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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 
zakres szczegółowy, harmonogram wykonywania czynności wchodzących w zakres rzeczowy 
zadania pn.: „Utrzymanie i sprzątanie Cmentarzy Komunalnych w Tychach w 2017 roku” 
oraz wykaz powierzchni terenów wchodzących w skład Cmentarzy. 

 
Dla zadania nr 1 
 
W zakresie sprzątania i utrzymania Cmentarza Komunalnego w Tychach - Wartogłowcu, 

ul. Cmentarna 19 do obowiązków Wykonawcy należało będzie: 
  
1. Podstawienie na terenie Cmentarza pojemników na odpady o pojemności 120 l w ilości 80 

sztuk w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  
2. Podstawienie na terenie zaplecza kontenerów na odpady w ilości i o pojemności 

zapewniającej utrzymanie czystości na terenie cmentarza.  
3. Opróżnianie kontenerów z częstotliwością niedopuszczającą do przepełniania wraz z 

ponoszeniem kosztów ich dzierżawy, wywozu i zagospodarowania odpadów zgodnie z 
zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 260 z późn. 
zm.). 

4. Utrzymanie czystości w miejscu składowania odpadów na zapleczu cmentarza.  
5. 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, w częstotliwości dziennej zapewniającej utrzymanie 
właściwej estetyki obiektu, do kontenerów podstawionych przez Wykonawcę na 
terenie zaplecza; 

 W okresie zwiększonej ilości osób odwiedzających cmentarz (święta) odpady mogą 
być czasowo składowane na terenie zaplecza (w miejscu uzgodnionym z 
Zamawiającym), 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 a 
także po Dniu Matki, Dniu Ojca, Dniu Babci i Dziadka w czasie możliwie 
najkrótszym, lecz nie później niż do ………………(godz. zadeklarowana w ofercie) 
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.  

6. 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 
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Świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka 
oraz bardziej popularnych imienin.  

7. 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 na wezwanie Zamawiającego po nagłych 
zdarzeniach atmosferycznych; 

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

8. 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; 

 W przypadku ryzyka powstania oblodzeń z uwagi na warunki atmosferyczne 
Wykonawca powinien zabezpieczyć nawierzchnię przed ich powstaniem. 

9. Koszenie terenów zielonych: 
 Koszenie powinno odbywać się na wezwanie Zamawiającego w miarę wzrostu 

roślin wraz ze zgrabieniem, zebraniem, wywozem i utylizacją skoszonej trawy; 
 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.  

10. Usuwanie opadłych liści oraz złamanych lub suchych 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 lub suche gałęzie i konary usuwać należy niezwłocznie, w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz i miejsc pochówków 
(nagrobki).  

11. Usuwanie roślin wyrastających na alejkach pomiędzy kostką brukową i przy krawężnikach.  
12. Likwidacja gniazd os, szerszeni oraz innych niebezpiecznych owadów, które zagnieździły 

się na terenie cmentarza. 
13. Obsadzanie rabat i klombów roślinami zakupionymi przez Zamawiającego, w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego.  
14. Przycinanie i formowanie żywopłotów: 

 Czynność należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku; 
 W zakres czynności wchodzi również zebranie, wywóz i utylizacja usuniętych 

przyrostów. 
15. Stała kontrola drzew i informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach 

w drzewostanie, w szczególności o zagrożeniach dla ludzi lub mienia.  
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16. Dbanie o stan techniczny bram cmentarnych i stała ich konserwacja. 
17. Otwieranie oraz zamykanie bram cmentarnych (5 sztuk + brama na zaplecze): 

 Otwieranie bram będzie następował o świcie zaś zamykanie po zmroku. 
 W dniu Wszystkich Świętych bramy nie będą zamykane. 
 Bramy od ul. Cmentarnej otwierane będą w całości (wszystkie skrzydła) zaś od ul. 

Oświęcimskiej otwierane będzie tylko 1 skrzydło. 
 Brama od ul. Oświęcimskiej (obok kwiaciarni) na wezwanie będzie otwierana w całości 

(oba skrzydła). Będzie to związane z pogrzebami odbywającymi się w pobliżu 
przedmiotowej bramy. 

18. Dbanie o czystość ogólnodostępnej toalety całorocznej, znajdującej się w kompleksie 
budynków od strony ul. Cmentarnej. 
 Kompleksowe sprzątanie i mycie toalety do godz. 8.00 w dniach od poniedziałku do 

soboty 
 Kontrola stanu czystości oraz ewentualne przeprowadzenie prac czyszczących w 

godzinach popołudniowych w dniach od poniedziałku do piątku. 
19. Zamontowanie na terenie cmentarza 5 punktów umożliwiających nieodpłatne 

wypożyczenie plastikowych konewek o pojemności max 6 l. Ilość konewek na każdym z 
punktów to 5 sztuk. Rozmieszczenie punktów wskaże Zamawiający po podpisaniu umowy 
z Wykonawcą. Konewki powinny być stale dostępne, a w razie zniszczenia lub kradzieży 
należy na bieżąco uzupełniać ich stan. 

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

21. Informowanie Zamawiającego o wszelkich usterkach na majątku cmentarnym jak i na 
sieciach: wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacyjnej: 
 Zabezpieczanie punktów wodnych przed zniszczeniem przez mróz poprzez 

wypuszczenie wody z wodociągu oraz wykręcenie zaworów wodnych z punktów 
poboru wody przed przymrozkami (termin zależny od warunków atmosferycznych – 
po konsultacji z Zamawiającym); 

 Ponowne puszczenie wody oraz założenie zaworów wodnych w okresie 
wczesnowiosennym (termin zależny od warunków atmosferycznych – po konsultacji 
z Zamawiającym). 

22. Systematyczna, przynajmniej raz w miesiącu, kontrola wodomierzy pod kątem ich stanu 
technicznego oraz dostępu do nich oraz systematyczna kontrola skrzynek 
bezpiecznikowych. 

23. Zapewnienie dostępu do toalety poprzez postawienie w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego toalety przenośnej i jej serwis min. 2 razy w miesiącu. W okresie święta 
Wszystkich Świętych postawienie dodatkowych 3 szt. toalet i zapewnienie ich bieżącego 
serwisu. 

24. 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. 

25. Wykaz powierzchni terenów wchodzących w skład Cmentarza objęta rzeczowym 
zakresem usług:  
 Powierzchnia terenów zielonych: 
- powierzchnia wzdłuż części ogrodzenia 
w tym powierzchnia objęta zakazem pochówków   - 0,60 ha, 
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- powierzchnia terenów zielonych między kwaterami grzebalnymi - 4,00 ha, 

 Powierzchnia dróg, alejek, placów:    - 1,55 ha, 
- tym powierzchnia alejek z kostki brukowej:   - 1,25 ha 

 Długość żywopłotów       - 720,9 mb 
26. Ilość odpadów wywieziona z terenu cmentarza w 2015 r.   - 2150 m3 

 
W zakresie sprzątania i utrzymania Cmentarza przy ul. Turkusowej w Tychach do 

obowiązków Wykonawcy należało będzie: 
 
1. Podstawienie pojemników na odpady w ilości i o pojemności zapewniającej utrzymanie 

czystości na terenie cmentarza. Opróżnianie pojemników z częstotliwością 
niedopuszczającą do przepełniania wraz z ponoszeniem kosztów ich dzierżawy, wywozu i 
zagospodarowania odpadów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 260 z późn. zm.). 

2. Utrzymywanie czystości na terenie cmentarza, a w szczególności wewnątrz wnęki 
przeznaczonej na pojemniki na śmieci. Przynajmniej 2-krotnie w ciągu tygodnia należy na 
terenie obiektu wykonać prace związane z zebraniem odpadków i umieszczeniem ich w 
odpowiednich pojemnikach. Pojemniki muszą być opróżnione w sobotę (lub dzień 
poprzedzający dzień wolny) w godzinach popołudniowo-wieczornych, a po niedzieli lub 
dniu wolnym od pracy a także po Dniu Matki, Dniu Ojca, Dniu Babci i Dziadka w czasie 
możliwie najkrótszym, lecz nie później niż do ………………(godz. zadeklarowana w 
ofercie) w pierwszym dniu roboczym;  

3. Koszenie trawy na terenie cmentarza, pomiędzy grobami jak i terenów zielonych: 
 Koszenie powinno odbywać się na wezwanie zamawiającego w miarę wzrostu 

roślin wraz ze zgrabieniem, zebraniem, wywozem i utylizacją skoszonej trawy; 
 Koszenie trawy może trwać nie dłużej niż 2 dni (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.  

4. Usuwanie samosiejek z terenu cmentarza, w szczególności wzdłuż ogrodzenia. 
5. Likwidacja gniazd os, szerszeni oraz innych niebezpiecznych owadów, które zagnieździły 

się na terenie cmentarza. 
6. Usuwanie z terenu cmentarza suchych gałęzi i opadłych liści. Zdejmowanie suchych 

konarów z koron drzew. Stała kontrola drzew i informowanie Zamawiającego o 
zauważonych nieprawidłowościach w drzewostanie, w szczególności o zagrożeniach dla 
ludzi lub mienia. 

7. Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
przedmiotowego cmentarza. 

8. Wykaz powierzchni terenów wchodzących w skład Cmentarza objęta rzeczowym 
zakresem usług:  
 Powierzchnia terenów zielonych:     2150 m2  

9. Ilość odpadów wywieziona z terenu cmentarza w 2015 r.   - 38 m3  
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Dla zadania nr 2   
 
 
W zakresie sprzątania i utrzymania Cmentarza Komunalnego w Tychach, ul. Barwna 

do obowiązków Wykonawcy należało będzie: 
 
1. Podstawienie pojemników na odpady w ilości i o pojemności zapewniającej utrzymanie 

czystości na terenie cmentarza. Opróżnianie pojemników z częstotliwością 
niedopuszczającą do przepełniania wraz z ponoszeniem kosztów ich dzierżawy, wywozu i 
zagospodarowania odpadów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 260 z późn. zm.). 

2. Usuwanie odpadów i opróżnianie pojemników oraz usuwanie śmieci nagromadzonych 
wokół pojemników, zamiatanie wokół nich. Likwidacja „dzikich wysypisk” i kopców suchych 
liści pozostawionych przez osoby odwiedzające cmentarz: 
 Odpady z pojemników muszą być usuwane z częstotliwością, nie dopuszczającą do 

ich przepełnienia; 
 Pojemniki muszą być opróżnione w piątek (lub dzień poprzedzający dzień wolny) 

w godzinach popołudniowo-wieczornych, a po niedzieli lub dniu wolnym od pracy a 
także po Dniu Matki, Dniu Ojca, Dniu Babci i Dziadka w czasie możliwie 
najkrótszym, lecz nie później niż do ………….godz.(zadeklarowanej w ofercie) 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.  

 Nie dopuszcza się możliwości wjazdu na teren cmentarza samochodów 
odbierających odpady o masie powyżej 3,5 t. W przypadku konieczności użycia 
przedmiotowego sprzętu, pojemniki muszą być dostarczone przed bramę 
cmentarną, na parking od strony przystanku autobusowego. 

3. Usuwanie odpadów obejmuje również:  
 zbieranie wypalonych zniczy z placu przy krzyżu, w szczególności po większych 

świętach tj. Wszystkich Świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Matki i Ojca, 
Dzień Babci i Dziadka oraz bardziej popularnych imienin; 

 Zbieranie śmieci z pomiędzy krzewów, drzew w lesie znajdującym się na terenie 
cmentarza i wzdłuż ogrodzenia cmentarza oraz przy bramach wejściowych oraz na 
terenach zielonych wokół cmentarza; 

 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, parkingów i dróg dojazdowych: 
 Mechaniczne zamiatanie alejek i parkingów oraz dróg dojazdowych powinno 

odbywać się w piątki lub w przeddzień rozpoczynającego się okresu wolnego od 
pracy oraz po weekendzie lub dłuższym okresie wolnym od pracy lub na wezwanie 
Zamawiającego po nagłych zdarzeniach atmosferycznych; 

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

5. Odśnieżanie i odladzanie alejek, parkingów i dróg dojazdowych: 
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 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 dróg dojazdowych i parkingów; 

 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; 

 W przypadku ryzyka powstania oblodzeń z uwagi na warunki atmosferyczne 
Wykonawca powinien zabezpieczyć nawierzchnię przed ich powstaniem. 

6. Koszenie terenów zielonych oraz ściółki lasu na terenie cmentarza: 
 Koszenie terenów zielonych powinno odbywać się na wezwanie Zamawiającego w 

miarę wzrostu roślin wraz ze zgrabieniem, zebraniem, wywozem i utylizacją 
skoszonej trawy; 

 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; 
 Koszenie ściółki leśnej z samosiejek i wysokiej roślinności trawiastej powinno 

odbywać się raz w roku. 
7. Usuwanie opadłych liści oraz złamanych lub suchych gałęzi i konarów: 

 Opadłe liście powinny być usuwane w miarę potrzeb, przez 6 dni w tygodniu oraz 
po większych wiatrach, które dotkną teren cmentarza (obowiązek usuwania 
opadłych liści nie dotyczy „lasku” znajdującego się na terenie cmentarza); 

 Złamane lub suche gałęzie i konary usuwać należy niezwłocznie, w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz i miejsc pochówków 
(nagrobki).  

8. Usuwanie roślin wyrastających na alejkach pomiędzy kostką brukową i przy krawężnikach. 
9. Obsadzanie rabat i klombów roślinami zakupionymi przez Zamawiającego, w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego.   
10. Likwidacja gniazd os, szerszeni oraz innych niebezpiecznych owadów, które zagnieździły 

się na terenie cmentarza. 
11. Zamontowanie na terenie cmentarza 3 punktów umożliwiających nieodpłatne 

wypożyczenie plastikowych konewek o pojemności max 6 l. Ilość konewek na każdym z 
punktów to 5 sztuk. Rozmieszczenie punktów wskaże Zamawiający po podpisaniu umowy 
z Wykonawcą. Konewki powinny być stale dostępne, a w razie zniszczenia lub kradzieży 
należy na bieżąco uzupełniać ich stan. 

12. Dbanie o stan techniczny bram cmentarnych i stała ich konserwacja. 
13. Bieżące informowanie o wszelkich istotnych dla Zamawiającego kwestiach (sytuacje 

zagrażające bezpieczeństwu przebywających na terenie cmentarza osób, zauważonych 
dewastacjach i usterkach w infrastrukturze, itp.).  

14. Informowanie Zamawiającego o wszelkich usterkach na majątku cmentarnym jak i na 
sieciach: wodociągowej, energetycznej: 
 Zabezpieczanie punktów wodnych przed zniszczeniem przez mróz poprzez 

wypuszczenie wody z wodociągu oraz wykręcenie zaworów wodnych z punktów 
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poboru wody przed przymrozkami (termin zależny od warunków atmosferycznych – 
po konsultacji z Zamawiającym); 

 Ponowne puszczenie wody oraz założenie zaworów wodnych w okresie 
wczesnowiosennym (termin zależny od warunków atmosferycznych – po konsultacji 
z Zamawiającym). 

15. Stała kontrola wodomierzy pod kątem ich stanu technicznego oraz dostępu do nich oraz 
stała kontrola skrzynek bezpiecznikowych. 

16. Zapewnienie dostępu do toalety poprzez postawienie w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego toalety przenośnej i jej serwis 2 razy w miesiącu. W okresie święta 
Wszystkich Świętych postawienie dodatkowej toalety i zapewnienie jej bieżącego serwisu. 

17. Czyszczenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie rowu odwadniającego, położonego 
wzdłuż parkingu cmentarnego. 

18. Wyznaczanie za pomocą taśmy ostrzegawczej dodatkowych miejsc parkingowych na 
terenach zielonych w okresie święta Wszystkich Świętych. 

19. 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. 

20. Wykaz powierzchni terenów wchodzących w skład Cmentarza objęta rzeczowym 
zakresem usług:  
 Powierzchnia terenów zielonych: 

- powierzchnia lasu na terenie cmentarza    - 3.890 m² 
- powierzchnia terenów zielonych oraz między kwaterami grzebalnymi -17.436 m² 

 Powierzchnia dróg, alejek, placów:     - 7.200 m²  
21. Ilość odpadów wywieziona z terenu cmentarza w 2015 r.   - 431 m3 

 
 
 

 


