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Załącznik nr 10 do SIWZ 
Załącznik nr 1 do Umowy 

 
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

ZAKRES PRAC i WARUNKI WYKONANIA UMOWY – część I  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych przy zieleni 

niskiej na terenach gminy Michałowice, wzdłuż ciągów komunikacji kołowej i pieszej, 

nieużytkach oraz innych terenach leżących w gminie Michałowice.  

Wymienione prace pielęgnacyjne mają polegać na:  

Koszeniu trawników zieleni miejskiej i nieużytków, grabieniu, wywozie i utylizacji 

skoszonej trawy i chwastów, odtwarzaniu i zakładaniu trawników  

z przygotowaniem podłoża - w miarę potrzeby, rozłożeniu nawozów mineralnych na 

trawniki, wykonywaniu oprysku przeciwko chwastom na trawnikach, aeracji trawników. 

2. Prace wykonywane będą według wskazań Zamawiającego, przy odpowiednich 

warunkach atmosferycznych i muszą być zrealizowane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

obowiązującymi normami oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. 

3. Prace, o których mowa w pkt. 1 wykonywane będą sukcesywnie w ciągu całego roku,  

w zależności od potrzeb i wskazań Zamawiającego. 

4. Czynności związane z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych przy zieleni niskiej na 

terenach należących do gminy Michałowice, będą wykonywane od kwietnia do  

listopada 2021 r.  

4.1. Trawniki należy kosić kosiarkami.  

4.2. Do terenów niezagospodarowanych dopuszcza się używać podkaszarki. 

4.3. Zabrania się uszkadzania drzew i krzewów przy dokaszaniu miejsc wokół nich. 

Dokaszanie w tych miejscach powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością 

nożycami do trawy lub kosiarką żyłkową. 

5. W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów podczas koszenia, Wykonawca wymienia 

je na własny koszt po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

6. Skoszoną trawę należy sprzątać niezwłocznie, maksymalnie do 12 h po wykonaniu 

koszenia. 

7. Koszenia traw i nieużytków powinny wykonywać min. 4 grupy pracowników po 4 osoby 

jednocześnie w dwóch częściach gminy: 2 grupy w części zachodniej i 2 grupy w części 

wschodniej. 

Część zachodnia: Komorów, Komorów Wieś, Nowa Wieś, Granica, Pęcice, Pęcice Małe, 

Sokołów, Suchy Las. 

Część wschodnia: Michałowice, Michałowice-Wieś, Opacz-Kolonia, Opacz Mała, Reguły. 

8. Cena za prace wymienione w pkt. 1 powinny uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w 

tym: 
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8.1 pracę ludzi i sprzętu, zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonania 

prac, podatki i opłaty urzędowe, inne opłaty, które będą niezbędne w celu 

kompletnego i terminowego wykonania prac;  

8.2 prace przygotowawcze i zakończeniowe oraz wywóz i utylizację skoszonej trawy  

i chwastów. 

9. Wykonawca codziennie zgłosi Zlecającemu w formie raportu planowanych prac, do 

których przystąpi dnia następnego. Raporty będą przesyłane codziennie do godziny 16:00 

na adres skrzynki mejlowej zielen@michalowice.pl 

10. Wykonawca codziennie zgłosi Zamawiającemu w formie raportu zakończenie robót 

wykonanych bieżącego dnia. Raporty będą przesyłane codziennie do godziny 16:00 na 

adres skrzynki mejlowej zielen@michalowice.pl  

11. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do przepisów ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.). 

Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, 

uzgodnieniami z Zamawiającym a także zgodnie z harmonogramem prac, w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ciągów pieszo - jezdnych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku  

na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą 

ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie). 

13. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani  

w estetyczne ubrania robocze, a w przypadku wykonywania robót w pasie drogowym 

dodatkowo kamizelki odblaskowe. Środki transportu, wykorzystywane  do wykonywania 

prac, winny: posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na trawniki przyuliczne 

oraz być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy). Zamawiający zobowiązuje się  

do wydania zezwolenia przed przystąpieniem do realizacji prac. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód,  

które powstały w trakcie wykonywania prac (dot. m. in. materiału roślinnego  

oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres wykonywania prac polisy – 

ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych prac. 
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