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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 zez zm.) zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na 3 krotne wykoszenie terenów zieleni i poboczy w pasach 
drogowych miasta Poznania w okresie od dnia 30 kwietnia do dnia 18 lipca 2018 r. na 
terenie Rejonu 4B (Grunwald), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej 
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 
 
I  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest 3 krotne koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach 

drogowych miasta Poznania na terenie rejony 4B Grunwald wraz z wygrabieniem 
i wywozem pokosu w okresie od 30 kwietnia 2018 r. do 18 lipca 2018 r. Przedmiot 
zamówienia obejmuje następujące usługi wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): usługi w zakresie trawników – kod 77314100-5. 

 
2. Koszenie terenów zieleni i poboczy – to działania mające na celu utrzymanie terenów 

trawiastych we właściwym stanie estetycznym oraz zapewnienie odpowiedniego pola 
widzenia (trójkątów widoczności) na skrzyżowaniach i łukach drogi. Pod nazwą czynności 
koszenia każdorazowo należy rozumieć wykoszenie, wygrabienie pokosu oraz wywóz 
pokosu do kompostowni. Wysokość koszenia, czyli wysokość roślin w trawniku po 
zakończeniu koszenia powinna wynosić minimum 3 cm. Nie wolno doprowadzić do 
wykoszenia na wysokość niższą aniżeli podane 3 cm, ponieważ prowadzić to będzie do 
obumarcia trawnika. Koszenie należy wykonać w taki sposób, aby powierzchnia całej połaci 
była równej wysokości. Pozostawienie roślin o różnej wysokości nie jest również 
prawidłowe. Czas od rozpoczęcia koszenia trawnika na konkretnym odcinku ulicy do jego 
zakończenia powinien być maksymalnie skrócony tj. dokoszenie drobnych fragmentów, 
które nie mogą być skoszone inaczej niż ręcznie musi być wykonane natychmiast po 
przejeździe sprzętu, nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia koszenia konkretnej 
połaci trawnika, natomiast wygrabianie i wywóz pokosu z terenu skoszonego nie później 
niż w ciągu 48 godzin. Wymagane jest na tyle staranne wykoszenie, by po zakończeniu 
prac nie były widoczne granice poszczególnych przejazdów sprzętu (w postaci wąskich 
pasów z wyrośniętymi roślinami). Zaleganie pokosu oraz nie wykoszenie i pozostawienie 
fragmentów nie dokoszonych jest niedopuszczalne powyżej określonego czasu. 
Oczyszczanie terenów zieleni z zanieczyszczeń komunalnych Zamawiający zleca na 
drodze odrębnego postępowania przetargowego. W przypadku stwierdzenia zaśmiecenia 
terenu, przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do 
Zamawiającego w celu zlecenia oczyszczenia terenu lub zebrać zanieczyszczenia 



i pozostawić je przy najbliżej położonym koszu na śmieci w pasie drogowym. 
Niedopuszczalne jest koszenie terenu, na którym występują śmieci i rozdrabnianie ich 
podczas koszenia prowadzące do dodatkowego zaśmiecanie terenu. 
 

3. Podczas koszenia w obrębie drzew i krzewów należy ze szczególną ostrożnością kierować 
sprzętem w taki sposób, by nie spowodować uszkodzeń opalikowania, uszkodzeń pni 
drzew, koron drzew oraz krzewów. Każdorazowe zniszczenie pni drzew skutkować będzie 
koniecznością wykonania przez Wykonawcę obsadzeń rekompensujących – zamiennych o 
parametrach tożsamych z parametrami drzewa uszkodzonego. To samo dotyczy palików. 
W przypadku krzewów wymiana roślin na nowe wymagana będzie przy uszkodzeniu 25 % 
korony krzewu. W przypadku zniszczenia trawników na skutek zbyt krótkiego przycięcia 
trawy, konieczne jest odtworzenia całej zniszczonej połaci trawnika poprzez wysiew nasion 
mieszanki traw po uprzednim spulchnieniu podłoża oraz jego wertykulacji. Połacie 
odtworzonego trawnika oraz ponownie posadzone rośliny wymagają jednorocznej 
pielęgnacji na koszt Wykonawcy, który dopuścił do zniszczeń. 

 
4. Standard koszenia terenów zieleni i poboczy:  

Koszenie obejmuje zarówno tereny zieleni z założonymi trawnikami, jak również tereny nie 
urządzone. 

W zakres zadania wchodzi koszenie trawy, chwastów, wykoszenie samosiewów, a także 
każdorazowe wygrabienie i wywiezienie pokosu z całej powierzchni. Koszenie musi być 
wykonywane w maksymalnym zakresie przy zastosowaniu kosiarek mechanicznych 
nierotacyjnych z mieleniem pokosu lub jego pochłanianiem, a tylko dla koszenia małych 
powierzchni i skarp oraz koszenia wykańczającego dopuszcza się stosowanie kosiarek 
rotacyjnych prowadzonych ręcznie oraz wykaszarek. Dobór sprzętu musi uwzględniać 
specyfikę pracy w pasie drogowym – rozdrobnienie powierzchni, ruch uliczny, obsadzenia 
drzewami i krzewami, znaki drogowe i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Ze względu 
na ryzyko zagęszczania gruntu wokół drzew i krzewów, należy dobierać sprzęt w taki 
sposób by nacisk na osie był maksymalnie ograniczony. 

5. Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty przy nieprzerwanym ruchu ulicznym z 
odpowiednim oznakowaniem, zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót 
i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na czas prowadzenia robót - zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym , przepisami BHP w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w 
ruchu. Oznakowanie miejsca robót zgodnie z załącznikiem nr 5. Ewentualne zabrudzenie 
jezdni, chodników, ścieżek rowerowych opasek przyjezdniowych pokosem musi być 
usunięte niezwłocznie, najpóźniej na koniec dnia pracy. Wykonawca ma obowiązek 
przygotowania terenu przed rozpoczęciem prac, tak aby usługa przebiegała w sposób 
bezkolizyjny dla ludzi i sprzętu. 

 

6. Zamawiający wyodrębnił w ramach koszenia zakres podstawowy oraz zakres 
interwencyjny: 

 
a) Opis zakresu podstawowego: 

Koszenie terenów zieleni na terenie rejonu 4B w zakresie podstawowym przewiduje 
wykonanie 3 koszeń w ciągu połowy sezonu wegetacyjnego w 2018 r. Rozpoczęcie 
pierwszego koszenia przewidziane jest do wykonania od 30 kwietnia 2018 r. do 30 maja 
2018 r., rozpoczęcie drugiego koszenia od około 1 czerwca do 29 czerwca 2018 r., 
trzeciego koszenia od około 29 czerwca 2018 r. do 28 lipca 2018 r. 

Przy czym dokładny termin rozpoczęcia kolejno drugiego i trzeciego koszenia zostanie 
indywidualnie określony przez Zamawiającego i może on ulec przesunięciu przez 
Zamawiającego o 7 dni.  



Dokładne terminy rozpoczęcia 2 koszeń w zakresie podstawowym  podane zostaną w 
formę pisemnej na minimum 3 dni robocze przed planowanym ich rozpoczęciem, które 
uzależnione będzie od stopnia wzrostu roślin, oczekiwań społecznych itd. 

Koszenie w zakresie podstawowym należy wykonywać z wydajnością min. 120 arów na 
dobę. 

Zakres podstawowy obejmuje obiekty wyszczególnione w Załączniku Nr 3 (z podanymi 
areałami). 

 
b) Opis zakresu  interwencyjnego 
 
W ramach prac interwencyjnych przewidziane są usługi wykaszania na pozostałych 
terenach w obrębie Rejonu. Prace interwencyjne zlecane mogą być dla obiektu przez 
sezon wegetacyjny, tj. od 30 kwietnia 2018 r. do 28 lipca 2018 r. 
W ramach prac interwencyjnych zlecane będzie koszenie terenów zieleni i poboczy 
znajdujących się w granicach Rejonu (zaznaczonego na mapie stanowiącej załącznik nr 
4), a nie wymienionych w zakresach przewidzianych do koszenia podstawowego 
w standardzie wysokim. 
Powierzchnia terenów zieleni przewidziana do interwencyjnego koszenia uzależniona 
będzie od aktualnych potrzeb wynikających z warunków pogodowych, zgłoszeń Straży 
Miejskiej i mieszkańców oraz środków finansowych. Prace przewidziane do wykonania 
będą zlecane na podstawie dyspozycji koszenia interwencyjnego.  
Obmiary przewidziane w kosztorysie ofertowym do interwencyjnego koszenia są 
orientacyjne. Zamawiający zleci prace związane z koszeniem interwencyjnym do kwoty 
wskazanej w kosztorysie ofertowym na koszenie interwencyjne.  
Zamawiający wymaga koszenia interwencyjnego terenów zieleni z wydajnością 70 arów 
na dobę, niezależnie od wydajności wymaganej przy koszeniu podstawowym. 
O terminie przystąpienia do koszenia interwencyjnego Zamawiający zawiadamia 
pisemnie faxem na minimum 3 dni przed wymaganym terminem rozpoczęcia prac. 
 

7. Pokos pochodzący z każdego standardu koszenia, czyli odpady ulegające biodegradacji 
o kodzie 20 02 01 należy bezzwłocznie po ich zgrabieniu, w stanie nie wysuszonym, 
przekazywać do najbliższej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
funkcjonującej w ramach Regionu II gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego 
(ZZO w Poznaniu Sp. z o.o.). Dowody przekazania odpadów (karty przekazania 
odpadów), należy przekazywać Zamawiającemu raz na miesiąc, podczas odbioru 
koszenia. Dostarczenie kserokopii karty przekazania odpadu Zamawiającemu jest 
warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru prac a brak karty w dniu odbioru traktowany 
będzie jako opóźnienie w wykonaniu prac oraz będzie podstawą do naliczenia kary 
umownej. Jeśli na karcie przekazania odpadu umieszczono odpady pochodzące nie tylko 
z pasa drogowego, należy opisać kartę wskazując: ilość odpadów z pasa drogowego oraz 
z konkretnej umowy – Rejonu. 

 
8. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy zakresem rzeczowym, 

kosztorysami ofertowymi, a stanem faktycznym, Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania wizji w terenie. Dopuszczalna jest różnica powierzchni terenów zieleni 
pomiędzy obmiarami podanymi w SIWZ a obmiarami własnymi wykonawcy na każdym 
rejonie o 5% bez wprowadzenia korekty do zryczałtowanych cen. 

 
9. Zgodnie z definicją „wytwórcy odpadów”, zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), Wykonawca świadczący 
przedmiotową usługę (której opis zawarto powyżej), w świetle przywołanego przepisu 
będzie wytwórcą odpadów zobowiązanym do ich zagospodarowania w sposób zgodny 
z postanowieniami cyt. ustawy oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 



czystości i porządku w gminach (t.j.: DZ.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), tj. przekazania 
pokosu do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych funkcjonującej w ramach 
Regionu II gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego (ZZO w Poznaniu Sp. z 
o.o.). 

 
 

II Dodatkowe uwagi:  
Za nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w zakresie prac przewidzianych do 
wykonania przewidziane są kary umowne:  

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu koszenia podstawowego w standardzie koszeń 
podstawowym oraz koszeń interwencyjnych (wraz z uprzątnięciem terenu po 
wykonanych pracach, tj. wygrabieniem i wywozem pokosu) Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% kwoty brutto wartości umowy za każdą 
rozpoczętą dobę opóźnienia; 
- w przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
20% maksymalnej wartości umowy brutto wymienionej w § 3 ust. 1 umowy;  
- w przypadku braku przedłożenia w odpowiednim terminie kopii umowy zawartej z 
zarządcą regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych funkcjonującej 
w ramach Regionu II gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego (ZZO w 
Poznaniu Sp. z o.o.), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% kwoty 
brutto wymienionej w § 3  ust.1 niniejszej umowy za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia; 
- w przypadku zalegania pokosu w terenach zieleni w terminie niezgodnym z SIWZ 
jednorazowa kara wynosi 2.000,00 zł; 
- w przypadku realizowania przedmiotu umowy niezgodnie z SIWZ, kosztorysem 
ofertowym, pisemnymi uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego jednorazowa 
kara wynosi 1.000,00 zł. 

 
Rozliczenie prac w zakresie koszenia podstawowego nastąpi maksymalnie w 3 ratach w na 
podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, z załączonymi 
częściowymi protokołami odbioru zatwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego oraz 
kopiami kart przekazania odpadu. Prace interwencyjne zostaną rozliczone każdorozowo, po 
ich odbiorach, na podstawie protokołów odbioru zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
 
 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do: 

− właściwego oznakowania miejsc prowadzenia robót i zabezpieczenia ich przed dostępem 
osób trzecich oraz wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. 
Oznakowanie miejsca robót zgodnie z załącznikiem – schematami organizacji ruchu, które 
zostaną przekazane wyłonionemu wykonawcy.  

 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody 
powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela 
Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą 
Wykonawcę. 
 
Wykonawca realizując przedmiot niniejszej umowy zobowiązany jest do posiadania polisy, a 
w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
niniejszej umowy w wysokości po 100.000 zł (dla każdej z realizowanych części zamówienia). 
 
 
 
III. Terminy realizacji: od 30 kwietnia do umowy do 28 lipca 2018 r. 
 



 
 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:  
 

a) posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe tj.: 
- wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie minimum dwie usługi 
polegające na przeprowadzeniu cyklicznego wykaszania terenu zieleni na  powierzchni 
minimum 850 arów w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego lub jednorazowym 
wykoszeniu areału 6000 arów terenów zieleni, gdzie prace w przewadze wykonane 
zostały przy użyciu kosiarek mechanicznych nierotacyjnych z mieleniem pokosu. 
Dokumenty potwierdzające powyższe należy dołączyć do oferty.  

 
 
b) którzy załączą do oferty aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

 
Brak powyższego uznany zostanie jako nie spełnienie warunków zapytania ofertowego.  
 
V. Sposób przygotowania oferty 

 
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik 

nr 1 oraz Załącznikiem nr 2. Do ceny należy doliczyć wszelkie niezbędne koszty                                   
dla kompleksowego wykonania zadania.  
 

 
VI. Kryterium wyboru oferty 

      Cena- 100% 
 
VII. Miejsce i termin złożenia oferty 

 
Na ofertę oczekujemy do dnia 20 kwietnia 2018 r., godz. 14:00  
Miejsce złożenia oferty: siedziba ZDM, ul. Wilczak 17- (biuro podawcze). Oferty w zależności 
od preferencji wykonawców mogą być dostarczone do ZDM osobiście lub pocztą tradycyjną w 
zamkniętej kopercie. W celu ułatwienia identyfikacji, koperty powinny być opatrzone: nazwą 
zadania, numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed godziną 14:00 dnia 
20 kwietnia 2018 r.- oferta do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego” (ze 
wskazaną datą składania ofert). Uwaga: nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą 
elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy 
zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas zostanie pominięty 
zapis: „nie otwierać przed godziną 14:00 dnia 20 kwietnia 2018 r.- oferta do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego”. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent 
powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu 
łącznego otwarcia wszystkich ofert.  
 
 
 



 
VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia 

 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Anna Leitgeber-Sobisiak –           
st. specjalista Wydziału Terenów Zieleni- 61 647 73 22, e-mail: aleitgeber@zdm.poznan.pl 
  
 
Wykaz załączników: 
- załącznik nr 1- formularz ofertowy 
- załącznik nr 2- formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy 
- załącznik nr 3 – zakres rzeczowy – podstawowy  
- załącznik nr 4 – mapa z granicą rejonu 4B  
 


