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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 i harmonogram  wykonywania czynności wchodzących w zakres rzeczowy zadania pn.: „Świadczenie 

usług zwi ązanych ze sprz ątaniem Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowc u poło żonego 
przy ul. Cmentarnej 19”  oraz wykaz powierzchni terenów wchodzących w skład Cmentarza. 

 
Zakres zamówienia obejmuje:  
 
1. Podstawienie pojemników na odpady o pojemności 120 l w ilości 80 sztuk w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego. 
2. Usuwanie odpadów i opróżnianie pojemników (w ilości 130 sztuk – 50 szt. własność Zamawiającego, 

80 sztuk własność Wykonawcy) oraz usuwanie śmieci nagromadzonych wokół pojemników 120 l, 
zamiatanie wokół nich. Likwidacja „dzikich wysypisk” i kopców suchych liści pozostawionych przez 
osoby odwiedzające cmentarz. 

• Odpady z pojemników 120 l muszą być usuwane na bieżąco w ciągu tygodnia, od poniedziałku 
do soboty do kontenerów podstawionych przez zamawiającego na terenie zaplecza.  

• W okresie zwiększonej ilości osób odwiedzających cmentarz (święta) odpady mogą być 
czasowo składowane na terenie zaplecza (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), a 
następnie ładowane do kontenerów.  

• Pojemniki muszą być opróżnione w sobotę (lub dzień poprzedzający dzień wolny) w godzinach 
popołudniowo-wieczornych, a po niedzieli lub dniu wolnym od pracy w czasie możliwie 
najkrótszym, lecz nie później niż do południa w pierwszym dniu roboczym.  

•  Jeżeli po dniu Wszystkich Świętych występuje kolejny dzień wolny od pracy, odpady z terenu 
cmentarza muszą być usunięte w godzinach nocnych.  

3. Usuwanie odpadów obejmuje również: 
• zbieranie wypalonych zniczy z placów przy krzyżach, w szczególności po większych świętach 

tj. Wszystkich Świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i 
Dziadka oraz bardziej popularnych imienin, oraz oczyszczanie (min. 2 razy w roku) 
marmurowego cokołu przy krzyżu. 

• Utrzymanie czystości w obrębie pomnika „Ofiar poległych na Kresach Wschodnich”. 
• Zbieranie śmieci z pomiędzy krzewów, drzew, na placach i wzdłuż ogrodzenia cmentarza oraz 

przy bramach wejściowych.  
• Bieżące sprzątanie cmentarza (do późnych godzin wieczornych w dniu poprzedzającym 

rozpoczęcie święta) w okresie większych świąt, tj. Wszystkich Świętych, Wielkanoc, Boże 
Narodzenie, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka oraz bardziej popularnych imienin. 

4. Zamiatanie alejek.  
• Mechaniczne zamiatanie alejek i placów powinno odbywać się w piątki lub w przeddzień 

rozpoczynającego się okresu wolnego od pracy oraz po weekendzie lub dłuższym okresie 
wolnym od pracy lub po nagłych zdarzeniach atmosferycznych (na wezwanie Zamawiającego).  

• Prace muszą być prowadzone w sposób niepowodujący unoszenia kurzu z powierzchni 
czyszczonych. 

5. Utrzymywanie czystości w miejscu składowania odpadów na zapleczu cmentarza (przy kontenerach 
podstawionych przez Zamawiającego). 

6. Odśnieżanie i odladzanie alejek, placów oraz schodów (przy wejściu na cmentarz od ul. Bratków).  
• Obowiązek odśnieżania i odladzania spoczywa na Wykonawcy w miarę potrzeb, przez 7 dni w 

tygodniu w częstotliwości dziennej niezbędnej do ciągłego zapewnienia bezpieczeństwa 
odwiedzających, ale nie później niż z upływem 2 godzin od rozpoczęcia opadów śniegu, 

• Powyższe obejmuje również przygotowanie dojścia do miejsc, w których w danym dniu będzie 
odbywał się pogrzeb, oraz drogi na terenie zaplecza. 

• Zgarniany śnieg może być składowany na terenie cmentarza tylko w miejscach 
nieutrudniających poruszania się pieszych oraz samochodów oraz nieutrudniających dojścia do 
kwater i poszczególnych grobów.  

• Pozostały śnieg musi być usunięty z terenu cmentarza i złożony na zapleczu w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 
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• W przypadku powstania ryzyka powstania oblodzeń z uwagi na warunki atmosferyczne 
Wykonawca powinien zabezpieczyć nawierzchnię przed ich powstaniem. 

7. Koszenie terenów zielonych. 
• Koszenie powinno odbywać się  w miarę wzrostu roślin (co najmniej 4 razy w roku) wraz ze 

zgrabieniem, zebraniem i umieszczeniem skoszonej trawy w kontenerach na zapleczu 
cmentarza. 

• Koszenie trawy może trwać nie dłużej niż 2 tygodnie (jedno koszenie). 
• Podczas koszenia pomiędzy grobami należy zabezpieczyć pomniki oraz roślinność zasadzoną 

przez rodziny zmarłych w obrębie pomników. 
• Skoszenie roślinności ozdobnej na lub w bezpośrednim sąsiedztwie grobu obligować będzie do 

odkupienia oraz posadzenia identycznych roślin. 
• Po skończeniu koszenia w danym dniu należy oczyścić pomniki z trawy. 

8. Usuwanie opadłych liści oraz złamanych gałęzi i konarów.  
• Opadłe liście powinny być usuwane w miarę potrzeb, przez 6 dni w tygodniu oraz po większych 

wiatrach, które dotkną teren cmentarza. 
• Złamane gałęzie i konary usuwać należy niezwłocznie, w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz i miejsc pochówków (nagrobki). 
9. Usuwanie roślin wyrastających na alejkach pomiędzy kostką brukową i przy krawężnikach. 
10. Obsadzanie rabat i klombów roślinami zakupionymi przez Zamawiającego, w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego. 
11. Przycinanie i formowanie żywopłotów. 

• Czynność należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku.  
• Usunięte przyrosty należy zebrać i umieścić w kontenerach na zapleczu cmentarza. 

12. Bieżące informowanie o wszelkich istotnych dla Zamawiającego kwestiach (sytuacje zagrażające 
bezpieczeństwu przebywających na terenie cmentarza osób, zauważonych dewastacjach i usterkach w 
infrastrukturze, itp.). 

13. Wymagane jest, aby zamówienie zostało wykonane przez Wykonawcę z należytą kontrolą jakości. 
W związku z powyższym czynności wykazane powyżej muszą być świadczone przez podmiot 
posiadający wdrożony system zarządzania jakością w zakresie, co najmniej usług sprzątania oparty na 
normach europejskich. 
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Tereny wchodz ące w skład Cmentarza obj ęte rzeczowym zakresem usług: 
 
1. Powierzchnia terenów zielonych: 

- powierzchnia wzdłuż części ogrodzenia 
   w tym powierzchnia objęta zakazem pochówków   - 0,60 ha, 
- powierzchnia terenów zielonych między kwaterami grzebalnymi  - 4,00 ha, 

2. Powierzchnia dróg, alejek, placów:     - 1,55 ha 
 

Lp.  Zakres czynno ści W ci ągu dnia 

W ciągu 
tygodnia 

(ilo ść dni w 
tygodniu)  

W ciągu roku 

1. 
Koszenie zagrabianie i wyrzucanie 

zebranej trawy do punktów 
składowania 

  4 

2. 
Pielenie chwastów w szczelinach 

kostki brukowej między krawężnikami 
a alejkami 

  2 

3. 
Zamiatanie mechaniczne alejek i 
chodników na terenie Cmentarza  2  

4. 
Usuwanie odpadów z koszy na 

śmieci, wynoszenie ich do punktu 
składowania 

W miarę 
potrzeb 

6  

5. 
Przycinanie i formowanie żywopłotów, 

krzewów 
  2 

6. 
Odśnieżanie alejek, chodników i 

placów na terenie Cmentarza 
W miarę 
potrzeb 

7  

7. 

Posypywanie piaskiem alejek, 
chodników, placów oraz posypywanie 

solą placów zlokalizowanych przy 
wejściach na Cmentarz. 

W miarę 
potrzeb 

7  

8. 
Usuwanie zanieczyszczeń powstałych 

na skutek użycia środków do 
likwidacji gołoledzi 

W miarę 
potrzeb 

W miarę 
potrzeb 

 


