
   

Węgliniec: UTRZYMANIE CZYSTO ŚCI ORAZ UTRZYMANIE 

ZIELENI NA TERENIE GMINY I MIASTA W ĘGLINIEC W 2010 roku  

Numer ogłoszenia: 12782 - 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 
ORAZ UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC W 
2010 roku. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem 
zamówienia są usługi w zakresie utrzymania czystości oraz usługi w zakresie utrzymania 
zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku ZADANIE NR 1 - usługi w 
zakresie utrzymania czystości na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2009 roku 
I.WĘGLINIEC 1.PARK MIEJSKI - 14 700 m2 1.1. zamiatanie utwardzonych alejek 
parkowych - nie rzadziej niŜ 1 raz w miesiącu - 250 mb, 1.2. usuwanie mchu porośniętego 
na alejach z kostki, 1.3.codzienne zbieranie i usuwanie nieczystości z terenu całego parku ( 
w tym gałęzi po wiatrołomach); 1.4.opróŜnianie koszy parkowych - 15 szt. - 1 razy w 
tygodniu, 1.5. alejki nawierzchni szutrowej ok. 400 mb - odchwaszczanie, wyrównanie 
podłoŜa - 1 raz w miesiącu 2.OGRÓDEK JORDANOWSKI przy ul. Kochanowskiego - 
1951 m2 i ul.Wojska Polskiego - Kościuszki - 1 961 m2 2.1.codzienne sprzątanie - 
zbieranie i usuwanie nieczystości; 2.2.opróŜnianie koszy - 6 szt. - 1 raz w tygodniu, 2.3. 
alejki o nawierzchni Ŝwirowej 30 mb - odchwaszczanie i wyrównanie podłoŜa - 1 raz w 
miesiącu 3.PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 3.1.codzienne sprzątanie placów i zatok 
przystankowych ; 3.2.mycie wiaty przystankowej przy ul.Wojska Polskiego - 2 razy w roku 
(kwiecień , wrzesień); 3.3.opróŜnianie koszy - 4 szt. - 1 raz w tygodniu; 3.4. w okresie 
zimowym, odśnieŜanie i usuwanie gołoledzi z terenu przystanków 4.ULICE, CHODNIKI, 
PARKINGI, ZATOCZKI, SKWERY, TRAWNIKI, PASY ZIELENIE zgodnie z 
załącznikami nr 1, 3,4 i 6 4.1.codziennne zbieranie nieczystości 4.2. zamiatanie piasku, liści 
i innych nieczystości - chodniki, ulice, parkingi (centrum miasta 1 raz w miesiącu, 
pozostałe ulice 3 razy w roku); 4.3.oczyszczanie krawęŜników ulicznych i obrzeŜy 
chodnikowych z wyrosłej trawy i chwastów; 5.TEREN MIASTA 5.1.opróŜnianie koszy 
ulicznych - ok. 50 szt. - 1 raz w tygodniu; 5.2.wywieszanie i zdejmowanie flag ulicznych w 



wyznaczonym czasie (pięć razy w roku ) 5.4. utrzymanie w czystości koszy i ławek 
ulicznych (dwukrotne mycie - kwiecień i wrzesień). 6.PROWADZENIE DYśURU 
podczas imprez a)Festyn majowy, Święto Grzybów, w Węglińcu b)Noc Świętojańska w 
Starym Węglińcu, c)Jagodowe Lato + SIKAWA w Ruszowie, d)Festyn w Czerwonej 
Wodzie 6.1.instalowanie odpowiedniej ilości koszy i worków na śmieci przed 
rozpoczęciem imprez, oraz w trakcie trwania imprezy (kosze i worki wykonawcy); 
6.2.opróŜnianie zapełnionych koszy i worków w trakcie trwania imprez; 6.3.kompleksowe 
sprzątanie i wywóz odpadów następnego dnia po zakończeniu imprez. 7.PRZYSTANKI 
AUTOBUSOWE - Stary Węgliniec, Czerwona Woda, Zielonka, Piaseczna, Jagodzin, 
Ruszów, Kościelna Wieś 7.1.sprzatanie placów i zatok przystankowych 1 raz w tygodniu 
(w piątki); 7.2. mycie wiaty przystankowej 2 razy w roku (kwiecień, wrzesień) - 1 szt. w 
Czerwonej Wodzie przy Szkole Podstawowej 7.3.opróznianie koszy - 10 szt. - 1 raz w 
tygodniu 7.4. w okresie zimowym odśnieŜanie i usuwanie gołoledzi z terenu przystanków 
8.WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH - 1 raz w miesiącu z: 8.1.stadionu i boisk 
sportowych w Węglińcu, Czerwonej Wodzie, Zielonce, Starym Węglińcu i Ruszowie 
9.2.stawu tartacznego w Starym Węglińcu; 9.3.stawu Balaton w Czerwonej Wodzie; 
9.4.stawu Tajwan w Węglińcu 9.PLACE ZABAW (ZIELONKA, STARY WĘGLINIEC, 
JAGODZIN, PIASECZNA) i BOISKO SPORTOWE W ZIELONCE 9.1. zbieranie, 
usuwanie nieczystości 9.2.opróŜnianie koszy - 15 szt. - 1 raz w tygodniu 
10.TARGOWISKA (Węgliniec, Czerwona Woda, Ruszów, Stary Węgliniec) 10.1. 
zbieranie i usuwanie nieczystości po zakończonym handlu; 10.2.zamiatanie powierzchni 
utwardzonych po zakończonym handlu - targowisko w Węglińcu w środy i soboty - 
targowisko w Czerwonej Wodzie w czwartki 10.3.wywóz odpadów komunalnych z w/w 
targowisk (pojemniki wykonawcy) - co dwa tygodnie - bądź częściej w zaleŜności od stanu 
zapełnienia 10.4.wykaszanie traw i usuwanie chwastów; 10.5. utrzymanie w czystości 
toalet w dni targowe (przed kaŜdym targowiskiem i po zakończeniu) - targowisko w 
Węglińcu i w Czerwonej Wodzie II. RUSZÓW- zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 5 1. ulice 
:Śródmiejska, Emilii Plater, Dworcowa, Kantowicza - zamiatanie 1 raz w miesiącu 
2.chodnik przy ul. Emilii Plater- zamiatanie piasku, liści i innych nieczystości- 3 razy w 
roku; 3.opróŜnianie koszy ulicznych - 5 szt. - 1 raz w tygodniu; 4.codzienne zbieranie 
nieczystości - teren Ruszowa (centrum- zgodnie z mapką) 5.Skwery - ul.śagańska -II Armii 
Wojska Polskiego, Plac Partyzantów, Zgorzelecka- codzienne sprzątanie, opróŜnianie 
koszy - 3 szt. - 1 raz w tygodniu, alejki o nawierzchni szutrowej - odchwaszczanie, 
wyrównanie podłoŜa - 1 raz w miesiącu. III.TEREN GMINY 1. Naprawy wiat 
przystankowych, koszy ulicznych, płotków, ławek oraz ustawianie, mocowanie istniejących 
znaków drogowych - prace obejmują koszty transportu i robocizny. 2. Zbieranie 
nieczystości zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości z posprzątanych chodników 
przyległych do posesji - 1 raz w miesiącu. 3. usuwanie ogłoszeń i reklam z miejsc do tego 
nieprzystosowanych 4. mycie i dezynfekowanie wszystkich koszy ulicznych - dwa razy w 
roku 5. sprzątanie terenu wokół koszy, przy ławkach, tablicach i słupach ogłoszeniowych 6. 
sprzątanie innych ulic (ok. 1000mb.) wskazanych przez zamawiającego 2. Utrzymanie 
czystości polega na zamieceniu, wygrabieniu, zebraniu wszelkich zanieczyszczeń na 
jezdniach, parkingach, chodnikach, placach, pasach zieleni, alejkach na skwerach, w parku, 
terenach przy koszach na śmieci w szczególności z papierów, resztek roślin, gałązek, liści, 
niedopałków papierosów, trawy wyrosłej na poboczach dróg oraz chodników 3) 
Utrzymanie czystości polegać powinno na bieŜącym - systematycznym utrzymaniu 
czystości na umówionym terenie i w czasie bez dodatkowego powiadomienia przez 
Zamawiającego zgodnie z opisem. 4)OpróŜnianie koszy zaleŜy od ich faktycznego 
napełnienia i stanu porządku w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a zamiatanie ulic od stanu 
zabrudzenia oraz potrzeb 5)Prace składające się na przedmiot umowy musza być wykonane 



zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa z zachowaniem wymagań 
obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoŜ., i branŜowych, naleŜytą 
starannością w ich wykonaniu, dobra jakością właściwą organizacja pracy i uzgodnieniami 
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 6)Za bezpieczeństwo w ruchu w 
obrębie, na którym wykonywane będą prace, odpowiedzialny jest wykonawca. 7)Przed 
rozpoczęciem usług Wykonawca sporządzi harmonogram usług na dany miesiąc i 
przedstawi dla Zamawiającego do zatwierdzenia. Wykaz dróg i parkingów w Węglińcu 
stanowi zał. nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykaz dróg do zamiatania w Ruszowie - stanowi 
załącznik nr 2 o niniejszej SIWZ Wykaz chodników w Węglińcu stanowi zał. nr 3 o 
niniejszej SIWZ. Mapa Węglińca - stanowi zał. nr 4 do niniejszej SIWZ. Mapa Ruszowa 
stanowi zał. nr 5 do niniejszej SIWZ. Mapa Węglińca - chodniki szt. 10 - stanowi zał. nr 6 
do niniejszej SIWZ. ZADANIE NR 2 - usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie 
gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku I KWIETNIK - ul. Karola Wojtyły (2 szt. - 44,00 i 
15,20 m2) II KLOMB - przy wjeździe do miasta, ul. Piłsudskiego - 14,70 m2 
1.Przygotowanie podłoŜa pod rabaty - przekopanie gleby, odchwaszczanie, wyrównanie i 
spulchnianie gruntu 2.Nasadzenie jednorocznych roślin kwiatowych na rabatach w 
miesiącu maju (3-4 gatunki) - 8 szt./m2. 3.Pielęgnowanie rabat kwiatowych - zasilanie 
roślin nawozami mineralnymi w dawkach zalecanych przez producenta, wymiana 
uszkodzonych roślin, podlewanie, utrzymywanie podłoŜa między roślinami w formie 
czarnego ugoru. 4.Pielęgnacja trawników wokół rabat. 5.Jesienne uprzątnięcie rabat 
poprzez wykopanie sadzonek kwiatów, wygrabienie, przekopanie gleby i usunięcie innych 
zanieczyszczeń . III TRAWNIKI Pasy trawników - wzdłuŜ ulic: Sikorskiego, Wojska 
Polskiego, Kościuszki, Daszyńskiego Kochanowskiego - ok. 2 850,00 m2 Skwery - ul. 
Partyzantów-Sikorskiego, Sikorskiego-Kochanowskiego, Partyzantów - Wojska Polskiego, 
Kochanowskiego-Skrajna, Plac Wolności, Wojska Polskiego (skwer Podolski), Wojska 
Polskiego ( za skwerem Podolskim po obu stronach drogi), przejście z ul. Wojska 
Polskiego do ul. Partyzantów, przystanek PKS, Ogródek Jordanowski - ul.Wojska 
Polskiego - ok. 3.700,00 m2 1.Wiosenne grabienie trawników z pozostałych liści i innych 
zanieczyszczeń 2.Utrzymywanie trawników - na wysokość trawy 4-5 cm ( koszenie 6 razy 
w sezonie w uzgodnieniu z Zamawiającym w zaleŜności od wzrostu traw) + uprzątnięcie i 
wywiezienie ściętej trawy. 3.NawoŜenie trawników 4 razy w sezonie. 4.Jesienne koszenie, 
wygrabienie liści wraz z ich wywiezieniem. IV DRZEWA - pielęgnacja. Ciąg ulic 
Sikorskiego, Karola Wojtyły, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, 
Kochanowskiego - 134 szt. 1.Utrzymywanie dolnej korony drzew na wysokości 2 m 
2.Obcinanie odrostów z pni drzew - 3 x w roku 3. Formowanie drzew (głogi) przy ul. 
Wojska Polskiego 4.Pielęgnowanie i podwiązywanie nowo nasadzonych głogów do 
palików przy ul.Wojska Polskiego V GAZONY KWIETNIKOWE (przystanek PKS - 2 
szt., Skwer podolski - 2 szt.) 1.Wysadzanie kwiatów w gazonach - 35 szt. 2.BieŜąca 
pielęgnacja - plewienie, podlewanie, nawoŜenie. VI PASY ZIELENI -ul. Sikorskiego, ul. 
Kolejowa-Partyzantów, ul.Wojska Polskiego 1.BieŜąca pielęgnacja - 1 460,00 m2 ok. - 
1.120 szt. krzewów 2.nasadzenie i pielęgnacja jednorocznych roślin kwiatowych - 50 szt. w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego 3.Odchwaszczanie, utrzymywanie podłoŜa w 
formie czarnego ugoru 4. Przycinanie, formowanie krzewów, 5.Wyrównanie , wygrabienie 
podłoŜa 6.Zasilanie nawozami mineralnymi, 7. Wykonanie zabiegów agrotechnicznych w 
wypadku wystąpienia oznak chorobowych, 8.Pielęgnacja wiciokrzewów przy trejaŜach 
oraz konserwacja i naprawa trejaŜy - skwer: Partyzantów - Sikorskiego VII śYWOPŁOT 
pigwowca - ul. Karola Wojtyły - ok. 100 mb 1.Odchwaszczanie i formowanie Ŝywopłotu - 
3 razy w sezonie 2.Usuwanie zanieczyszczeń VIII OGRÓDEK JORDANOWSKI - ul. 
Kochanowskiego, pow. 1900 m2 1.Koszenie trawników - utrzymywanie traw na wysokości 
4-5 cm - 6 razy w sezonie ( uprzątnięcie i wywiezienie skoszonej trawy). 2.NawoŜenie 



trawników 4 raz w sezonie. 3.Jesienne wygrabienie liści wraz z ich wywiezieniem. 
4.Pielęgnacja drzew i krzewów (przycinanie - formowanie drzew, odchwaszczanie, 
spulchnianie ziemi wokół roślin, zasilanie nawozami mineralnymi, podlewanie ). IX PARK 
MIEJSKI Trawniki - 8 500,00 m2 1.Utrzymywanie trawników - na wysokość trawy 4-5 cm 
( koszenie 6 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym w zaleŜności od wzrostu traw) 
+ uprzątnięcie i wywiezienie ściętej trawy. 2.NawoŜenie trawników 4 razy w sezonie. 
3.Jesienne koszenie, wygrabienie liści wraz z ich wywiezieniem. 4.Uzupełnianie i 
renowacja trawników - ok. 20m2 Drzewa 1.Podwiązywanie młodych drzewek do palików. 
2.Usuwanie posuszu w koronach drzew. śywopłot 1.Pielęgnacja krzewów Ŝywopłotowych 
(plewienie, podlewanie, zasilanie nawozami). 2.Formowanie Ŝywopłotu - 3 razy w sezonie 
Kwietniki i krzewy 1. Klomb rozeta - 47 m2 - pielęgnacja kwietników obsadzonych 
lawendą i szałwią (odchwaszczanie, podlewanie, nawoŜenie, uzupełnienie roślin - ok. 10 
szt.) 2.Nasadzenie kwitnących roślin (50szt.) w miejscach wskazanych przez 
zamawiającego i ich pielęgnacja. 3.Krzewy (odchwaszczanie, podlewanie, nawoŜenie, 
formowanie, wykonywanie zabiegów agrotechnicznych w wypadku wystapienia oznak 
chorobowych. Fontanna 1. MontaŜ pompy z oprzyrządowaniem 2.BieŜące utrzymanie 
(czyszczenie, konserwacja odpływu oczyszczanie niecki ). 3.Wymiana , uzupełnienie, 
oczyszczenie i uzdatnianie wody 4. demontaŜ pompy - przed okresem zimowym TrejaŜe i 
pergole 1. Drobne naprawy elementów drewnianych 2. Pielęgnacja pnączy. RUSZÓW I 
KLOMB przy ul. Kantowicza - 700 m2 1. Nasadzenie roślin kwiatowych jednorocznych w 
ilości - 160 szt. 1. Pielęgnowanie rabat kwiatowych oraz nasadzonych krzewów. - bieŜące 
podlewanie, odchwaszczanie, - spulchnianie gleby z wybraniem chwastów i innych 
zanieczyszczeń, - wyrównanie podłoŜa, - wysiew nawozów mineralnych, - przygotowanie 
klombów do zimowania, wykopanie sadzonek kwiatów, - przekopanie gleby 2. Koszenie 
trawników - częstotliwość 6 razy w zaleŜności od wzrostu traw, utrzymywanie traw na 
wysokość 4-5 cm , wraz z wygrabieniem traw i ich wywiezieniem. 3. NawoŜenie 
trawników 4 razy w sezonie. 4. Jesienne wygrabienie liści i ich wywiezienie. 5. 
Konserwacja i drobne naprawy trejaŜy i pergoli. II TRAWNIKI (skwery) ul. Zgorzelecka-
Bolesławiecka, śagańska- Pl.Partyzantów, II Armii Woj.Pol. 1. Koszenie trawników 6 razy 
w sezonie wraz z usunięciem skoszonej trawy - utrzymywanie trawy na wysokość 4-5 cm - 
ok. 600 m2 2. NawoŜenie trawników 4 razy w sezonie. 3. Przycięcie Ŝywopłotu - 2 x w 
roku - ok. 40 mb 4. Jesienne wygrabienie liści wraz z ich wywiezieniem. 5. Pielęgnacja 
pasów zieleni przy ul. II Armii Woj.Pol. - ok. 60 m2 (formowanie krzewów, podlewanie, 
odchwaszczanie, spulchnianie gleby, nawoŜenie) 6. Wykoszenie skweru przy Domu 
Kultury - 3 razy w roku 7. Jednorazowe przycięcie krzaków przy ul.Ratuszowej (od mostku 
na rzece Czerna Mała do ul.II AWP) 8. Koszenie trawy na placu od strony ul.Strzeleckiej - 
3 razy w sezonie JAGODZIN SKWER - skrzyŜowanie Jagodzin - Pieńsk - ok. 120 m2 1. 
Koszenie (6 razy w sezonie) i nawoŜenie trawy oraz jej wygrabienie i wywiezienie. 2. 
Jesienne wygrabienie liści. CZERWONA WODA Skwer (klomb) - ul. 3-go Maja - 15,00 
m2 1.Przygotowanie podłoŜa pod rabaty - przekopanie gleby, odchwaszczenie, wyrównanie 
i spulchnienie gruntu . 2.Nasadzenie roślin kwiatowych na rabatach - 8 szt./m2. 3. 
Pielęgnowanie rabat kwiatowych - zasilanie roślin w czasie kwitnienia nawozami 
mineralnymi w dawkach zalecanych przez producenta, wymiana uszkodzonych roślin, 
podlewanie, utrzymywanie podłoŜa między roślinami w formie czarnego ugoru. 4. Jesienne 
uprzątnięcie rabat, wygrabienie, przekopanie gleby i usunięcie innych zanieczyszczeń oraz 
ich wywóz Trawnik (ul. Zgorzelecka - 3-go Maja) - 250 m2 1) Koszenie trawy - 6 razy w 
sezonie Park z pomnikiem - ul. 3-go Maja, pow. 1 600,00 m2 1.Koszenie trawników 6 razy 
w sezonie- utrzymywanie traw na wysokości 4-5cm 2.NawoŜenie trawników 4 razy w 
sezonie. 3.Jesienne wygrabienie liści wraz z ich wywiezieniem. 4.Pielęgnacja drzew i 
krzewów ( odchwaszczanie, formowanie, spulchnianie ziemi wokół roślin, podlewanie , 



zasilanie nawozami mineralnymi). 5.Odchwaszczanie alejek spacerowych oraz 
wyrównywanie podłoŜa. 6. Nasadzenie roślin kwiatowych i ich pielęgnacja we wskazanych 
miejscach (50szt.). Świetlica Wiejska 1. Koszenie trawników 6 razy w sezonie wraz z 
usunięciem skoszonej trawy - utrzymywanie trawy na wysokość 4-5 cm - ok. 600 m2 2. 
NawoŜenie trawników 4 razy w sezonie 3. Jesienne wygrabienie liści wraz z ich 
wywiezieniem 4. Pielęgnacja drzew i krzewów; odchwaszczenie, formowanie ,podlewanie, 
zasilanie nawozami mineralnymi 5. Nasadzenie brakujących krzewów - krzewuszka 2 szt., 
kalina - 1 szt. 6. nasadzenie róŜ rabatowych w ilości 30 szt. i ich pielęgnacja. STARY 
WĘGLINIEC Dom Kultury 1. Pielęgnacja nasadzonych roślin (odchwaszczanie, 
podlewanie, nawoŜenie) 2. Koszenie trawników 6 razy w sezonie (uprzątnięcie skoszonej 
trawy, nawoŜenie, podlewanie) 3. Nasadzenie róŜ rabatowych w ilości 20 szt. oraz ich 
pielęgnacja Skwer (za przystankiem PKS)- ok. 20 m2 1. Koszenie 3 razy w sezonie. Plac 
zabaw - Zielonka, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów 1.Pielęgnacja nasadzonych roślin- 
odchwaszczanie, podlewanie, nawoŜenie 2.Koszenientrawników 6 razy w sezonie 
(uprzątnięcie skoszonej trawy, nawoŜenie, podlewanie) Prace składające się na przedmiot 
umowy musza być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami 
prawa z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoŜ., i 
branŜowych, naleŜytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością właściwą organizacja 
pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za 
bezpieczeństwo w ruchu w obrębie, na którym wykonywane będą prace, odpowiedzialny 
jest wykonawca.. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 77.31.00.00-6. 
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.12.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   
III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia 
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. posiadają 
wiedzę i doświadczenie ZADANIE NR 1 - Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy 
wykaŜą iŜ wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują 
usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę 
polegającą na utrzymaniu czystości na terenie miejskim lub wiejskim.. W przypadku 
składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, 
jeŜeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Do wykazu naleŜy 
dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie według 
załącznika nr 9 do SIWZ Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na 
podstawie złoŜonych dokumentów z zastosowaniem zasady spełnia / nie spełnia. 
ZADANIE NR 2 - Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy wykaŜą iŜ wykonali, a w 



przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują usługi w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu zieleni na 
terenie miejskim lub wiejskim.. W przypadku składania oferty wspólnej warunek 
zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeŜeli wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą spełniać go łącznie. Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie według załącznika nr 9 do 
SIWZ Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złoŜonych 
dokumentów z zastosowaniem zasady spełnia / nie spełnia. 1.2. dysponują odpowiednim 
potencjałem technicznym ZADANIE NR 1 - Warunek ten spełniają wykonawcy , którzy 
przedstawia dokumenty, z których wynika, iŜ dysponują co najmniej jednym 
samochodem przystosowanym do odbioru i transportu odpadów komunalnych z 
czyszczenia ulic i placów. W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie 
uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeŜeli wykonawcy składający ofertę wspólną 
będą spełniać go łącznie Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na 
podstawie złoŜonych dokumentów z zastosowaniem zasady spełnia / nie spełnia. 
ZADANIE NR 2 - Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy przedstawią dokumenty, z 
których wynika, iŜ dysponują co najmniej jednym samochodem przystosowany do 
odbioru i transportu odpadów zielonych, co najmniej 2- kosiarkami spalinowymi, 2 - 
kosami spalinowymi, 2- kosiarkami Ŝyłkowymi oraz co najmniej jednym sprzętem do 
nawadniania, W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez 
Zamawiającego za spełniony, jeŜeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać 
go łącznie Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złoŜonych 
dokumentów z zastosowaniem zasady spełnia / nie spełnia..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZADANIE NR 
1 utrzymanie czystości 1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, kaŜdy z Wykonawców powinien przedłoŜyć wraz 
z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty 1.1..Oświadczenie, Ŝe wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do 
SIWZ 1.2.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 
jednej usługi związanej z utrzymaniem czystości na terenie miejskim lub wiejskim.. W 
przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za 
spełniony, jeŜeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Do 
wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane 
naleŜycie według załącznika nr 9 do SIWZ 1.3.Wykaz sprzętu do realizacji niniejszego 
zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ 2. W celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy kaŜdy z Wykonawców 
powinien przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty 
2.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do SIWZ; 2.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, stwierdzający 
stan prawny, miejsce rejestracji, charakter prowadzonej działalności, osoby upowaŜnione 
do reprezentowania wykonawcy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 



upływem terminu składania ofert -W przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie, składa je kaŜdy z uczestników. 3.W przypadku gdy Wykonawca 
zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest do 
przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Zobowiązanie danego podmiotu ma dokładnie określać zasób jaki zobowiązuje się oddać 
do dyspozycji Wykonawcy. 4.JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 , składa 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające, Ŝe: 4.1. nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4.2. nie orzeczono wobec niego 
zakazu ubiegania się o zamówienie. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2. 
powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu złoŜenia 
ofert. ZADANIE NR 2 utrzymanie zieleni 1. W celu wykazania spełnienia przez 
wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, kaŜdy z Wykonawców 
powinien przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty 
1.1.Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 1.2.Wykaz wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych usług w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi związanej z 
utrzymaniem zieleni na terenie miejskim lub wiejskim. W przypadku składania oferty 
wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeŜeli 
wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Do wykazu naleŜy 
dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie według 
załącznika nr 9 do SIWZ 1.3.Wykaz sprzętu do realizacji niniejszego zamówienia 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ 2. W celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy kaŜdy z Wykonawców 
powinien przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty 
2.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do SIWZ; 2.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, stwierdzający 
stan prawny, miejsce rejestracji, charakter prowadzonej działalności, osoby upowaŜnione 
do reprezentowania wykonawcy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert -W przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie, składa je kaŜdy z uczestników. 3.W przypadku gdy Wykonawca 
zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest do 
przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Zobowiązanie danego podmiotu ma dokładnie określać zasób jaki zobowiązuje się oddać 
do dyspozycji Wykonawcy. 4.JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 , składa 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające, Ŝe: 4.1. nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4.2. nie orzeczono wobec niego 



zakazu ubiegania się o zamówienie. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 1 i 3.2. 
powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu złoŜenia 
ofert.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.wegliniec.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  25.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 
Węgliniec Sekretariat. 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY I 
MIASTA WĘGLINIEC W 2010 roku. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 
- usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2009 
roku I.WĘGLINIEC 1.PARK MIEJSKI - 14 700 m2 1.1. zamiatanie utwardzonych 
alejek parkowych - nie rzadziej niŜ 1 raz w miesiącu - 250 mb, 1.2. usuwanie mchu 
porośniętego na alejach z kostki, 1.3.codzienne zbieranie i usuwanie nieczystości z 
terenu całego parku ( w tym gałęzi po wiatrołomach); 1.4.opróŜnianie koszy parkowych - 
15 szt. - 1 razy w tygodniu, 1.5. alejki nawierzchni szutrowej ok. 400 mb - 
odchwaszczanie, wyrównanie podłoŜa - 1 raz w miesiącu 2.OGRÓDEK 
JORDANOWSKI przy ul. Kochanowskiego - 1951 m2 i ul.Wojska Polskiego - 
Kościuszki - 1 961 m2 2.1.codzienne sprzątanie - zbieranie i usuwanie nieczystości; 
2.2.opróŜnianie koszy - 6 szt. - 1 raz w tygodniu, 2.3. alejki o nawierzchni Ŝwirowej 30 
mb - odchwaszczanie i wyrównanie podłoŜa - 1 raz w miesiącu 3.PRZYSTANKI 
AUTOBUSOWE 3.1.codzienne sprzątanie placów i zatok przystankowych ; 3.2.mycie 
wiaty przystankowej przy ul.Wojska Polskiego - 2 razy w roku (kwiecień , wrzesień); 
3.3.opróŜnianie koszy - 4 szt. - 1 raz w tygodniu; 3.4. w okresie zimowym, odśnieŜanie i 
usuwanie gołoledzi z terenu przystanków 4.ULICE, CHODNIKI, PARKINGI, 
ZATOCZKI, SKWERY, TRAWNIKI, PASY ZIELENIE zgodnie z załącznikami nr 1, 
3,4 i 6 4.1.codziennne zbieranie nieczystości 4.2. zamiatanie piasku, liści i innych 
nieczystości - chodniki, ulice, parkingi (centrum miasta 1 raz w miesiącu, pozostałe ulice 
3 razy w roku); 4.3.oczyszczanie krawęŜników ulicznych i obrzeŜy chodnikowych z 
wyrosłej trawy i chwastów; 5.TEREN MIASTA 5.1.opróŜnianie koszy ulicznych - ok. 50 
szt. - 1 raz w tygodniu; 5.2.wywieszanie i zdejmowanie flag ulicznych w wyznaczonym 
czasie (pięć razy w roku ) 5.4. utrzymanie w czystości koszy i ławek ulicznych 



(dwukrotne mycie - kwiecień i wrzesień). 6.PROWADZENIE DYśURU podczas imprez 
a)Festyn majowy, Święto Grzybów, w Węglińcu b)Noc Świętojańska w Starym 
Węglińcu, c)Jagodowe Lato + SIKAWA w Ruszowie, d)Festyn w Czerwonej Wodzie 
6.1.instalowanie odpowiedniej ilości koszy i worków na śmieci przed rozpoczęciem 
imprez, oraz w trakcie trwania imprezy (kosze i worki wykonawcy); 6.2.opróŜnianie 
zapełnionych koszy i worków w trakcie trwania imprez; 6.3.kompleksowe sprzątanie i 
wywóz odpadów następnego dnia po zakończeniu imprez. 7.PRZYSTANKI 
AUTOBUSOWE - Stary Węgliniec, Czerwona Woda, Zielonka, Piaseczna, Jagodzin, 
Ruszów, Kościelna Wieś 7.1.sprzatanie placów i zatok przystankowych 1 raz w tygodniu 
(w piątki); 7.2. mycie wiaty przystankowej 2 razy w roku (kwiecień, wrzesień) - 1 szt. w 
Czerwonej Wodzie przy Szkole Podstawowej 7.3.opróznianie koszy - 10 szt. - 1 raz w 
tygodniu 7.4. w okresie zimowym odśnieŜanie i usuwanie gołoledzi z terenu 
przystanków 8.WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH - 1 raz w miesiącu z: 
8.1.stadionu i boisk sportowych w Węglińcu, Czerwonej Wodzie, Zielonce, Starym 
Węglińcu i Ruszowie 9.2.stawu tartacznego w Starym Węglińcu; 9.3.stawu Balaton w 
Czerwonej Wodzie; 9.4.stawu Tajwan w Węglińcu 9.PLACE ZABAW (ZIELONKA, 
STARY WĘGLINIEC, JAGODZIN, PIASECZNA) i BOISKO SPORTOWE W 
ZIELONCE 9.1. zbieranie, usuwanie nieczystości 9.2.opróŜnianie koszy - 15 szt. - 1 raz 
w tygodniu 10.TARGOWISKA (Węgliniec, Czerwona Woda, Ruszów, Stary Węgliniec) 
10.1. zbieranie i usuwanie nieczystości po zakończonym handlu; 10.2.zamiatanie 
powierzchni utwardzonych po zakończonym handlu - targowisko w Węglińcu w środy i 
soboty - targowisko w Czerwonej Wodzie w czwartki 10.3.wywóz odpadów 
komunalnych z w/w targowisk (pojemniki wykonawcy) - co dwa tygodnie - bądź 
częściej w zaleŜności od stanu zapełnienia 10.4.wykaszanie traw i usuwanie chwastów; 
10.5. utrzymanie w czystości toalet w dni targowe (przed kaŜdym targowiskiem i po 
zakończeniu) - targowisko w Węglińcu i w Czerwonej Wodzie II. RUSZÓW- zgodnie z 
załącznikami nr 2 i nr 5 1. ulice :Śródmiejska, Emilii Plater, Dworcowa, Kantowicza - 
zamiatanie 1 raz w miesiącu 2.chodnik przy ul. Emilii Plater- zamiatanie piasku, liści i 
innych nieczystości- 3 razy w roku; 3.opróŜnianie koszy ulicznych - 5 szt. - 1 raz w 
tygodniu; 4.codzienne zbieranie nieczystości - teren Ruszowa (centrum- zgodnie z 
mapką) 5.Skwery - ul.śagańska -II Armii Wojska Polskiego, Plac Partyzantów, 
Zgorzelecka- codzienne sprzątanie, opróŜnianie koszy - 3 szt. - 1 raz w tygodniu, alejki o 
nawierzchni szutrowej - odchwaszczanie, wyrównanie podłoŜa - 1 raz w miesiącu. 
III.TEREN GMINY 1. Naprawy wiat przystankowych, koszy ulicznych, płotków, ławek 
oraz ustawianie, mocowanie istniejących znaków drogowych - prace obejmują koszty 
transportu i robocizny. 2. Zbieranie nieczystości zgromadzonych przez właścicieli 
nieruchomości z posprzątanych chodników przyległych do posesji - 1 raz w miesiącu. 3. 
usuwanie ogłoszeń i reklam z miejsc do tego nieprzystosowanych 4. mycie i 
dezynfekowanie wszystkich koszy ulicznych - dwa razy w roku 5. sprzątanie terenu 
wokół koszy, przy ławkach, tablicach i słupach ogłoszeniowych 6. sprzątanie innych ulic 
(ok. 1000mb.) wskazanych przez zamawiającego 2. Utrzymanie czystości polega na 
zamieceniu, wygrabieniu, zebraniu wszelkich zanieczyszczeń na jezdniach, parkingach, 
chodnikach, placach, pasach zieleni, alejkach na skwerach, w parku, terenach przy 
koszach na śmieci w szczególności z papierów, resztek roślin, gałązek, liści, 
niedopałków papierosów, trawy wyrosłej na poboczach dróg oraz chodników 3) 
Utrzymanie czystości polegać powinno na bieŜącym - systematycznym utrzymaniu 
czystości na umówionym terenie i w czasie bez dodatkowego powiadomienia przez 
Zamawiającego zgodnie z opisem. 4)OpróŜnianie koszy zaleŜy od ich faktycznego 
napełnienia i stanu porządku w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a zamiatanie ulic od stanu 
zabrudzenia oraz potrzeb 5)Prace składające się na przedmiot umowy musza być 



wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa z 
zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoŜ., i 
branŜowych, naleŜytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością właściwą 
organizacja pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 6)Za bezpieczeństwo w ruchu w obrębie, na którym wykonywane będą 
prace, odpowiedzialny jest wykonawca. 7)Przed rozpoczęciem usług Wykonawca 
sporządzi harmonogram usług na dany miesiąc i przedstawi dla Zamawiającego do 
zatwierdzenia..  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3.  
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.  
• 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.  

 
CZĘŚĆ Nr:  2 NAZW A:  UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY I MIASTA 
WĘGLINIEC W 2010R.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 2 
- usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku I 
KWIETNIK - ul. Karola Wojtyły (2 szt. - 44,00 i 15,20 m2) II KLOMB - przy wjeździe 
do miasta, ul. Piłsudskiego - 14,70 m2 1.Przygotowanie podłoŜa pod rabaty - 
przekopanie gleby, odchwaszczanie, wyrównanie i spulchnianie gruntu 2.Nasadzenie 
jednorocznych roślin kwiatowych na rabatach w miesiącu maju (3-4 gatunki) - 8 szt./m2. 
3.Pielęgnowanie rabat kwiatowych - zasilanie roślin nawozami mineralnymi w dawkach 
zalecanych przez producenta, wymiana uszkodzonych roślin, podlewanie, utrzymywanie 
podłoŜa między roślinami w formie czarnego ugoru. 4.Pielęgnacja trawników wokół 
rabat. 5.Jesienne uprzątnięcie rabat poprzez wykopanie sadzonek kwiatów, wygrabienie, 
przekopanie gleby i usunięcie innych zanieczyszczeń . III TRAWNIKI Pasy trawników - 
wzdłuŜ ulic: Sikorskiego, Wojska Polskiego, Kościuszki, Daszyńskiego 
Kochanowskiego - ok. 2 850,00 m2 Skwery - ul. Partyzantów-Sikorskiego, Sikorskiego-
Kochanowskiego, Partyzantów - Wojska Polskiego, Kochanowskiego-Skrajna, Plac 
Wolności, Wojska Polskiego (skwer Podolski), Wojska Polskiego ( za skwerem 
Podolskim po obu stronach drogi), przejście z ul. Wojska Polskiego do ul. Partyzantów, 
przystanek PKS, Ogródek Jordanowski - ul.Wojska Polskiego - ok. 3.700,00 m2 
1.Wiosenne grabienie trawników z pozostałych liści i innych zanieczyszczeń 
2.Utrzymywanie trawników - na wysokość trawy 4-5 cm ( koszenie 6 razy w sezonie w 
uzgodnieniu z Zamawiającym w zaleŜności od wzrostu traw) + uprzątnięcie i 
wywiezienie ściętej trawy. 3.NawoŜenie trawników 4 razy w sezonie. 4.Jesienne 
koszenie, wygrabienie liści wraz z ich wywiezieniem. IV DRZEWA - pielęgnacja. Ciąg 
ulic Sikorskiego, Karola Wojtyły, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, 
Kochanowskiego - 134 szt. 1.Utrzymywanie dolnej korony drzew na wysokości 2 m 
2.Obcinanie odrostów z pni drzew - 3 x w roku 3. Formowanie drzew (głogi) przy ul. 
Wojska Polskiego 4.Pielęgnowanie i podwiązywanie nowo nasadzonych głogów do 
palików przy ul.Wojska Polskiego V GAZONY KWIETNIKOWE (przystanek PKS - 2 
szt., Skwer podolski - 2 szt.) 1.Wysadzanie kwiatów w gazonach - 35 szt. 2.BieŜąca 
pielęgnacja - plewienie, podlewanie, nawoŜenie. VI PASY ZIELENI -ul. Sikorskiego, ul. 
Kolejowa-Partyzantów, ul.Wojska Polskiego 1.BieŜąca pielęgnacja - 1 460,00 m2 ok. - 
1.120 szt. krzewów 2.nasadzenie i pielęgnacja jednorocznych roślin kwiatowych - 50 szt. 
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 3.Odchwaszczanie, utrzymywanie 
podłoŜa w formie czarnego ugoru 4. Przycinanie, formowanie krzewów, 5.Wyrównanie , 
wygrabienie podłoŜa 6.Zasilanie nawozami mineralnymi, 7. Wykonanie zabiegów 



agrotechnicznych w wypadku wystąpienia oznak chorobowych, 8.Pielęgnacja 
wiciokrzewów przy trejaŜach oraz konserwacja i naprawa trejaŜy - skwer: Partyzantów - 
Sikorskiego VII śYWOPŁOT pigwowca - ul. Karola Wojtyły - ok. 100 mb 
1.Odchwaszczanie i formowanie Ŝywopłotu - 3 razy w sezonie 2.Usuwanie 
zanieczyszczeń VIII OGRÓDEK JORDANOWSKI - ul. Kochanowskiego, pow. 1900 
m2 1.Koszenie trawników - utrzymywanie traw na wysokości 4-5 cm - 6 razy w sezonie 
( uprzątnięcie i wywiezienie skoszonej trawy). 2.NawoŜenie trawników 4 raz w sezonie. 
3.Jesienne wygrabienie liści wraz z ich wywiezieniem. 4.Pielęgnacja drzew i krzewów 
(przycinanie - formowanie drzew, odchwaszczanie, spulchnianie ziemi wokół roślin, 
zasilanie nawozami mineralnymi, podlewanie ). IX PARK MIEJSKI Trawniki - 8 500,00 
m2 1.Utrzymywanie trawników - na wysokość trawy 4-5 cm ( koszenie 6 razy w sezonie 
w uzgodnieniu z zamawiającym w zaleŜności od wzrostu traw) + uprzątnięcie i 
wywiezienie ściętej trawy. 2.NawoŜenie trawników 4 razy w sezonie. 3.Jesienne 
koszenie, wygrabienie liści wraz z ich wywiezieniem. 4.Uzupełnianie i renowacja 
trawników - ok. 20m2 Drzewa 1.Podwiązywanie młodych drzewek do palików. 
2.Usuwanie posuszu w koronach drzew. śywopłot 1.Pielęgnacja krzewów 
Ŝywopłotowych (plewienie, podlewanie, zasilanie nawozami). 2.Formowanie Ŝywopłotu 
- 3 razy w sezonie Kwietniki i krzewy 1. Klomb rozeta - 47 m2 - pielęgnacja kwietników 
obsadzonych lawendą i szałwią (odchwaszczanie, podlewanie, nawoŜenie, uzupełnienie 
roślin - ok. 10 szt.) 2.Nasadzenie kwitnących roślin (50szt.) w miejscach wskazanych 
przez zamawiającego i ich pielęgnacja. 3.Krzewy (odchwaszczanie, podlewanie, 
nawoŜenie, formowanie, wykonywanie zabiegów agrotechnicznych w wypadku 
wystapienia oznak chorobowych. Fontanna 1. MontaŜ pompy z oprzyrządowaniem 
2.BieŜące utrzymanie (czyszczenie, konserwacja odpływu oczyszczanie niecki ). 
3.Wymiana , uzupełnienie, oczyszczenie i uzdatnianie wody 4. demontaŜ pompy - przed 
okresem zimowym TrejaŜe i pergole 1. Drobne naprawy elementów drewnianych 2. 
Pielęgnacja pnączy. RUSZÓW I KLOMB przy ul. Kantowicza - 700 m2 1. Nasadzenie 
roślin kwiatowych jednorocznych w ilości - 160 szt. 1. Pielęgnowanie rabat kwiatowych 
oraz nasadzonych krzewów. - bieŜące podlewanie, odchwaszczanie, - spulchnianie gleby 
z wybraniem chwastów i innych zanieczyszczeń, - wyrównanie podłoŜa, - wysiew 
nawozów mineralnych, - przygotowanie klombów do zimowania, wykopanie sadzonek 
kwiatów, - przekopanie gleby 2. Koszenie trawników - częstotliwość 6 razy w zaleŜności 
od wzrostu traw, utrzymywanie traw na wysokość 4-5 cm , wraz z wygrabieniem traw i 
ich wywiezieniem. 3. NawoŜenie trawników 4 razy w sezonie. 4. Jesienne wygrabienie 
liści i ich wywiezienie. 5. Konserwacja i drobne naprawy trejaŜy i pergoli. II 
TRAWNIKI (skwery) ul. Zgorzelecka-Bolesławiecka, śagańska- Pl.Partyzantów, II 
Armii Woj.Pol. 1. Koszenie trawników 6 razy w sezonie wraz z usunięciem skoszonej 
trawy - utrzymywanie trawy na wysokość 4-5 cm - ok. 600 m2 2. NawoŜenie trawników 
4 razy w sezonie. 3. Przycięcie Ŝywopłotu - 2 x w roku - ok. 40 mb 4. Jesienne 
wygrabienie liści wraz z ich wywiezieniem. 5. Pielęgnacja pasów zieleni przy ul. II 
Armii Woj.Pol. - ok. 60 m2 (formowanie krzewów, podlewanie, odchwaszczanie, 
spulchnianie gleby, nawoŜenie) 6. Wykoszenie skweru przy Domu Kultury - 3 razy w 
roku 7. Jednorazowe przycięcie krzaków przy ul.Ratuszowej (od mostku na rzece Czerna 
Mała do ul.II AWP) 8. Koszenie trawy na placu od strony ul.Strzeleckiej - 3 razy w 
sezonie JAGODZIN SKWER - skrzyŜowanie Jagodzin - Pieńsk - ok. 120 m2 1. Koszenie 
(6 razy w sezonie) i nawoŜenie trawy oraz jej wygrabienie i wywiezienie. 2. Jesienne 
wygrabienie liści. CZERWONA WODA Skwer (klomb) - ul. 3-go Maja - 15,00 m2 
1.Przygotowanie podłoŜa pod rabaty - przekopanie gleby, odchwaszczenie, wyrównanie i 
spulchnienie gruntu . 2.Nasadzenie roślin kwiatowych na rabatach - 8 szt./m2. 3. 
Pielęgnowanie rabat kwiatowych - zasilanie roślin w czasie kwitnienia nawozami 



mineralnymi w dawkach zalecanych przez producenta, wymiana uszkodzonych roślin, 
podlewanie, utrzymywanie podłoŜa między roślinami w formie czarnego ugoru. 4. 
Jesienne uprzątnięcie rabat, wygrabienie, przekopanie gleby i usunięcie innych 
zanieczyszczeń oraz ich wywóz Trawnik (ul. Zgorzelecka - 3-go Maja) - 250 m2 1) 
Koszenie trawy - 6 razy w sezonie Park z pomnikiem - ul. 3-go Maja, pow. 1 600,00 m2 
1.Koszenie trawników 6 razy w sezonie- utrzymywanie traw na wysokości 4-5cm 
2.NawoŜenie trawników 4 razy w sezonie. 3.Jesienne wygrabienie liści wraz z ich 
wywiezieniem. 4.Pielęgnacja drzew i krzewów ( odchwaszczanie, formowanie, 
spulchnianie ziemi wokół roślin, podlewanie , zasilanie nawozami mineralnymi). 
5.Odchwaszczanie alejek spacerowych oraz wyrównywanie podłoŜa. 6. Nasadzenie 
roślin kwiatowych i ich pielęgnacja we wskazanych miejscach (50szt.). Świetlica 
Wiejska 1. Koszenie trawników 6 razy w sezonie wraz z usunięciem skoszonej trawy - 
utrzymywanie trawy na wysokość 4-5 cm - ok. 600 m2 2. NawoŜenie trawników 4 razy 
w sezonie 3. Jesienne wygrabienie liści wraz z ich wywiezieniem 4. Pielęgnacja drzew i 
krzewów; odchwaszczenie, formowanie ,podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi 5. 
Nasadzenie brakujących krzewów - krzewuszka 2 szt., kalina - 1 szt. 6. nasadzenie róŜ 
rabatowych w ilości 30 szt. i ich pielęgnacja. STARY WĘGLINIEC Dom Kultury 1. 
Pielęgnacja nasadzonych roślin (odchwaszczanie, podlewanie, nawoŜenie) 2. Koszenie 
trawników 6 razy w sezonie (uprzątnięcie skoszonej trawy, nawoŜenie, podlewanie) 3. 
Nasadzenie róŜ rabatowych w ilości 20 szt. oraz ich pielęgnacja Skwer (za przystankiem 
PKS)- ok. 20 m2 1. Koszenie 3 razy w sezonie. Plac zabaw - Zielonka, Stary Węgliniec, 
Jagodzin, Ruszów 1.Pielęgnacja nasadzonych roślin- odchwaszczanie, podlewanie, 
nawoŜenie 2.Koszenientrawników 6 razy w sezonie (uprzątnięcie skoszonej trawy, 
nawoŜenie, podlewanie) Prace składające się na przedmiot umowy musza być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa z zachowaniem 
wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoŜ., i branŜowych, 
naleŜytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością właściwą organizacja pracy i 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za 
bezpieczeństwo w ruchu w obrębie, na którym wykonywane będą prace, odpowiedzialny 
jest wykonawca..  

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.  
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.  
• 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.  

 
 
 


