIN
STANOWISKO 1.
Stanowiska drzew i krzewów przy ul. Bydgoskiej ( przy zakręcie drogi krajowej k – 22 ):
- stanowisko „pięciorniki”
- stanowisko „berberysy”
- stanowisko „ tawuły”
- stanowisko „ Rosa rugosa”
- drzewa gatunków: jabłoń, głóg, klon, wierzba, śliwa.
Zakres prac na STANOWISKU 1 obejmuje:
- cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów kształtujące ich formę w sposób i w czasie
odrębnym dla danego gatunku,
- oplewianie i korowanie stanowisk w formie pasów lub okólników,
- tworzenie lub zachowanie okólnika o średnicy 50 cm pod drzewami ,
- uzupełnianie gruntu lub kory pod krzewami i drzewami na stanowisku,
- nawoŜenie roślin nawozami wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi ( granulaty !) raz
w roku w okresie po uzyskaniu ulistnienia – w terminie do 15 maja d.r.
- podlewanie w czasie upałów, gdzie ciągłość dni bez opadów deszczu przekroczy 15 dni
- konserwacja podpór i wiązań wraz z wymianą elementów zniszczonych.
STANOWISKO 2
Stanowiska drzew, krzewów Ŝywopłotowych i ozdobnych przy ścieŜce spacerowej
przy ul. Młyńskiej
- Ŝywopłot „ ligustr” na długości ok. 500 mb.
- krzewy ozdobne iglaste i liściaste w okólnikach ochronnych, drewnianych.
- Lipy drobnolistne
Zakres prac na STANOWISKU 2 obejmuje:
- regularne cięcie pielęgnacyjne roślin stanowiących Ŝywopłot,
- kształtowanie pokroju lip,
- oplewianie roślin w formie pasów lub okólników ,
- nawoŜenie roślin nawozami wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi ( granulaty !) raz
w roku w okresie po uzyskaniu ulistnienia – w terminie do 15 maja d.r.
- podlewanie roślin w czasie upałów, gdzie ciągłość dni bez opadów deszczu przekroczy
15 dni,
- konserwacja podpór, okólników i wiązań wraz z wymianą elementów zniszczonych.
STANOWISKO 3

Stanowisko „tuje” przy budynku z mapą gminy.
Zakres prac na STANOWISKU 3 obejmuje:
- oplewianie, korowanie roślin zachowując okólnik o średnicy 50 cm,
- nawoŜenie roślin nawozami wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi ( granulaty !) raz
w roku w okresie po uzyskaniu ulistnienia – w terminie do 15 maja d.r.
- podlewanie w czasie upałów, gdzie ciągłość dni bez opadów deszczu przekroczy 15 dni.
STANOWISKO 4
Stanowisko winobluszczy przy ul. Strzeleckiej
Zakres prac na STANOWISKU 4 obejmuje:
- oplewianie lub okorowanie stanowiska ,
- zabezpieczenie podpór czepnych, ułatwiających wzrost,
- nawoŜenie roślin nawozami wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi ( granulaty !) raz
w roku w okresie po uzyskaniu ulistnienia – w terminie do 15 maja d.r.
- podlewanie systematyczne.
STANOWISKO 5
Stanowisko przy Urzędzie Miasta i Gminy:
- róŜe ogrodowe
- rododendrony
- stanowiska tulipana i krokusa
Zakres prac na STANOWISKU 5 obejmuje:
- cięcie pielęgnacyjne róŜ,
- opryski anty-grzybowe i anty-pleśniowe minimum 2 razy w sezonie z tego pierwszy
oprysk w terminie do dnia 15 kwietnia,
- nawoŜenie roślin nawozami wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi ( granulaty !) raz
w roku – w terminie do 15 maja d.r.
- pielęgnacyjne cięcie Ŝywopłotów,
- usuwanie suchych kwiatostanów róŜ, rododendronów oraz liści tulipana,
- systematyczne podlewanie,
- okrywanie stanowiska na okres zimowy.
STANOWISKO 6
Klomb główny :
- okólnik tawuły japońskiej
- stanowiska tulipana
- stanowiska róŜ
Zakres prac na STANOWISKU 6 obejmuje:
- regularne oplewianie roślin i spulchnianie gleby,
- pielęgnacja roślin zgodnie z ich wymaganiami,
- nawoŜenie (minimum 2 razy w sezonie nawozem granulowanym, wieloskładnikowym )
- systematyczne podlewanie,
- usuwanie przekwitłych kwiatostanów,
- cięcia pielęgnacyjne – w okresie wiosennym dla róŜ i w okresie letnim dla tawuły,
- opryski anty-grzybowe i anty-pleśniowe minimum 2 razy w sezonie z tego pierwszy
oprysk w terminie do dnia 15 kwietnia,
- okrywanie stanowiska na okres zimowy,
STANOWISKO 7
Zieleniec przy Pl. Zwycięstwa:
- rododendrony, azalie, magnolie
- krokusy

- tulipany
- kwiaty jednoroczne w glebie i w gazonie z klinkieru
- Ŝywopłot z berberysu Thunberga i tawuły japońskiej
- drzewa ozdobne( brzozy, klony, tuje szczepione, wierzby )
Zakres prac na STANOWISKU 7 obejmuje:
- regularne oplewianie roślin i spulchnianie gleby,
- nasadzenia i pielęgnacja roślin jednorocznych,
- opryski anty-grzybowe i anty-pleśniowe minimum 2 razy w sezonie z tego pierwszy
oprysk w terminie do dnia 15 kwietnia,
- nawoŜenie (minimum 2 razy w sezonie nawozem granulowanym, wieloskładnikowym ),
- systematyczne podlewanie,
- usuwanie przekwitłych kwiatostanów,
- zabezpieczanie roślin na zimę,
- cięcie redukcyjne konarów drzew i usuwanie odrostów korzeniowych, tzw. wilków i
odrostów pniowych wraz z zabezpieczeniem ran po ich obcięciu w terminie 15 marca
do 15 kwietnia,
- cięcie pielęgnacyjne, formujące krzewy Ŝywopłotowe.
STANOWISKO 8
Stanowisko przy parkingu - ul. Witosa:
- winobluszcze
- goździki ogrodowe
- tulipany
Zakres prac na STANOWISKU 8 obejmuje:
- oplewianie lub okorowanie stanowiska ,
- usuwanie przekwitłych kwiatostanów,
- zabezpieczenie podpór czepnych winobluszczom ułatwiających wzrost,
- nawoŜenie roślin nawozami wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi ( granulaty !) raz
w roku w okresie po uzyskaniu ulistnienia – w terminie do 15 maja d.r.
- systematyczne podlewanie .
STANOWISKO 9
Stanowisko 9 obejmuje trzy formy Ŝywopłotowe przy ul. Witosa :
- na skrzyŜowaniu ul. Witosa i ul. Kościuszki
- - rondo na skrzyŜowaniu ul. Witosa i ul. Kolejowej
Zakres prac na STANOWISKU 9 obejmuje:
- regularne cięcie pielęgnacyjne roślin w sposób formujący Ŝywopłot.
STANOWISKO 10
Klomb kwiatów przy placu targowym.
- nasadzenia kwiatów rabatowych, jednorocznych
- stanowisko lilii wieloletnich
Zakres prac na STANOWISKU 10 obejmuje:
- oplewianie stanowiska ,
- usuwanie przekwitłych kwiatostanów,
- nawoŜenie roślin nawozami wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi ( granulaty !) raz
w roku – w terminie do 15 maja d.r.
- systematyczne podlewanie .
STANOWISKO 11

Stanowisko na skarpie przy Domu Kultury.
Zakres prac na STANOWISKU 11 obejmuje:
- oplewianie stanowiska ,
- nawoŜenie roślin nawozami wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi ( granulaty !) raz
w roku – w terminie do 15 maja d.r.
- systematyczne podlewanie .
STANOWISKO nr 12
Zieleniec przy ul. Gospodarskiej
- drzewka pienne
- róŜe parkowe
Zakres prac na STANOWISKU 12 obejmuje:
- oplewianie stanowiska ,
- nasadzenia i usuwanie suchych kwiatostanów,
- nawoŜenie róŜ nawozami wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi ( granulaty !) raz w
roku – w terminie do 15 maja d.r.,
- okrywanie róŜ na okres zimowy,
- cięcia formujące drzewek w okresie wiosennym.

II. 1. Dodatkowe obowiązki wykonawcy stanowi:
1) Usuwanie odpadów oraz wszelkich innych naniesień ( np. liście, gałęzie ) z terenów
zieleni miejskiej.
2) Wywóz zebranych śmieci i masy zielonej w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
3) Regularne opróŜnianie koszy na odpady przy J. Miejskim.
4) Remont urządzeń zabawowych i małej architektury miejskiej ( ławki, gazony ).
5) Nasadzenia roślin jednorocznych w gazonach, pojemnikach i ich pielęgnacja.
6) Na terenach stanowiących FORMĘ I i II, na których występują drzewa lub krzewy
obowiązuje zakres prac dotyczący pielęgnacji drzew i krzewów czyli cięcie redukcyjne,
wycinka obumarłych egzemplarzy, likwidowanie samosiejących się sztuk.
6) Nowe nasadzenia stanowią zakres prac wraz z prawidłowym przygotowaniem
stanowiska pod nasadzenia w ilości jednak nie większej niŜ 50 sztuk krzewów lub
drzew w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego.
7) Nasadzenia uzupełniające na stanowiskach istniejących stanowią obowiązek
Wykonawcy.
2. Zamawiający zabezpiecza Wykonawcy:
1) Materiał nasadzeniowy jednoroczny oraz wieloletni – równieŜ do uzupełnienia
nasadzeń.
Zakup roślin do nasadzeń uzupełniających, które są konieczne do wysadzenia z powodu
zaniedbania w pielęgnacji ze strony Wykonawcy, realizuje Wykonawca. Zaniedbanie
uznaje się za faktyczne w przypadku otrzymania przez Wykonawcę upomnienia w danym
zakresie .
2) Korę ogrodową.
3) Farbę do konserwacji urządzeń placu zabaw oraz małej architektury miejskiej.
3. Wykonawca ma obowiązek posiadać:
1) Odpowiedni sprzęt do wykonywania wyznaczonych prac w tym kosiarkę samojezdną
ze zbiornikiem na odpady zielone, kosiarki spalinowe tzw. kosy, samochód do transportu
odpadów.

2) Zaplecze personalne z wiedzą nt. sposobu pielęgnacji poszczególnych form zieleni i
roślin występujących na stanowiskach .
3) Materiały do konserwacji, remontu i wymiany podpór, wiązań oraz siatkę do
okólników ochronnych roślin.
4.Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia dozoru, a takŜe właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
III. 1. Wyznaczone terminy wykonywania zabiegów dla poszczególnych form i
wyznaczonych stanowisk umoŜliwią dokonanie kontroli jakości i sumienności
wykonywania prac i naleŜy uznać je za wiąŜące.
2. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych zabiegi naleŜy
wykonać w pierwszym dogodnym czasie zawiadamiając o przesunięciu zabiegu
Zamawiającego.
3. Wszystkie odpady komunalne i biodegradowalne zebrane podczas prac Wykonawca we
własnym zakresie i na własny koszt dostarczy na gminne wysypisko odpadów
komunalnych w Człopie.
4. Wykonawca spełni warunki ustawowe związane z gospodarowaniem
wytworzonymi podczas realizowania zamówienia.

odpadami

5. Wszelkie czynności dotyczące usługi naleŜy wykonać w sposób nie zakłócający ruchu
na drogach.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za :
- wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia prac związanych z realizacją umowy,
- konsekwencje wynikające z tytułu nieprawidłowego i nieterminowego wykonania usługi w
zakresie bieŜącego utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa
7. Wszelkie prace wynikające z umowy Wykonawca wykona przy pomocy własnego
zaplecza personalnego i technicznego.
8. JeŜeli Wykonawca z jakiegoś powodu nie wykona usługi w całości lub jej części zgodnie
z umową to poza innymi działaniami, Zamawiający moŜe wykonanie całej usługi albo jej
niewłaściwie wykonanej części zamówić u innego wykonawcy.
Koszty i opłaty poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego pokryje Wykonawca lub
zostaną one potracone z kwoty naleŜnej Wykonawcy.
IV. Zamawiający przewiduje:
1. Kary umowne
Zamawiający w przypadku nieterminowego lub niewłaściwego wykonania prac zastosuje kary
umowne dotyczące jednego miesiąca wykonywania usługi :
-

pierwsze upomnienie z potraceniem 10 % miesięcznego wynagrodzenia,

-

drugie upomnienie z potrąceniem 20 % miesięcznego wynagrodzenia,

-

trzecie upomnienie z potrąceniem 30 % miesięcznego wynagrodzenia,

-

trzecie upomnienie w ciągu jednego miesiąca i kolejne czyli czwarte w czasie trwania umowy
spowoduje rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

2. Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonania umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy i Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe
Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji zamówienia
pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie,
3) Wykonawca przerwał realizację zamówienia i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 1
miesiąc.
4) W przypadku zastosowania kary umownej - trzeciego upomnienia w ciągu
jednego miesiąca lub kolejnego czyli czwartego w trakcie trwania umowy.
5) Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1,2,3 i 4 powinno nastąpić w
formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie .
3. Wypłatę wynagrodzenia miesięcznie w terminie do 30 dni od złoŜenia faktury za kaŜdy miesiąc
wykonania prac.

