ZAŁĄCZNIK - WYKAZ ZADAŃ
do umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki,
na wykonywanie usług w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku na
terenie gminy Sędziszów w 2018 roku ( miasto i tereny wiejskie).”
L.p.
1.
1.

ZAKRES PRAC
2.
3.
Utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych
1. wykaszanie terenów komunalnych, utrzymanie trawników,
2. ręczne i mechaniczne zbieranie liści z terenów komunalnych
3. opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych znajdujących się
w pasach drogowych na skwerach oraz ciągach pieszych będących
w zarządzie gminy,
4. likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów
5. bieżące utrzymanie czystości i porządku, naprawa i utrzymanie
w należytym stanie mienia komunalnego ( np. barierki przy schodach
i ciągach pieszych, ławki parkowe),
6 usuwanie odpadów z terenów komunalnych,
7. usuwanie martwych zwierząt z dróg i terenów komunalnych, transport
i przechowywanie w specjalistycznym pojemniku do chwili odbioru
przez firmę utylizacyjną;
8. dokarmianie zwierząt gospodarskich w przypadkach losowych ich
właścicieli;
9. transport dzikich, rannych zwierząt do odpowiednich placówek;
10. bieżące przeglądy obiektów architektury na terenie gminy i zgłaszanie
Zamawiającemu (drogą elektroniczną) konieczności ich naprawy,
konserwacji sprzętu i wyposażenia obiektów, urządzeń sanitarnych,
usuwanie graffiti i zabezpieczenie warstwą ochronną przy
jednoczesnym powiadomieniu Zamawiającego o niezbędnych
zakupach materiałów, usług i określeniem ich szacunkowej wartości

WARUNKI
REALIZACJI
4.
min 4 x w roku
wg. potrzeb
w dni robocze
(pon-piątek )
wg. potrzeb
wg. potrzeb
wg. potrzeb
wg. potrzeb
wg. potrzeb
wg. potrzeb

wg. potrzeb

2.

Przygotowanie terenów do uroczystości gminnych i imprez plenerowych

3.

Utrzymanie zieleni miejskiej - krzewy, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów.
1.
Nasadzanie, podlewanie i pielęgnacja kwiatów rabatowych na terenie
miasta Sędziszów w niżej wymienionych miejscach:
• klomb przy skrzyżowaniu ul. Dworcowa z ul. Kościuszki,
• klomb na Osiedlu Na Skarpie w rejonie Przedszkola,
• klomb na Osiedlu Na Skarpie w rejonie bloku Nr 13,
• dwie rabaty przy ul. Wyszyńskiego w rejonie bloku nr 18 -nasadzenia do
20 maja,
Osiedle Sady,
• rabata na placu zabaw przy ul. Partyzantów,
- pielęgnacja
• w 2 szt. donic przy ul. Przemysłowej na wprost przystanku
wg.
potrzeb ,
autobusowego,
• w 54 szt. donic kwiatowych przy ul. Dworcowej w
Sędziszowie (od dworca PKP do wjazdu na Osiedle Sady w
rejonie bloku nr 1),
• w 20 szt. donic kwiatowych przy Samorządowym Centrum
Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie,
• w gazonach kwiatowych przy ul. Dworcowej w rejonie
lokomotywy,

wg. potrzeb

•
•
•

2.

3.

4.

w 8 szt. donic kwiatowych przy budynku Urzędu Miejskiego,
wieże kwiatowe – 2 szt. przy budynku Urzędu Miejskiego,
w 25 kpl kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wiszących
na lataniach ulicznych odpowiednio: 7 kpl na latarniach przy
ul. Armii Krajowej, 7 kpl na latarniach przy ul. Leśnej, 2 kpl
na latarniach przy ul. Dworcowej (dworzec PKP) i 9 kpl na
latarniach przy ul. Wyszyńskiego.
- przy czym do nasadzenia w donicach, klombach i na rabatach należy
zastosować następujące gatunki kwiatów m.in: begonie, aksamitki,
molimba, lobelia, euforia, mezo, niecierpek, starzec, petunia, szałwia,
surfinia , ipomea.
- przy czym do nasadzenia w kaskadowych konstrukcjach
kwietnikowych wiszących na latarniach ulicznych i w wieżach
kwietnikowych należy zastosować kompozycje surfinii i ipomeea.
usuwanie nieaktualnych ogłoszeń z tablic ogłoszeń i słupów
ogłoszeniowych na terenie miasta i gminy oraz mycie słupów
ogłoszeniowych;
usuwanie ogłoszeń z słupów oświetleniowych ulicznego na terenie
miasta i gminy;

j.w.

wg. potrzeb

wg. potrzeb

Place zabaw i tereny rekreacji.
1.

2.

Utrzymanie placów zabaw usytuowanych na terenie miasta i gminy jak
niżej:
• Osiedle Sady w rejonie bloku Nr 3 część działki nr 646/2 o
pow.0,7813 ha,
• Osiedle Na Skarpie w rejonie bloków Nr 15i 16 działka nr
190/3 o pow.0,0867 ha,
• ul. Partyzantów działka nr 153/1 o pow. 0,1429 ha,
• Plac zabaw i boisko sportowe w Borszowicach dz. nr 146 o
pow. 0,8000 ha,
• Osiedle Drewniane część działki nr 378/9 i 378/14 o pow.
0,5938 ha,
• Gniewięcin działka nr 170/1 o pow. 0,43 ha,
• Zielonki część działki nr 235 o pow. 0,01550 ha,
• Boleścice część działki nr 109/1 o pow. 0,17 ha,
• Pawłowice część działki nr 278/20 o pow. 2,6340 ha,
• ul. Klonowa część działki 2/63 i 2/66 o pow. 0,3164 ha,
• Sosnowiec część działki nr 201/1 o pow.0,3100 ha,
• Łowinia część działki nr 254/6 i 60 o pow. 0,247 ha,
• Klimontów część działki nr 860/1 o pow. 0,44 ha,
• Czekaj część działki nr 317/1 o pow. 0,1180 ha,
• Siłownia zewnętrzna w Marianowie część działki nr 655 o
pow. 0,3800 ha,
• Siłownia zewnętrzna Osiedle Na Skarpie Blok Nr 1 część
działki nr 596 o pow. 0,7132 ha,
• Siłownia plenerowa Osiedle Sady część działki nr 343/1 o
pow. 0,1471 ha.
Sprzątanie śmieci i opróżnianie koszy na śmieci, wymiana piasku w
piaskownicach, uzupełnienie stref bezpieczeństwa wokół urządzeń
zabawowych (koszt zakupu i transport piaski pokrywa gmina

wg. potrzeb

-wymiana
piasku 2 x w
roku,
- sprzątanie
śmieci

codziennie od
pon-piątku.
5.

Pielęgnacja drzewostanu i krzewów
1.

3.

4.
5.
6.

6.

Wykonanie przycięcia oraz uformowanie krzewów i drzew wraz
z uporządkowaniem terenu:
• działka przy ul. Kościelnej w Sędziszowie przy Pomniku Pamięci
Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Spaleni”
- Juniperus Kuriwao Gold – 66 szt.
- Thuja Occidentalis Globosa – 20 szt.
wraz z korowaniem,
• działka przy ul. Dworcowej w Sędziszowie w rejonie Parowozu
Ty 51
• działka przy ul. Dworcowej w Sędziszowie – przy Pomniku obok
Samorządowego Centrum Kultury przy ul. Dworcowej 26
w Sędziszowie,
• przy ul. Dworcowej w Sędziowie – 54 szt. klonów,
• w rejonie Przedszkola Samorządowego na Osiedlu Na Skarpie
w Sędziszowie – 30 szt. Drzew
• przyległego do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej
20 w Sędziszowie,
• w rejonie bloku Nr 5 na Osiedlu Na Skarpie w Sędziszowie,
• w palisadach przy deptaku na Osiedlu Na Skarpie w Sędziszowie
w rejonie placu targowego.
wykonanie
przycięcia
i
uformowania
żywopłotów
wraz
z uporządkowaniem terenu:
- Osiedle Na Skarpie w rejonie bloku Nr 1,
- ul. Armii Krajowej.
uprzątnięcie połamanych konarów, gałęzi i drzew z terenów
komunalnych i dróg;
chemiczne usuwanie plam olejowych z chodników lub parkingów;
magazynowanie, załadunek transport i rozładunek środków trwałych,
wyposażenia i innych materiałów stanowiących własność gminy;

Dbałość o miejsca pamięci narodowej i groby wojenne
1. Przygotowanie miejsc pamięci narodowej do uroczystości
rocznicowych;
2. Wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych zieleni na terenie
miejsc pamięci narodowej i grobach t. j. koszenie i usuwanie liści,
3. Bieżące utrzymanie estetyki i czystości grobów i kwater wojennych
oraz pomników, w tym ich mycie, oczyszczanie oraz usuwanie graffiti
i zabezpieczenie warstwą ochronną, według wykazu:
• Cmentarz parafialny Parafii p. w .Św. Prokopa w Krzcięcicach
- mogiła zbiorowa NN Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w
czasie walk obronnych z najeźdźcą hitlerowskim w 1939r.
• Cmentarz parafialny Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP
w Mstyczowie:
- Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie
I wojny światowej: Władysław Kowal
- Mogiła pojedyncza ludność cywilna poległy w czasie II wojny
światowej: Ludwik Zasada
- Mogiła pojedyncza ludność cywilna poległy w czasie II wojnie
światowej: Zenon Potocki
- Mogiła pojedyncza ludność cywilna poległy w czasie II wojnie

2 x w roku

2 x w roku

wg. potrzeb
wg. potrzeb
wg. potrzeb

wg. potrzeb
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2 x w roku
(kwiecień i
październik)

światowej: Mieczysław Kopeć
- Mogiła pojedyncza ludności cywilnej poległej w czasie II wojnie
światowej: Józef Brożek, Józef Sypień, Mieczysław Kowal, Jan
Krasiński, Pronobis
• Cmentarz parafialny Parafii p. w. Św. Ap. Piotra i Pawła
w Sędziszowie:
- Mogiła zbiorowa NN ludności cywilnej poległej od bombardowań
hitlerowskich we wrześniu 1939r.
- Mogiła zbiorowa NN ludności cywilnej poległej od bombardowań
hitlerowskich we wrześnie 1939 r.
- Mogiła zbiorowa NN Żołnierza Wojska Polskiego poległych w
obronie ojczyzny we wrześniu 1939 r.
- Mogiła zbiorowa ludności cywilnej poległej w czasie II wojny
światowej: Genowefa Boryń, Zygmunt Boryń
- Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie
II wojny światowej: Bolesłąw Grochowski
• Cmentarz parafialny Parafii p. w. Św. Marcina w Tarnawie:
- Mogiła zbiorowa NN Żołnierza Wojska Polskiego poległych w
czasie walk obronnych z najeźdźcą hitlerowski w 1939 r..
- Mogiła pojedyncza ludność cywilna poległy w czasie II wojny
światowej: Edward Sobieraj
- Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie
II wojny światowej: imię, nazwisko – brak danych
- Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie
II wojny światowej – Ułan III Sz. W Pion BK Bocheński: imię,
nazwisko – brak danych
- Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie
II wojny światowej: Eugeniusz Malinowski- Mogiła pojedyncza
Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie II wojny światowej:
Karol Kutrzeba
- Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie
II wojny światowej: Bohdan Kurnatowski
- Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie
II wojny światowej: Jerzy Kluczyński
• Cmentarz Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie.-całość

j. w.

Nasadzanie bratków:
• Cmentarz parafialny Parafii p. w. Św. Ap. Piotra i Pawła w
Sędziszowie
- Mogiła zbiorowa NN ludności cywilnej poległej od bombardowań
hitlerowskich we wrześniu 1939 r.
1 x w roku
- Mogiła zbiorowa NN ludności cywilnej poległej od bombardowań
(październik).
hitlerowskich we wrześniu 1939 r.
- Mogiła zbiorowa NN Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w
obronie ojczyzny we wrześniu 1939 r.
• Cmentarz parafialny Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP w
Mstyczowie
- Mogiła pojedyncza ludność cywilna poległy w czasie II wojny
światowej : Mieczysław Kopeć:
Utrzymanie czystości i porządku na drogach, chodnikach, przystankach oraz montaż i
utrzymanie znaków drogowych
1. zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i schodów
wg. potrzeb
znajdujących się na terenie miasta i gminy oraz będących pod jej
(warunki
zarządem tj. odśnieżanie oraz posypywanie nawierzchni:
atmosferyczne)
4.

7.

j. w.

8.

- drogi ( miasto i tereny wiejskie) 121,80 km (według załącznika Nr 2)
- chodniki(miasto i tereny wiejskie) 13,60 km (według załącznika Nr 3)
2. porządki na drogach, chodnikach, parkingach i schodach ( miasto i
tereny wiejskie ) tj. zbieranie piasku po zimie, zbieranie śmieci
wzdłuż drogi i chodników, przy drogach (jak w załączniku Nr 1 i 2)
3. utrzymanie przystanków tj. zbieranie śmieci, koszenie, bieżące
utrzymanie wiat (malowanie wymiana elementów), mycie wiat
przystankowych, bieżące utrzymanie i montaż znaków przystankowych
tablic pod rozkłady (według załącznika Nr 4) – miasto i tereny wiejskie
4. koszenie poboczy, rowów oraz wycinka zakrzaczeń wchodzących
w pas drogowy - miasto i tereny wiejskie.
5. montaż i utrzymanie w należytym stanie znaków drogowych ( miasto i
tereny wiejskie) przy drogach, których zarządcą jest gmina Sędziszów
6. zabezpieczenie otwartych studzienek
Wykonywanie innych dodatkowych usług związanych z realizacją zadań
pokrewnych a nie ujętych w przedmiocie zamówienia - po otrzymaniu
zlecenia od: Naczelnika Wydziału RDG i Naczelnika Wydziału BRI –
Urzędu Miejskiego .

1 x w miesiącu

- wg. potrzeb
- malowanie i
mycie
1 x w roku.
wg. potrzeb
wg potrzeb
wg. potrzeb
wg. potrzeb

