ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1
___________________________________________________________________
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD
NAZWĄ:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM
___________________________________________________________________

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 -

Harmonogram prac w ramach utrzymania Bulwaru Zamkowego w
Sztumie

Załącznik nr 2 -

Harmonogram prac w ramach utrzymania terenów zielonych
należących do Miasta i Gminy Sztum wraz z wykazem
nieruchomości gminnych przy których należy wykonywać prace

___________________________________________________________________

Utrzymanie terenów zielonych należących do Miasta i Gminy Sztum

I.

Bieżące utrzymanie Bulwaru Zamkowego w Sztumie

1. Koszenie i grabienie terenów zielonych znajdujących się na terenie przewidzianym
do utrzymania z częstotliwością określoną w Załączniku nr 1 . Wymaga się aby
powierzchnie płaskie koszone były za pomocą kosiarek samobieżnych
wyposażonych w kosz na trawę. Skarpy oraz miejsca trudno dostępne dla kosiarek
samobieżnych mogą być koszone podkaszarkami bądź kosami spalinowymi.
Trawa przed skoszeniem nie może mierzyć więcej niż 10 cm, natomiast po
skoszenie nie mniej niż 5 cm. Skoszoną trawę należy natychmiast zebrać i
zagospodarować. Teren przewidziany do utrzymania zieleni, ok. 70 tyś. m2.
2. Bieżąca pielęgnacja rabat polegająca na: usuwaniu chwastów, grabieniu resztek
zielonych, uzupełnianiu ściółki w postaci kory drzewnej, systematycznym
przycinaniu rosnących kwiatów, traw i krzewów, usuwanie zeschniętych roślin,
bylin, bieżące przycinanie i formowanie krzewów, podlewanie roślin, nawożenie
oraz zwalczanie szkodników i chorób. Prowadzenie bieżącego monitoringu rabat i
niedopuszczenie do ich zarastania.
3. Usuwanie chwastów oraz innych nieczystości znajdujących się pomiędzy alejkami
a krawężnikami na całej długości Bulwaru oraz terenu rekreacyjnego. Zebrane
odpady należy w całości zagospodarować.
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4. Bieżące utrzymanie żwirowych i szutrowych alejek, tak aby nie dopuścić do ich
zarastania. Ponadto należy powyższe alejki regularnie opryskiwać środkami
chemicznymi w celu usuwania i zapobiegania powstawania chwastów i zarastania
przez usuwanie resztek roślinnych po wykonanych zabiegach. Nawierzchnię
alejek należy uzupełniać na bieżąco poprzez ich wypełnianie materiałem z której
jest zbudowana aby nie dopuszczać do powstania dołów czy nierówności.
5. Opryskiwanie terenów zielonych w całym obszarze objętym zamówieniem
środkami chemicznymi zapobiegającymi wzrost chwastów dwuliściennych.
6. Systematyczne usuwanie odrostów przy drzewach, przycinanie gałęzi drzew,
usuwanie konarów drzew utrudniających poruszanie się po bulwarze, usuwanie
złomów oraz wiatrołomów.
7. Wiosenne i jesienne grabienie liści i resztek zielonych na całym obszarze
zamówienie wraz z wywozem i zagospodarowanie powstałych odpadów.
8. Konserwacja i naprawa elementów małej architektury (ławki, mostki), poprzez
impregnację oraz wymianę uszkodzonych elementów.
9. Systematyczne koszenie skarpy przy torach kolejowych (ok. 1 tyś. m2),
10. Systematyczne utrzymanie w czystości brzegów Jeziora Zajezierskiego (1m w
głąb linii brzegowej).
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II.

Bieżące utrzymanie na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz Parku
Miejskiego

1. Koszenie i grabienie terenów zielonych znajdujących się na terenie przewidzianym
do utrzymania z częstotliwością określoną w Załączniku nr 2 . Wymaga się aby
powierzchnie płaskie koszone były za pomocą kosiarek samobieżnych
wyposażonych w kosz na trawę. Skarpy oraz miejsca trudno dostępne dla kosiarek
samobieżnych mogą być koszone podkaszarkami bądź kosami spalinowymi.
Trawa przed skoszeniem nie może mierzyć więcej niż 10 cm, natomiast po
skoszenie nie mniej niż 5 cm. Skoszoną trawę należy natychmiast zebrać i
zagospodarować. Teren przewidziany do utrzymania zieleni, ok. 130 tyś. m2
2. Opryskiwanie terenów zielonych w całym obszarze objętym zamówieniem
środkami chemicznymi zapobiegającymi wzrost chwastów dwuliściennych.
3. Bieżąca pielęgnacja rabat polegająca na: usuwaniu chwastów, grabieniu resztek
zielonych, uzupełnianiu ściółki w postaci kory drzewnej, systematycznym
przycinaniu rosnących kwiatów, traw i krzewów, usuwanie zeschniętych roślin,
bylin, bieżące przycinanie i formowanie krzewów, podlewanie roślin, nawożenie
oraz zwalczanie szkodników i chorób. Prowadzenie bieżącego monitoringu rabat i
niedopuszczenie do ich zarastania.
4. Opryskiwanie terenów zielonych w całym obszarze objętym zamówieniem
środkami chemicznymi zapobiegającymi wzrost chwastów dwuliściennych.
5. Systematyczne usuwanie odrostów przy drzewach, przycinanie gałęzi drzew,
usuwanie konarów drzew utrudniających poruszanie się po bulwarze, usuwanie
złomów oraz wiatrołomów.
6. Wiosenne i jesienne grabienie liści i resztek zielonych na całym obszarze
zamówienie wraz z wywozem i zagospodarowanie powstałych odpadów.
7. Strzyżenie, pielenie, oczyszczanie i kształtowanie żywopłotów wraz z wywozem i
zagospodarowaniem powstałych odpadów.
8. Konserwacja i naprawa elementów małej architektury (ławki, mostki, altanki),
poprzez impregnację oraz wymianę uszkodzonych elementów.
9. Systematyczne utrzymanie w czystości brzegów Jeziora Barlewickiego (1m w głąb
linii brzegowej) na wysokości hali targowej, dojścia do parku miejskiego i parku
miejskiego.
10. Bieżące oczyszczanie terenu amfiteatru w Parku Miejskim (dot. sceny oraz
widowni).
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