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„Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie zieleni na obszarze Miasta i Gminy
Myślenice. Szczegółowy wykaz terenów zielonych do utrzymania, zawiera załącznik nr 1 do
OPZ.
2. Zamawiający wymaga aby czynności utrzymania zieleni obejmujące zakres opisany
postanowieniami pkt 3, były wykonywane nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz w dni
poprzedzające święta i inne uroczystości publiczne, zgodnie z Harmonogramem świadczenia
usług przedstawionym przez Wykonawcę Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
W przypadku organizowania uroczystości lub wydarzeń o charakterze publicznym, mogących
narazić na zniszczenie tereny zielone wymienione w załączniku nr 1 do OPZ, Zamawiający
wymaga niezwłocznego podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do odtworzenia
zieleni na takich terenach.
3. Zakres prac Wykonawcy obejmuje:
1) bieżące koszenie trawy (niedopuszczenie do przerostu powyżej 7-9 cm) oraz zebranie
i wywóz skoszonej trawy na składowisko odpadów w Myślenicach,
2) zbieranie w trakcie prac pielęgnacyjnych gałęzi i liści z trawników, zieleńców, alejek,
chodników (ze szczególnym uwzględnieniem okresu jesiennego) oraz ich wywóz na
składowisko odpadów w Myślenicach,
3) sezonową i bieżącą pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów, rabat kwiatowych
4) zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń drzew i krzewów na terenach objętych
wykonywaniem zamówienia,
5) w miarę potrzeb, po ustaleniu z Zamawiającym i po odebraniu materiału do siewu lub
nasadzeń, usuwanie uszkodzonych drzew i/lub krzewów i/lub kwiatów oraz sadzenie nowych
drzew i/lub krzewów i/lub kwiatów w miejsce uszkodzonych drzew i/lub krzewów i/lub kwiatów,
6) w miarę potrzeb, po ustaleniu z Zamawiającym i po odebraniu materiału do siewu lub
nasadzeń, dosiewanie zadeptanej trawy,
7) bieżące oczyszczanie zleconych terenów (zieleńce, trawniki, chodniki, alejki, boiska) z
wszelkich odpadów, nieczystości, gałęzi, liści, itp.
8) wywóz zgromadzonych w trakcie sprzątania odpadów i nieczystości na składowisko
odpadów w Myślenicach (wraz z ponoszeniem opłaty utylizacyjnej na składowisku).
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu
potwierdzającego podpisanie umowy ze składowiskiem odpadów w Myślenicach na odbiór
odpadów.
Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od Zawarcia
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Materiał do siewu i nasadzeń, o których mowa w ust. 3 pkt 5) i 6) zabezpieczy Zamawiający
po uprzednim ustaleniu z Wykonawcą ilości potrzebnego materiału oraz terminów odbioru
materiału i wykonania prac siewnych lub nasadzeniowych (terminy te winny wynikać z
Harmonogramu świadczenia usług przedstawionym przez Wykonawcę Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy.)
5. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia materiału siewnego lub materiału do nasadzeń
wynikłe po jego przekazaniu Wykonawcy lub wynikłe z braku należytej staranności w
nasadzeniu (siewie) i lub pielęgnacji roślin.
W ofercie należy podać łączną kwotę miesięczną, ryczałtową za wykonywanie zleconych usług oraz
łączną kwotę za cały okres świadczenia usług, która będzie podlegała ocenie (kryterium cena).
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Załącznik nr 1 do OPZ

WYKAZ TERENÓW ZIELONYCH DO UTRZYMANIA
Wyszczególnienie
Pow.[m2]
- dwa ronda z przyległymi terenami zielonymi
150
- cały park z boiskami
4 500
- Ogródek Japoński na dziedzińcu Urzędu
80
3. Reja
- palisada pod „Ukleiną” z chodnikiem
20
4. Żeromskiego
- zieleniec obok Apteki
60
5. Rzemieślnicza - zieleniec przy prawym łuku
30
6. Mickiewicza
- teren zielony przy zjeździe z ul. Piłsudskiego
30
7. Długosza
- tereny zielone przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza
50
15
8. Pardyaka
- kwietnik i bezpiecznik przy ul. Niepodległości
- boisko i tereny zielone nad blokami na II osiedlu
3 000
850
- skarpa na dł.parkingu przy Kościele Św.Brata Alberta
- tereny zielone na dł. Gimn. Nr 2 i SP nr 3
500
9. 3-go Maja
- teren zielony na dł. i szerokości Szkoły Nr 3 wraz z
chodnikiem i zatoką parkingową
1500
- teren zielony przed blokiem Nr 28
60
10. Piłsudskiego
- rondo z przyległymi terenami zielonymi
75
11. Średniawskiego - Ciąg pieszy Księżnej Montleart (do ul. Dąbrowskiego)
1 400
12. Kilińskiego
- teren zielony od tablicy ogłoszeń w dół pot. Bysinka
120
- teren zielony pod murem Kościoła do ul. Średniawskiego
50
13. Niepodległości - palisada naprzeciw apteki (d.”Galalit”)
10
- teren cmentarza kom.(alejki i 5 mogił pod opiekąUMiG)
2 000
14. Daszyńskiego
- teren parku „Studzienka”oraz zieleniec przy G.Anonima
6 600
15. Zdrojowa
- zieleńce i bezpieczniki na i wokół parkingu przed Halą
widowiskowo - sportową
1900
- teren zielony z wierzbami wzdłuż rowu do Doln. Jazu
900
16. Tereny poł. po - teren parku położony pomiędzy: Piłsudskiego, Rabą,
prawej stronie
i Parkową do Kobylaka z chodnikami i alejkami (bez
Raby
terenu„Banderozy”)
46 500
- teren zielony za parkingiem „Ambasadora”
2 100
- teren zielony pomiędzy: Kobylakiem (włącznie), ul.
Parkową, rzeką Rabą do parkingu końcowego
46 600
- teren zielony od parkingu do ogrodzenia kampingu
„Prima”wraz z parkingiem i alejkami oraz pasem zieleni o
szerokości 10 m od jezdni (lewa strona w kierunku Primy)
6 800
17. Tereny poł. po - alejka od ul. Piłsudskiego do jazu z terenami
lewej stronie
przyległymi (cała skarpa od mostu do jazu + koryto
22 500
Raby
dawnej Młynówki, Skate Park, parking z zieleńcami,
skarpa przy drodze zbiorczej)
18. Os. 1000-lecia Bloki 1, 2, 3, 4, 6a, 7, 8, 13, 14, 16,17
5 650
19. Os. 1000-lecia Tereny zielone obok basenu (dz. nr 659/420, 659/432)
5 200
20. Os. Matejki
Bloki 7, 9, 11
440
21. Os.Piłsudskiego Bloki 12, 16
2 130
22. Os.Żeromskiego Bloki 13,15
320
Razem
162.140

Teren
L.p.
1. Słowackiego
2. H. Jordana
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