
 

Załącznik nr 7 do SWZ 

Numer postępowania: SPZ.272.6.2022 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta 

Zamościa w 2022 roku 

Rodzaj zamówienia: usługa  

 

Kody CPV:  77314100-5 Usługi w zakresie trawników 

77342000-9 Przycinanie żywopłotów 

77341000-2 Okrzesywanie drzew 

Opis zamówienia: 

1. Orientacyjne ilości prac w poszczególnych zadaniach.  
 

Nr zada-

nia 
Opis zadania 

Jedn. mia-

ry 

Ilość 

jednostek 

1 
Koszenie i pielęgnacja pasów zieleni na ulicach wymienionych w 

wykazie 
m2 288650,00 

2 
Koszenie i pielęgnacja pasów zieleni na ulicach wymienionych w 

wykazie 
m2 88915,00 

3 Pielęgnacja/podcinka żywopłotów m2 1583,00 

4 
Obcięcie gałęzi zasłaniających znaki drogowe oraz ograniczające 

skrajnię wraz z ich utylizacją – za jeden znak drogowy 
szt. 77 

5 Usuwanie żywopłotów wraz z utylizacją m2 25 

6 Pielęgnacja cisów na ul. Akademickiej oraz ul. Koszary szt. 23 

7 
Koszenie traw przy ich wysokości do 10 cm na ulicach wymie-

nionych w wykazie 

Miesięczny 

ryczałt 
23315,00 

8 Obcinanie odrostów od pni drzew wraz z ich utylizacją kpl/pień 70 

9 
Koszenie i pielęgnacja zieleni przy parkingach wymienionych w 

wykazie 
m2 5100,00 

 

 

2. Zadanie Nr 1, 2, 3, 4, 5, 8 oraz 9. 

Szczegółowe wymagania: 

1) Prace określone zamówieniem będą realizowane sukcesywnie w miarę występujących 

potrzeb, na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego, określającego dokładną 

lokalizację i zakres prac dla odcinka drogi. 

2) Przedmiotowy zakres prac będzie korygowany (z możliwością niewykonywania prac na 

niektórych ulicach) w zależności od stanu terenów zielonych, to jest występowania potrzeb 

oraz w zależności od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na bieżące 

utrzymanie zieleni, w granicach ogólnej wartości umownej, 

3) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne 

do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

4) Prace przy drzewach wchodzących w skrajnię drogi oraz zasłaniające znaki drogowe muszą 

być wykonywane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody. 

5) Sposób rozliczenia prac: ilość zleconych jednostek x cena jednostkowa z formularza 

cenowego. 

6) Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 listopada 2022r. 



3. Zadanie Nr 6 

Szczegółowe wymagania: 

1) Prace określone zamówieniem będą realizowane na podstawie pisemnego zlecenia 

Zamawiającego, określającego termin wykonania prac pielęgnacyjnych przy cisach na ul. 

Akademickiej oraz ul. Koszary. Prace mają za zadanie uformowanie korony oraz usunięcie 

odrostów. Prace pielęgnacyjne muszą być wykonywane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

2) Sposób rozliczenia prac: ilość drzew x cena jednostkowa z formularza cenowego. 

3) Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 października 2022r. 

4. Zadanie Nr 7 

Szczegółowe wymagania: 

1) Prace określone zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w sposób ciągły. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi koszenia w przypadku, gdy wysokość 

trawy przekracza 10 cm. Termin oraz częstotliwość prac określa Wykonawca. 

Zamawiający wymaga poinformowania o terminie rozpoczęciu prac w pasie drogowym.  

2) Sposób rozliczenia prac: wynagrodzenie za koszenie ciągłe ma charakter ryczałtowy 

i będzie rozliczane w okresach miesięcznych. 

3) Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 października 2022r. 


