Załącznik nr 2 do umowy
−
−
−
−

Zakład/instalacja, na terenie którego realizowany będzie przedmiot zamówienia,
Powierzchnia terenu objęta usługą koszenia trawy i pielenia terenów zieleni,
Termin wykonywania usługi,
Wytyczne i założenia w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz
sporządzanie protokołu z wykonywanej usługi.

I. ZAKŁAD/INSTALACJA, NA TERENIE KTÓREGO REALIZOWANY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
− Zakład/instalacja w Woli Kruszyńskiej, gm. Bełchatów.

BĘDZIE

II. POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTA USŁUGĄ KOSZENIA TRAWY I PIELENIA
TERENÓW ZIELENI:
Zakres usługi zleconej do wykonania na terenie zakładu/ instalacji w Woli Kruszyńskiej, gm.
Bełchatów:
1) koszenie trawy rosnącej na terenie zakładu, w tym na kwaterze składowiska o powierzchni
ok. 6,5 ha (część terenu o nachyleniu 1:2), przy użyciu własnego sprzętu, materiałów
i paliwa. Wysokość trawy po koszeniu musi wynosić nie więcej niż 4 cm na wierzchowinach
kwater i terenach płaskich oraz nie więcej niż 8 cm na skarpach. Zamówienie nie obejmuje
grabienia i wywożenia pokosu (pozostanie on na miejscu koszenia).
2) pielenie obsadzonych terenów zieleni o powierzchni ok. 200 m2, przy użyciu własnego
sprzętu i materiałów. Usługa ma być wykonana w taki sposób, aby wyrwane chwasty
pochodzące z pielenia terenów zieleni zostały zgromadzone przez Wykonawcę w jednym
miejscu na terenie zakładu, wyznaczonym przez pracownika zakładu/instalacji.

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Zamawiający przewiduje, iż koszenie i pielenie, o którym mowa w pkt II załącznika nr 2 do umowy,
będzie przeprowadzone czterokrotnie w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.
Konieczność wykonania koszenia oraz pielenia zgłosi kierownik zakładu/instalacji lub inny
pracownik Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §4 ust. 2 umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać koszenie wraz z pieleniem w terminie do 14 dni
kalendarzowych od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego. Za dzień otrzymania
zgłoszenia przez Wykonawcę uznaje się datę wysłania e-mail przez Zamawiającego.

IV. WYTYCZNE I ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU Z WYKONYWANEJ USŁUGI:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, o której mowa w pkt II na powierzchni
(obszarze) wskazanej na rysunku stanowiącym załączniku nr 1 do umowy. Określone w pkt II
powierzchnie są przybliżone i Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
w przypadku skoszenia trawy czy wykonania pielenia obsadzonych terenów zieleni na większych
powierzchniach od wskazanych w pkt II załącznika nr 2 do umowy i zaznaczonych na rysunku
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Koszenie trawy na terenie zakładu/instalacji ma się odbyć w taki sposób, by skoszona trawa
została rozdrobniona.
3. Zamawiający uprawniony jest do wskazania Wykonawcy innego obszaru przeznaczonego do
koszenia trawy i pielenia terenów zieleni na terenie zakładu, przy zachowaniu takiej samej lub
przybliżonej powierzchni, o których mowa w punkcie II niniejszego załącznika. W przypadku
skoszenia trawy czy wykonania pielenia obsadzonych terenów zieleni na większych
powierzchniach od wskazanych w pkt II załącznika nr 2 i zaznaczonych na rysunku stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
4. W przypadku, gdy nachylenie kwatery składowiska nie jest zbyt duże, koszenie traw należy
wykonać ręczną kosą spalinową.
5. Po każdym wykonaniu koszenia traw oraz po wykonaniu pielenia terenów zieleni zostanie
sporządzony protokół z wykonanych prac podpisany przez przedstawicieli stron umowy.
6. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń lub wad w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiający
przekaże Wykonawcy termin ich usunięcia. Zaznacza się, że podstawą do wystawienia przez
Wykonawcę faktury jest bezusterkowy protokół z wykonanych prac.
Zamawiający:

Wykonawca:

