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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 
rocznym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na 
stokach Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych.   

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowej i realizacji prac w zakresie rocznego 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na stokach 
Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych. 

    

1.3. Zakres prac objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z założeniem oraz pielęgnacją 
terenów zieleni. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących prac: 

 trawniki – renowacja; koszenie; wygrabianie z wywozem skoszonej trawy; nawożenie; ochrona przed 
szkodnikami i chorobami oraz roślinami dwuliściennymi; podlewanie; zakup, transport nasion i darni; transport 
i rozścielenie ziemi urodzajnej; zakładanie trawnika; aeracja; wertykulacja; wiosenne i jesienne wygrabianie 
oraz wywóz; obcinanie brzegów trawnika; zakup, transport i rozścielenie ziemi urodzajnej; usuwanie darni  z 
wywozem;  

 powierzchnie do wykaszania – koszenie; wygrabianie z wywozem; zakup, transport i rozścielenie ziemi 
urodzajnej; 

 skupiny krzewów i żywopłotów –  zakup, transport i sadzenie materiału roślinnego; zakup, transport                           
i rozścielenie ziemi urodzajnej; odchwaszczanie; przekopywanie i odcinanie brzegów skupin; nawożenie; 
podlewanie; ściółkowanie; cięcie; ochrona przed chorobami i szkodnikami; wiosenne i jesienne wygrabianie 
oraz wywóz liści; usuwanie przekwitniętych kwiatostanów; 

 pnącza i okrywowe – zakup, transport i sadzenie materiału roślinnego; zakup, transport i rozścielenie ziemi 
urodzajnej; odchwaszczanie; przekopanie; odcinanie brzegów skupin; nawożenie; ochrona przed chorobami                         
i szkodnikami; cięcie; poprawianie struktury i wyglądu; podwiązywanie pnączy do podpór; usuwanie                             
z wywozem; 

 drzewa – zakup, transport i sadzenie drzew z instalacją nawadniająco-napowietrzającą; zakup, transport                                 
i rozścielenie ziemi urodzajnej; wykonanie i ściółkowanie mis; przekopanie i odchwaszczanie mis; usuwanie 
odrostów; prace pielęgnacyjne w koronach drzew; cięcie; ochronę przed chorobami i szkodnikami; 
poprawienie, wymiana, zakup, transport i montaż pali i wiązadeł przy drzewach; podlewanie i nawożenie; 
zakup, transport  i montaż osłon zabezpieczających drzewa; ścinanie drzew z frezowaniem lub z usunięciem 
karpiny; wywóz ściętych drzew; zakup, transport i rozścielenie ziemi urodzajnej;  

 drogi i schody  – zamiatanie/wygrabianie; odśnieżanie; posypywanie alejek piaskiem; posypywanie 
nawierzchni mineralnych typu HanseGrand posypką zimową typu HanseGrand Zima; utrzymanie dróg wolnych 
od darni i innych zanieczyszczeń; oczyszczanie lub gracowanie dróg z darni; oczyszczanie krawężników dróg; 
odcinanie darni od brzegów; 

 interwencyjne oczyszczanie terenu; 
 prace porządkowe, 
 różne prace ogrodnicze. 

1.4. Zamawiający 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu  
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań 

1.5. Nazwa i kody prac objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

  77.00.00.00-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa, 
  77.30.00.00-3 Usługi ogrodnicze. 
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1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z umową, kosztorysem ofertowym, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac (ST) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni ZZM 
(INTZ ZZM). 
Zakłada się co następuje: 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP,                        
a w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Bryła korzeniowa – część systemu korzeniowego wykopana razem z ziemią; uformowana przez szkółkowanie 
bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny, zabezpieczona odpowiednim materiałem (odpowiedniej 
wielkości pojemnikiem lub jutą). 

 Bylina – zielna roślina wielopędowa, posiadająca zdolność do trwałego, wegetatywnego odnawiania się bez 
względu na długość życia jej organów podziemnych 

 Drzewo – wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach 
głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny. 

 Forma krzewiasta – forma drzewa, które ma minimum 3 rozgałęziające się pędy, wyrastające na wysokości                           
do 50 cm od powierzchni ziemi. 

 Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie 
wykształconym przewodnikiem. 

 Forma pienna – forma drzewa i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce; z pniem oraz                                  
z wyraźnym nieprzyciętym przewodnikiem i prawidłowo uformowaną koroną, rozpoczynającą się                                
na wysokości 2,20 m. 

 Forma wielopniowa - forma drzewa, które ma 2 lub więcej pędów (pni) rozgałęzionych, wyrastających                        
na wysokości do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcieńszy pień musi mieć obwód minimum 6-8 cm. 

 Inspektor nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego, upoważniony do kontrolowania jakości i ilości 
wykonywanych prac oraz ich przebiegu.  

 Kora przekompostowana/zrębki drzewne/mulcz/kamienie są materiałem wykończeniowym przy sadzeniu 
materiału roślinnego. 

 Korona – zespół konarów i gałęzi. 
 Krzew – wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów (nie wyżej niż 10 

cm nad szyjką korzeniową), niewytwarzająca pnia ani korony, niebędąca pnączem. 
 Materiał roślinny – drzewa, krzewy, róże, byliny, kwiaty jednoroczne, pnącza, rośliny okrywowe, trawy 

ozdobne. 
 Ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać, i stosować w czasie prowadzenia prac, wszelkie 

obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń 

zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania konserwacji. 

 Pień – część charakterystyczna dla drzew, wolna od gałęzi dolna część przewodnika między powierzchnią 
ziemi a początkiem korony. 

 Pojemnik – naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach, w których roślina jest uprawiana co najmniej rok. 
 Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez INTZ ZZM w formie 

pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji prac z zakresu objętego przedmiotem zamówienia lub 
innych spraw związanych z prowadzaniem ww. prac. 

 Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 
 Równomiernie rozłożone pędy – pędy rozmieszczone równomiernie na całej szerokości i systematycznie 

wokół osi pionowej. 
 Szerokość rośliny – odległość mierzona równolegle do podłoża, między skrajnymi punktami rośliny w jej 

najszerszym miejscu. 
 Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce, polegające głównie na cyklicznym 

(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu 
uformowania bryły korzeniowej. 

 System korzeniowy – podziemna część rośliny. 
 Szyjka korzeniowa – część rośliny między korzeniem a pędem. 
 Teren prac - rejon (obiekty) udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim określonych w ST prac. 



 

 

 

 

 St
ro

na
 4

 

 Trawa darniowa i nasiona traw – mieszanka nasion różnych gatunków traw skomponowana w celu uzyskania 
zrównoważonego wzrostu zarówno w roku siewu lub ułożenia, jak i w dalszych latach użytkowania. 

 Wysokość rośliny – odległość mierzona od nasady do najwyższej części rośliny. 
 Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, 

zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, 
zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Zaleceniami jakościowymi dla 
ozdobnego materiału szkółkarskiego, wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. 

1.7. Prace w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 
Park Cytadela wpisany jest do rejestru zabytków Poznania pod nr A006 decyzją z dnia 16.04.1966 r. 
W przypadku ujawnienia w trakcie prac, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, jakichkolwiek przedmiotów 
posiadających cechy zabytku, Wykonawca powinien przerwać prace, zabezpieczyć znalezisko i niezwłocznie 
zawiadomić o tym Miejskiego Konserwatora Zabytków i Zamawiającego. W przypadku odnalezienia materiałów 
wybuchowych, należy przerwać prace, z zachowaniem szczególnej ostrożności zabezpieczyć znalezisko i niezwłocznie 
zawiadomić policję oraz Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna dostarczona na tereny konserwowane, powinna być dowożona na bieżąco. Nie należy składować 
ziemi na terenach konserwowanych. 
Ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, 
śmieci, zasolenia itp.). W przypadkach wątpliwych INTZ ZZM może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia,                           
że ziemia urodzajna odpowiada poniższym kryteriom, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 
Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna są następujące - optymalny skład granulometryczny: 
- Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 % 
- Frakcja pylasta (0,002 – 0,05 mm) 20-30% 
- Frakcja piaszczysta (0,05 – 2,0 mm) 45-70% 
- Zawartość fosforu (P2O5) >20 mg/m2 
- Zawartość potasu (K2O) >30 mg/m2 
- Kwasowość pH ≥5,5 (odpowiedni odczyn dla określonych gatunków roślin). 
Wymienione powyżej właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej                   
na teren prac. 

2.2. Kora przekompostowana, zrębki drzewne, mulcz i kamienie  

Kora przekompostowana/zrębki drzewne/rozdrobniony mulcz oraz kamienie są materiałami stosowanym                                   
do ściółkowania drzew, krzewów, żywopłotów, pnączy i bylin. Ściółka (oprócz kamieni) powinna być wyłożona warstwą 
o grubości 5 cm. Do wykończenia powierzchni należy użyć ściółki rozdrobnionej. Wielkość poszczególnych frakcji ściółki 
nie powinna przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy. Ściółka (oprócz kamieni) powinna być sterylna (tzn. 
pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn 
stosowanej ściółki (oprócz kamieni) powinien być obojętny.  

2.3. Nawozy  

Nawozy wieloskładnikowe granulowane, również o spowolnionym działaniu – 6-cio miesięczne, powinny być 
dostarczone na miejsce pielęgnacji w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu 
NPK). Nawozy nie mogą być przeterminowane. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem                           
w czasie transportu i przechowywania. Nawozy należy stosować w odpowiednim terminie agrotechnicznym. Nawozy 
muszą być odpowiednie dla danych roślin, pod które zostaną wysiane. W trakcie sezonu, w razie potrzeby, należy 
stosować dodatkowo nawozy uzupełniające, pogłówne i/lub jesienne, w uzgodnieniu z INTZ ZZM. Nawóz przed 
zastosowaniem powinien uzyskać akceptację INTZ ZZM. 

2.6. Środki ochrony roślin 
Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie                   
z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a w szczególności 
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środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie i posiadają zezwolenie 
na dopuszczenie ich do obrotu. 

2.7. Materiał roślinny – drzewa, krzewy, róże, byliny, pnącza, rośliny okrywowe, kwiaty jednoroczne 
Do obsadzeń na terenach zieleni miejskiej wybierane będą gatunki zawarte w „Katalogu Roślin – drzewa, krzewy, 
byliny” wydanym przez Związek Szkółkarzy Polskich (nie dotyczy kwiatów jednorocznych). 
 

3.SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu                             
na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony 
oraz zaakceptowany przez INTZ ZZM. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty powinien być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie 
jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez INTZ sprzęt nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez INTZ zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy konserwacji należy wywieźć tego samego dnia po skończonej pracy 
pojazdami o masie całkowitej do 3,5 tony. 
Przejazd i postój sprzętu transportującego odpady komunalne i pokonserwacyjne może odbywać się tylko i wyłącznie 
po alejkach parkowych i utwardzanych placach, nie powodując utrudnień dla spacerowiczów oraz uszkodzeń zieleni                   
i małej architektury. 
 
Nie dopuszcza się używania dmuchaw do liści, w szczególności wdmuchiwania liści z alejek w rabaty, rośliny 
okrywowe, krzewy i  pod drzewa. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie zanieczyszczania powstałe przy pracach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych należy wywieźć tego samego dnia 
po wykonanej pracy, pojazdami o masie całkowitej do 3,5 ton - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń                             
na terenie prac do dnia następnego. 
Przejazd i postój sprzętu transportującego (pojazdów) odpady komunalne i pokonserwacyjne, posiadającego 
odpowiednie pozwolenie, wystawiane przez ZZM, może odbywać się tylko i wyłącznie po alejkach parkowych                             
i placach, z zachowaniem szczególnej ostrożności, z prędkością nie przekraczającą 20 km/h, nie powodując utrudnień 
dla spacerowiczów. 
Zabrania się wjeżdżania na trawniki, skupiny krzewów, bylin i roślin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazdów 
transportujących, bądź samochodów osobowych i dostawczych. 
Wjazd i poruszanie się na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan dozwolony wyłącznie po alejce głównej, prowadzącej 
od wejścia wzdłuż muru. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca uszkodził zieleń, Wykonawca zobowiązany będzie                
do każdorazowego odtworzenia uszkodzonej zieleni na własny koszt. 

5. WYKONANIE PRAC 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca zastosuje właściwą technologię prac, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,                     
ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za bezpieczeństwo na terenie obiektu podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia (wykonywania prac - czynności wynikających z zakresu prac). 

 Wykonawca zapewni stosowanie odpowiedniego sprzętu w pracach, w których wymaga tego technologia 
prac. 

 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną 
oraz poleceniami INZ ZZM. 



 

 

 

 

 St
ro

na
 6

 

 Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnośnie do sposobu i czasokresu przeprowadzenia prac                         
w obrębie linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z właścicielami tych urządzeń. Wykonawca 
zastosuje się do ich zaleceń. Opłaty za uzgodnienia i ewentualne wyłączenia poniesie Wykonawca. 

 Wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) należy zgłaszać 
bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń 
technicznych tj. pogotowia energetycznego, gazowego, wodociągowego, MPK, operatorów telefonii. 

 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście w teren z właścicielem infrastruktury, jeżeli istnieje możliwość 
kolizji prowadzonych prac z infrastrukturą w tym uzgodnienie wyłączenie prądu przy pracach w pobliżu linii 
energetycznej niskiego lub/i wysokiego napięcia.  

 Wykonawca przekaże do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, informację o terminach i miejscach 
planowanych prac (wykonywanych w pasach drogowych), związanych z utrudnieniami dla ruchu pojazdów                 
i pieszych z dopiskiem „UTRUDNIENIA W RUCHU – DLA WYDZIAŁU UZ”. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania prac, oznakowania na własny 
koszt miejsca prac i pracowników, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do 
prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.  

 Wykonawca zapewni organizację ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac przy drzewach 
przyulicznych w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu oraz zgłosi potrzebę zajęcia pasa 
drogowego. Jeżeli będzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty 
oraz przedłoży go INTZ ZZM przed przystąpieniem do prac. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania 
prac, oznakowania na własny koszt miejsca prac i pracowników, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz 
przepisami BHP do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu. 

 Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstałe przy pracach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych oraz drewno 
opałowe powstałe ze ścinania drzew, należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami                      
o masie całkowitej do 3,5 tony - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń, w tym m.in. zgrabionej 
trawy, liści i śmieci, worków z odpadami po pielęgnacji i konserwacji na obiekcie do dnia następnego. 

 Przejazd i postój sprzętu transportującego odpady komunalne i pokonserwacyjne może odbywać się tylko                
i wyłącznie po utwardzonych alejkach parkowych i placach, nie powodując utrudnień dla spacerowiczów                       
i uszkodzeń zieleni. 

 Ustawienie kontenerów na zgrabione liście odbywać się może jedynie za zgodą Zamawiającego. 
 Wykonawca zrealizuje prace w terminach i zakresie podanym przez Zamawiającego zgodnie  

z podanym Zamawiającemu harmonogramem realizacji prac. 
 Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, na które wymagane 

są decyzja, pozwolenie (m.in. usuwanie drzew), postanowienie lub opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków 
po ich otrzymaniu od Zamawiającego. 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracowników 
stosownych uprawnień, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 

 W przypadku osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, a nie posiadających wymaganych 
uprawnień, INTZ ZZM może wstrzymać realizację prac. 

 Zabrania się przejazdu pojazdami transportującymi przez trawniki, skupiny krzewów, bylin, roślin okrywowych 
itp. każdorazowe złamanie tego zakazu będzie skutkowało koniecznością odtworzenia terenu do stanu 
pierwotnego na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu, jakichkolwiek nieprawidłowości 
zaistniałych w terenie m.in. uszkodzenia małej architektury, awarie, wykopy prowadzone przez inne 
instytucje itp. 

 W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac niezgodnie z ST lub poleceniami INTZ ZZM, prace mogą 
zostać wstrzymane przez INTZ ZZM. 

 Wszelkie zabiegi wykonywane na trawnikach i przy roślinach należy prowadzić zgodnie z Ustawą o ochronie 
roślin oraz przyrody oraz zawiadomić INTZ o terminie zabiegu z min. 1 dniowym wyprzedzeniem. 

 Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu prac zanikających lub 
ulegających zakryciu. 

 Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady  zgodnie z: 
 

 ustawą  z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 
 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), ze 

zmianami 
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 Uchwała nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. 

. 

DZIAŁ I - TRAWNIKI 

 
1. Koszenie terenu 

Polega na koszeniu powierzchni, kosiarkami mechanicznymi na terenie płaskim i skarpach oraz wykoszeniu kosami 
spalinowymi trawnika w miejscach niedostępnych dla kosiarki,  
darń nie może przekraczać 30 cm wysokości, a częstotliwość koszenia uzależniona będzie od warunków 
atmosferycznych. Po skoszeniu wysokość trawy powinna wynosić min. 5 cm max. 10 cm, wygrabianie terenu po 
koszeniu: 
Skoszoną trawę należy ułożyć w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywieźć.  
 

2. Jesienne wygrabianie powierzchni  
Wygrabienie jesienne liści z trawników należy wykonać dwuetapowo, w pierwszym etapie będą wygrabiane do 1 
listopada - przygotowując cmentarze do obchodów Wszystkich Świętych.  W drugim etapie należy wygrabić 
wszystkie liście, zgodnie z harmonogramem, do końca grudnia. Liście należy zgarnąć w pryzmy do dalszego 
transportu. Liście po wygrabianiu należy tego samego dnia wywieźć. Wywóz należy wykonać systematycznie na 
bieżąco do zakończenia wygrabiania. Podczas planowania wygrabiania jesiennego liści należy wziąć pod uwagę 
warunki atmosferyczne. 
 

DZIAŁ II - KRZEWY 

 
3. Pielęgnacja krzewów ekstensywna  

Pielęgnacja krzewów polega na regularnym: odchwaszczaniu, przycinaniu krzewów gdy zaczynają kolidować z 
ciągiem komunikacyjnym (należy uzgodnić z INTZ ZZM), bieżącym usuwaniu obumarłych pędów, usuwaniu 
samosiewów, kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu zabiegów ochrony roślin 
oraz wymianie obumarłych roślin. Niedopuszczalna jest obecność samosiewów w skupinach krzewów. 
Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewów z kolcami i bez kolców, zagrabieniu przekopanej powierzchni, 
zebraniu chwastów i ich wywozie tego samego dnia – wysokość chwastów nie może przekroczyć 12 cm wysokości i 
20% powierzchni, a w przypadku chwastów płożących powierzchnia ich nie może przekroczyć 20% powierzchni 
skupin krzewów. Ogólna powierzchnia zachwaszczenia nie może przekroczyć 20% powierzchni skupin, dotyczy 
to również poszczególnych skupin, a nie tylko całej powierzchni na danym obiekcie czy rejonie. 
Regularnie należy poprawiać strukturę i wygląd krzewów, należy przycinać złamane, chore, przemarznięte, 
krzyżujące się i obumarłe gałęzie. 
Skupiny krzewów należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne 
porażenie, należy usuwać za pomocą odpowiednich zabiegów ochrony roślin. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin porażonej 
odmiany lub gatunku.  
Usuwanie samosiewów polega na regularnym wyrywaniu drzewek ze skupin krzewów, wraz z korzeniami. 
 

4. Pielęgnacja żywopłotów 
Pielęgnacja żywopłotów polega na ich regularnym: podlewaniu (dotyczy młodych żywopłotów oraz z systemem 
nawadniającym), nawożeniu, uzupełnianiu ściółki, cięciu, kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i choroby oraz 
stosowaniu zabiegów ochrony przed szkodnikami i chorobami oraz wymianie obumarłych roślin jak również 
usuwaniu samosiewów z żywopłotów.  
Odchwaszczanie polega na regularnym pieleniu żywopłotów, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu 
chwastów i ich wywozie tego samego dnia – wysokość chwastów nie może przekroczyć 12 cm wysokości, a w 
przypadku chwastów płożących powierzchnia ich nie może przekroczyć 20% powierzchni żywopłotu. Ogólna 
powierzchnia zachwaszczenia nie może przekroczyć 20% powierzchni żywopłotów, dotyczy to również 
poszczególnych skupin, a nie tylko całej powierzchni na danym obiekcie. 
Nawożenie żywopłotów powinno odbywać się w sezonie wiosennym (max do końca czerwca) oraz w sezonie 
jesiennym (max do połowy października) nawozami wieloskładnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku, 
odmiany roślin i terminu zabiegu w ilości 8kg/100m2 – nawóz powinien uzyskać akceptację INTZ ZZM. O terminie 
zabiegu należy poinformować INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem. 
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Uzupełnianie ściółki powinno odbywać się na bieżąco, tak aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5 cm. 
Cięcie żywopłotu powinno odbywać się regularnie, ostrymi nożycami ręcznymi lub spalinowymi, od razu należy też 
zgrabić odcięte pędy i wywieźć. Pierwsze cięcie żywopłotów należy wykonać do końca kwietnia. 
Żywopłoty należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie, 
należy usuwać za pomocą odpowiednich zabiegów ochrony roślin. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin porażonej 
odmiany lub gatunku.  
Wymiana roślin – w przypadku, gdy krzewy  nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą w trakcie sezonu 
wegetacyjnego, Wykonawca na własny koszt, zobowiązany jest do wymiany roślin w najbliższym terminie 
agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakościowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ 
ZZM.  Sadzenie  z całkowitą wymianą ziemi, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

 
 
5. Pielęgnacja roślin okrywowych 

Pielęgnacja roślin okrywowych polega na ich regularnym: podlewaniu (dotyczy młodych roślin oraz z systemem 
nawadniającym), odchwaszczaniu, nawożeniu, uzupełnianiu ściółki, poprawianiu struktury roślin, kontrolowaniu 
porażenia przez szkodniki i choroby oraz stosowaniu zabiegów ochrony przed szkodnikami i chorobami oraz 
wymianie obumarłych roślin, usuwaniu samosiewów, wybieraniu wiosennym i jesiennym liści. 
Podlewanie – na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniająca, podlewanie polega na obsłudze 
systemu nawadniającego; w przypadku, gdy nie ma systemu nawadniającego - podlewanie powinno odbywać się 
beczkowozami. Częstotliwość podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych. Na obiektach z 
nawadnianiem ustalone dawki podlewania oraz wszelkie zmiany należy przekazywać na bieżąco osobie 
obsługującej system nawadniania oraz powiadomić INTZ ZZM. W przypadku awarii systemu nawadniającego, 
uszkodzenie należy naprawić w najszybszym możliwym terminie, a rośliny do czasu naprawy należy podlewać 
beczkowozami. 
Odchwaszczanie polega na pieleniu roślin okrywowych, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastów i 
ich wywozie – wysokość chwastów nie może przekroczyć 12 cm wysokości, a w przypadku chwastów płożących 
powierzchnia ich nie może przekroczyć 20% powierzchni roślin okrywowych. Ogólna powierzchnia zachwaszczenia 
nie może przekroczyć 20 % powierzchni roślin okrywowych, dotyczy to również poszczególnych skupin, a nie całej 
powierzchni na danym obiekcie. 
Nawożenie roślin okrywowych powinno odbywać się w sezonie wiosennym (max do połowy czerwca) oraz w 
sezonie jesiennym (max do połowy października) nawozami wieloskładnikowymi odpowiednimi dla danego 
gatunku, odmiany roślin i terminu zabiegu w ilości 8kg/100m2 – nawóz powinien uzyskać akceptację INTZ ZZM. O 
terminie zabiegu należy poinformować INTZ ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem. 
Uzupełnianie ściółki powinno odbywać się na bieżąco tak, aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5 cm. 
Regularnie należy poprawiać strukturę i wygląd roślin okrywowych, należy przycinać złamane, chore, 
przemarznięte części roślin. 
Rośliny okrywowe należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne 
porażenie, należy usuwać za pomocą odpowiednich zabiegów ochrony roślin. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin porażonej 
odmiany lub gatunku.  
Wybieranie wiosenne liści należy wykonać w terminie do 30 marca, ew. gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą, 
wówczas termin ten może być wydłużony na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą INTZ ZZM, następnie należy 
liście zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywieźć. Harmonogram wiosennego 
wybierania liści, należy przedstawić INTZ ZZM do końca lutego. 
Wybieranie jesienne liści należy wykonywać od momentu pojawienia się pierwszych liści systematycznie na bieżąco  
do 30 listopada oraz zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywieźć. Podczas planowania 
wygrabiania i wybierania jesiennego liści należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne. 
Wymiana roślin – w przypadku, gdy roślin okrywowych  nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą w trakcie 
sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na własny koszt, zobowiązany jest do wymiany roślin w najbliższym terminie 
agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakościowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z INTZ 
ZZM. 
 

6. Jesienne wygrabianie i wybieranie liści ze skupin krzewów i żywopłotów 
Wygrabienie i wybieranie jesienne liści należy wykonywać od momentu pojawienia się pierwszych liści, 
systematycznie, na bieżąco do 30 listopada oraz zgarnąć w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia 
wywieźć. Podczas planowania wygrabiania i wybierania jesiennego liści należy wziąć pod uwagę warunki 
atmosferyczne. 
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7. Cięcie pielęgnacyjne krzewów 

Cięcie pielęgnacyjne krzewów polega na usunięciu pędów połamanych, porażonych przez choroby bądź 
obumarłych oraz przycięciu pędów rosnących do środka krzewu, nadmiernie go zagęszczających, wycięciu starych 
pędów i skróceniu pozostałych (wybór metody w uzgodnieniu z INTZ ZZM) - za pomocą piłki ręcznej i sekatora oraz 
na zebraniu gałęzi i ich wywozie tego samego dnia. Ewentualne zrębkowanie gałęzi oraz wywóz musi się odbyć 
tego samego dnia.  
 

8. Usuwanie krzewów i drzewek o średnicy do 7cm 
Usuwanie krzewów oraz małych drzewek polega na ich wycięciu i wykarczowaniu, zrębkowaniu gałęzi i wywozie 
(samosiewy skupinach krzewów usuwane są w ramach pozycji „pielęgnacja krzewów ekstensywna”). Natychmiast 
po usunięciu roślin należy zasypać doły po karczowaniu ziemią urodzajną, a następnie wyrównać, zagrabić oraz 
uporządkować miejsce po ścince. 

DZIAŁ III – DRZEWA 

9. Prześwietlanie drzew  
Prace te powinny być wykonane po zdiagnozowaniu stanu drzew przez INTZ ZZM. 

 Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. 
 Prace związane z pielęgnacją drzew starszych – cięcia, powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną 

firmę, pod nadzorem uprawnionego chirurga drzew. 
 W przypadku gdy utrudniony jest dostęp do drzewa ze sprzętu mechanicznego, prace należy wykonywać 

metodą alpinistyczną. 
 Po wykonaniu cięć należy teren wokół prowadzonych prac uporządkować, a powstałe z przycinki dłużyzny, 

grubizny, karpiny i gałęzie wywieźć z terenu. 
 W przypadku wystąpienia kolizji wykonywanych prac z linią energetyczną niskiego i wysokiego napięcia, 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wyłączenie prądu. 
 

Najczęściej stosuje się następujące cięcia:  
Cięcia pielęgnacyjne drzew - usunięcie obumarłych, zamierających i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym 
usunięciem gałęzi z pni z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie.  
Cięcia techniczne drzew - usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do napowietrznych linii energetycznych 
i telekomunikacyjnych, budynków, nad pasem jezdni i chodnika (do wys. 4,5m nad jezdnią dróg i 2,20 m nad 
chodnikami - skrajnia), przy znakach drogowych i latarniach ulicznych, ograniczających widoczność na skrzyżowaniu 
dróg. 
Cięcia korygujące drzew - cięcie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa (m.in. na skutek zaniedbań, 
nieprawidłowo ciętych, zdeformowanych w wyniku ocienienia, silnych wiatrów itp.), pozwala poprawić 
statykę oraz zapobiega rozłamaniu lub wykrotowi, np. przy drzewach pochylonych, o silnie asymetrycznej koronie. 
Cięcia formujące – cięcie zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej krzewu lub drzew.  
 
Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. 
U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 122) o zmianie ustawy o 
odpadach oraz innych ustaw. 
 
10. Ścinanie drzew z karczowaniem korzeni 

Ścinanie drzew parkowych z karczowaniem korzeni, polega na odcięciu piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części 
pnia oraz opuszczeniu ich na linach, następnie odkopaniu korzeni, obcięciu i usunięciu korzeni, przewróceniu reszty 
pnia przy użyciu liny, pocięciu pni na odcinki dogodne do transportu, ułożeniu gałęzi i konarów w stosy i wywóz, 
zasypaniu dołu dostarczoną przez Wykonawcę ziemią urodzajną, zagrabieniu jej, ubiciu i wyrównaniu zasypanego 
dołu, wysianiu trawy oraz uporządkowaniu terenu wokół. 
Ścinanie drzew w uzasadnionych przypadkach należy wykonywać metodą alpinistyczną. 
W przypadku wystąpienia kolizji wykonywanych prac z linią energetyczną niskiego i wysokiego napięcia 
lub inną infrastrukturą nadziemną i podziemną, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście z pracami z 
właścicielem infrastruktury. 
Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
(Dz. U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 122) o zmianie ustawy o 
odpadach oraz niektórych innych usta. 
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Drewno pozyskane z usuwania drzew jest własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu 
pozyskanego drewna od Zamawiającego i jego zagospodarowania. Ilość pozyskanego drewna opałowego zostanie 
obmierzona każdego dnia po zakończeniu prac przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy pozyskany metr przestrzenny drewna cenę wraz z podatkiem VAT w 
wysokości 90,85 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 85/100). Wypłata należności, wynikającej z wystawionej przez 
Zamawiającego faktury, nastąpi na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań (potrącenie z 
wystawianej przez Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu zamówienia, za miesiąc w którym nastąpiło 
pozyskanie drewna). 
 
11. Usuwanie odrostów przy drzewach 

Usuwanie odrostów i odrośli przy drzewach parkowych i przyulicznych w całym rejonie, polega na regularnym 
odcięciu nożem ogrodniczym, sekatorem lub piłą odrostów u drzew, następnie należy zebrać pędy i wywieźć. 

DZIAŁ IV – PRACE RÓŻNE 

12. Prace porządkowe 
Częstotliwość sprzątania: 
Grupa A – sprzątanie 7 x w tygodniu (w tym niedziele i święta), 
Grupa B – sprzątanie 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), 
Grupa C – sprzątanie 2 x w tygodniu (poniedziałek, piątek), 
Grupa D – sprzątanie 2 x w miesiącu (1 i 15 każdego miesiąca), 
Grupa A+ – dodatkowe sprzątanie 7 x w tygodniu w godzinach od 1600 do 1900 (w tym niedziele i święta). 
tereny zieleni nieurządzonej (1 x /kwartał) 
 
Prace porządkowe wykonywane w sposób ciągły lub zgodnie z częstotliwością sprzątania wg opisu pozycji: 
W pracach porządkowych należy skalkulować: 
 Dwa razy w tygodniu zbieranie i usuwanie z całej powierzchni cmentarzy odpadów komunalnych oraz 

wszelkich gałęzi, zbieranie odpadów wielkogabarytowych i nielegalnych ognisk, opróżnianie koszy na śmieci i 
kręgów betonowych pełniących funkcję koszy (poniedziałki i piątki). Zakup, dostawa oraz każdorazowe 
wyłożenie koszy workami wykonanymi z folii biodegradowalnej w kolorze czarnym z tworzywa przydatne do 
recyclingu organicznego (kompostowania) potwierdzone certyfikatem DIN CERTCO na zgodność z normą PN-
EN 13432:2002/AC) – o grubości 0,045 – 0,05 mm i wymiarach dostosowanych do wielkości koszy na terenie, 
prace należy wykonać w okresie wiosenno-letnim (od początku marca do końca września) do godziny 900,  a w 
okresie jesienno-zimowym (od początku października do końca lutego) do godziny 1000.  
Wykonawca winien na bieżąco informować INTZ  o złomach i wywrotach na cmentarzach. Po uzgodnieniu z 
INTZ konary blokujące alejki parkowe Wykonawca winien pociąć i wywieźć. 

 zebranie i wywóz na bieżąco (tego samego dnia po wykonanej pracy) wszelkich odpadów po pracach 
konserwacyjnych. 

 Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 122) o 
zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 

 przekazanie do ZZM za każdy kwartał kart przekazania odpadów, w tym biodegradowalnych w terminie do 
10.04; 10.07; 10.10 oraz 10.01. 

 utrzymanie alejek i schodów w ciągłej czystości, wolnych od zachwaszczenia, darni, mchu metodami 
mechanicznymi: ścięcie darni łopatą, gracowanie, odcięcie darni przy krawężnikach, zebranie darni, 
zamiecenie/wygrabienie alejek, oczyszczenie krawężników; z uwzględnieniem usuwania niedopałków 
papierosów i kapsli przy ławkach. Wykonawca wywozi urobek, 

 bieżącą kontrolę stanu technicznego grobów i infrastruktury na cmentarzach i zgłaszania ich ew. uszkodzeń i 
dewastacji do INTZ ZZM, 

 oczyszczanie murków z darni i mchu obejmuje utrzymanie murków w ciągłej czystości metodami 
mechanicznymi: ścięcie narastającej na murek darni łopatą, odcięcie darni przy krawędziach murków, 
zebranie darni, zamiecenie murków, 

 nagrobki na cmentarzach należy zamiatać niezwłocznie tego samego dnia, po każdym koszeniu trawy,  
 w okresie rocznic i świąt: 23 lutego, 8 maja, 15 sierpnia, 1 września, 1 listopada, 11 listopada oraz 27 

grudnia, oraz przypadającego w listopadzie Dnia Pamięci Wspólnoty Brytyjskiej, należy zintensyfikować 
częstotliwość prac porządkowych na cmentarzach oraz przy pomnikach, a wypalone znicze należy usuwać 
sukcesywnie w miarę ich wypalania się, najwcześniej tydzień po uroczystościach, 
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 nagrobki granitowe i lastrikowe należy dwukrotnie umyć przy użyciu myjki ciśnieniowej na gorącą wodę – 
pierwszy raz do końca maja (lub niezwłocznie jeśli realizacja umowy rozpocznie się później), a drugi do końca 
września. 

 uzupełnienie ubytków nawierzchni alejek typu HanseGrand - zgodnie z technologią zalecaną przez producenta 
nawierzchni, 

 zimowe utrzymanie alejek i schodów obejmuje utrzymanie ich w ciągłej szorstkości – na bieżąco odśnieżanie 
dróg, posypanie dróg piaskiem. Kalkulacja winna uwzględniać również wartość i dostawę piasku, posypywanie 
piaskiem dróg i schodów, a niezwłocznie po ustaniu śniegu zamiatanie wszystkich alejek i placów oraz wywóz 
piasku. W przypadku nawierzchni mineralnej typu HanseGrand w okresie zimowym, w celu uzyskania 
szorstkości, należy posypywać ją posypką zimową typu HanseGrand Zima w ilości wskazanej przez 
producenta. Do odśnieżania zabrania się używania soli w jakiejkolwiek postaci, 

 oczyszczanie brzegów dróg parkowych z warstwy humusu, obejmujące ręczne zebranie humusu oraz innych 
zanieczyszczeń, ułożenie w pryzmy oraz wywóz. 

 w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zagrożeń lub niebezpieczeństw, których Wykonawca                               
z jakichkolwiek powodów nie może natychmiast usunąć, należy odpowiednio oznakować dane miejsce                            
i zabezpieczyć je przed dostępem osób postronnych (np. biało-czerwoną taśmą) i niezwłocznie poinformować 
INTZ ZZM oraz (jeśli to konieczne) stosowne służby. 

 w razie pojawienia się graffiti – należy niezwłocznie zgłosić ten fakt INTZ ZMM i w uzgodnieniu z INTZ ZZM 
zlecić profesjonalnej firmie jego usunięcie 

 w wyliczeniu należy uwzględnić wywożenie na bieżąco odpadów, powstałych przy konserwacji Cmentarza 
Wspólnoty Brytyjskiej, wytwarzanych przez firmę, wynajętą przez stronę brytyjską. W tym celu należy być                
w stałym kontakcie z rzeczoną firmą. 

 
W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego pozostawienia odpadów powstałych po pielęgnacji 
i pracach porządkowych oraz niewykonania lub nienależytego wykonania prac porządkowych, Zamawiający ma 
prawo nałożyć karę umowną w wysokości 500 zł netto. 

 
13. Prace różne 

Obejmują wszelkie prace ogrodnicze, które nie zostały przewidziane zakresem, a których wykonanie będzie 
konieczne. Roboczogodzina powinna uwzględniać robociznę, pracę sprzętu np. ciągnika, piły mechanicznej itp. oraz 
ewentualnie użytego materiału roślinnego WEDŁUG ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ INSPEKTORA FAKTURY ZAKUPU 
(BRUTTO). 

DZIAŁ V – CMENTARZE PARAFIALNE 

14. Groby wojenne na cmentarzach parafialnych 

Dbałość o groby na cmentarzach parafialnych polega na wykonywaniu wszystkich czynności, koniecznych do 
utrzymania ich w należytym stanie, a wymienionych w niniejszej specyfikacji.  

Wykaz grobów wojennych na cmentarzach parafialnych znajduje się w załączniku do Porozumienia z 28.02.2020 r. 
w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2020 zawartego 
pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań, zestawienie grobów, kwater i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Poznania.  
UWAGA! Powierzchnie na cmentarzach parafialnych nie są ujęte w ogólnych obmiarach poszczególnych pozycji 
kosztorysowych. Cenę za utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach parafialnych należy obliczyć po 
dokonaniu wizji lokalnej każdego z grobów. 
 

Uzupełniające informacje, dotyczące utrzymania grobów wojennych na cmentarzach parafialnych.  
 
 Zamiatanie/wygrabianie grobów i terenu wokół grobów  

Zamiecenie wokół grobów w przypadku terenu utwardzonego (Górczyn - zbiorowa mogiła Powstańców 
Wielkopolskich z pomnikiem), wygrabianie w przypadku terenu gruntowego, obejmuje utrzymanie terenu  
w ciągłej czystości - całej powierzchni grobu i wokół grobu. 
Wywóz zanieczyszczeń tego samego dnia po wykonanej pracy - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń na 
obiekcie do dnia następnego! 
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 Zimowe utrzymanie terenu utwardzonego (Górczyn – zbiorowa mogiła Powstańców Wielkopolskich z 
pomnikiem)  
Zimowe utrzymanie terenu obejmuje utrzymanie ich w ciągłej szorstkości – na bieżąco odśnieżanie terenu, 
posypanie terenu piaskiem. Kalkulacja winna uwzględniać również wartość i dostawę piasku, posypywanie 
piaskiem terenu wokół mogiły, oraz zamiatanie i wywóz pisaku każdorazowo zaraz po ustaniu śniegu.  
Do odśnieżania zabrania się używania soli w jakiejkolwiek postaci. 

 
 Zimowe utrzymanie terenu wokół grobów 

Zimowe utrzymanie terenu obejmuje utrzymanie terenu w ciągłej szorstkości – na bieżąco odśnieżanie terenu 
wokół grobów. Do odśnieżania zabrania się używania soli w jakiejkolwiek postaci. 

 
 Pielęgnacja roślin okrywowych 

Pielęgnacja roślin okrywowych polega bieżącym usuwaniu z nich obumarłych liści, a także regularnym (podczas 
całego sezonu) pieleniu, zebraniu chwastów i ich wywozie; wysokość chwastów nie może przekroczyć 5 cm, a w 
przypadku chwastów płożących ich powierzchnia nie może przekroczyć 20% powierzchni roślin okrywowych. 
Pielęgnacja roślin to również nawożenie nawozami wieloskładnikowymi o spowolnionym działaniu odpowiednimi 
dla danego gatunku i odmiany roślin w ilości 8kg/100m2 – nawóz winien uzyskać akceptację INTZ.   
Do pielęgnacji roślin okrywowych należy podlewanie w okresach długotrwałej suszy. 
Na obiektach, gdzie pod pnączami ułożona jest agrowłóknina należy ją regularnie poprawiać, a ewentualne 
uszkodzenia naprawiać – agrowłóknina nie powinna być widoczna pod korą. 
Pod roślinami okrywowymi ściółkowanymi korą lub zrąbkami, należy sukcesywnie uzupełniać ściółkę,  
tak aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5cm. 
Rośliny okrywowe należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne 
porażenie należy usuwać za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez INTZ  
i administratora cmentarza. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem 
i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. 
Należy regularnie poprawiać strukturę i wygląd roślin okrywowych, należy przycinać złamane, chore, 
przemarznięte części roślin. 
Z roślin okrywowych należy regularnie ręcznie usuwać obumarłe liście i zanieczyszczenia oraz uzupełniać 
nasadzenia w miejsce roślin obumarłych, zniszczonych czy skradzionych. 
Wywóz zanieczyszczeń powinien odbywać się tego samego dnia po wykonanej pracy - nie dopuszcza się 
pozostawiania urobku na obiekcie do dnia następnego. 
 

 Pielęgnacja krzewów  
Pielęgnacja krzewów polega na regularnym, podczas całego sezonu, wygrabianiu, pieleniu skupin krzewów, 
zebraniu chwastów i ich wywozie, wysokość chwastów nie może przekroczyć 5 cm wysokości, a w przypadku 
chwastów płożących powierzchnia ich nie może przekroczyć 20% powierzchni skupin krzewów.  
Pielęgnacja krzewów to również nawożenie nawozami wieloskładnikowymi o spowolnionym działaniu 
odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin w ilości 8kg/100m2 – nawóz winien uzyskać akceptację INTZ.   
Do pielęgnacji krzewów należy podlewanie krzewów w okresach długotrwałej suszy. 
Na obiektach, gdzie pod krzewami ułożona jest agrowłóknina należy ją regularnie poprawiać, a ewentualne 
uszkodzenia naprawiać – agrowłóknina nie powinna być widoczna spod kory. 
Pod krzewami ściółkowanymi korą lub zrąbkami, należy sukcesywnie uzupełniać ściółkę, tak aby jej warstwa 
utrzymywała się na poziomie 5 cm. 
Skupiny krzewów należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne 
porażenie należy usuwać za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez INTZ  
i administratora cmentarza. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem 
i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku.  
Regularnie należy poprawiać strukturę i wygląd krzewów, należy przycinać złamane, chore, przemarznięte  
lub krzyżujące się gałęzie. 
Wywóz zanieczyszczeń należy wykonać się tego samego dnia po wykonanej pracy - nie dopuszcza się 
pozostawiania zgrabionych liści na obiekcie do dnia następnego. 

 
 Prace różne 

Obejmują wszelkie prace konieczne do wykonania (w uzgodnieniu z INTZ ZZM),a które nie zostały przewidziane 
zakresem.  
 

 Prace porządkowe 
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Częstotliwość sprzątania: poniedziałki i piątki (częstotliwość należy zwiększyć w okolicach dat, wymienionych w 
opisie prac porządkowych – wtedy wszelkie nieczystości, znicze, zwiędnięte kwiaty, należy usuwać na bieżąco) 
 ewentualny wjazd na teren cmentarzy należy każdorazowo ustalić z administratorem danego cmentarza. 
 należy na bieżąco zamiatać oraz myć ławki, znajdujące się przy grobach wojennych (np. Górczyn) 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracowników 
kwalifikacji, a także stosownych uprawnień – gdy są one wymagane przepisami. 

 W przypadku osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, a nie posiadających wymaganych 
uprawnień, INTZ ZZM może wstrzymać realizację prac. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco księgi obmiarów wykonanych prac oraz udostępniania 
danych na prośbę Zamawiającego 

 W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac niezgodnie z ST lub poleceniami INTZ ZZM prace mogą zostać 
wstrzymane przez INTZ ZZM. 

 Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu prac zanikających lub ulegających 
zakryciu.  

 

6.2. Ogólne zasady kontroli  

 Celem kontroli prac będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
ich wykonania, 

 Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli w każdym momencie w trakcie wykonywania 
poszczególnych prac, a Wykonawca jest zobowiązany do skierowania swojego przedstawiciela do udziału w 
kontroli, 

 INTZ ZZM będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących wykonania prac,  

 jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na ich wyniki, INTZ ZZM może je 
wstrzymać i zlecić ich wykonanie innej firmie na koszt Wykonawcy, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości użytych materiałów i sprzętu, 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt oraz zaopatrzenie niezbędne do 

wykonania prac, 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę z częstotliwością zapewniającą wykonanie prac zgodnie z 

wymaganiami ST, ustaleniami z INTZ ZZM i harmonogramem, 
 wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Zasady kontroli materiałów 

6.3.1. Wymagania ogólne 

 Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do prac, Wykonawca przedstawi INTZ ZZM do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania jak również odpowiednie świadectwa badań oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzona partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.  

 Każdy rodzaj prac, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody INTZ ZZM. 
 
 

7. ODBIÓR PRAC 
Termin odbioru za dany miesiąc Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym, przedkładając wycenę za dany miesiąc,                
która będzie obejmowała prace wykonane w danym miesiącu.  
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Prace uznaje się za wykonane zgodnie z umową i specyfikacją techniczną oraz wymaganiami INTZ ZZM, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5, dały wyniki pozytywne.  
Pozycje wyceny ofertowej rozliczane będą ryczałtowo i jednostkowo – w zależności od rodzaju wykonanych prac. 
W przypadku pozycji ryczałtowych, kwota za dany miesiąc zostanie zapłacona tylko i wyłącznie, jeżeli we wszystkie 
dni w miesiącu obiekt na całej powierzchni będzie spełniał wymagania ST i INTZ ZZM. 
Podczas comiesięcznego komisyjnego odbioru prac zostanie sporządzony protokół. 
UWAGA! 
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wykonania zdjęć przed przystąpieniem do danej czynności oraz po jej 
zakończeniu (np. przed i po sprzątaniu, zamiataniu, koszeniu, myciu nagrobków, cięciu krzewów itd.). Zdjęcia powinny 
obejmować obszar/obiekt/szczegół itd. w taki sposób, by łatwo rozpoznać w którym miejscu zostało zrobione zdjęcie, a 
także by móc zweryfikować jakość wykonanych prac. Każdy plik winien zostać opisany przy pomocy daty i miejsca 
zrobienia zdjęcia, oraz rodzaju wykonywanej czynności, a także informacji czy zdjęcie zostało zrobione przed czy po 
wykonaniu czynności (jeśli wykonanych zostanie dużo zdjęć przy jednej czynności w danym miejscu, dopuszcza się 
opisanie jedynie folderu, w którym pliki będą umieszczone). Tak przygotowane zdjęcia należy dostarczyć w formie 
cyfrowej, zapisane na pendrive’ie (każdorazowo do zwrotu) co miesiąc, najpóźniej 4 dni robocze przed datą 
miesięcznego odbioru prac. Dostarczenie zdjęć jest jednym z warunków dokonania odbioru prac. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą wystawienia faktury będzie miesięczny protokół odbioru prac bez usterek wraz z wyceną wykonanych prac, 
zatwierdzony przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego na podstawie dokonanego obmiaru prac oraz 
sprawdzenia jakości i ilości wykonanych prac. 
Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej doręczenia wraz                   
z protokołem odbioru prac bez usterek. 
Cena za daną pozycję, skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST. 
 
Cena za daną pozycję będzie obejmować: 
 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren, 
 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 Koszty pośrednie, 
 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem terenów. 
 
 


