
Załącznik nr 6 do SIWZ 
Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni 

parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów 
zieleni Gminy Miasto Stargard 

 
UMOWA Nr   …/2020 

dotycząca koszenia trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni 
parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy-

Miasta Stargard  
 
Zawarta w dniu  ….. 2020 r.   pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Stargard - Zarządem Usług Komunalnych w Stargardzie, z siedzibą przy  
ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, NIP 854-222-88-73, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Stargard 
reprezentuje:  
Monika Jarosz – Szczepaniak – Zastępca Dyrektora – Ogrodnik Miejski 
a  
……………………….. 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na 
realizację zadania pn.: Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów 
zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni 
Gminy - Miasta Stargard została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
ZAKRES ZAMÓWIENIA  

 
1. Przedmiotem umowy jest koszenie trawników oraz grabienie opadłych liści z terenów zieleni 

miejskiej o różnym stopniu zagospodarowania tj. parków (w tym obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków), skwerów i terenów niezagospodarowanych, pasów zieleni dróg gminnych, 
wymienionych w załączniku nr 2 do umowy.  

2. Wykaz terenów oraz szacowane obmiary będące przedmiotem umowy zawiera załącznik nr 2 
i 2a do umowy.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zadania z należytą starannością. 
4. Wykonawca inicjuje działania uzgadniając ich wykonanie z Zamawiającym.   

 
§2 

WYTYCZNE  
 

Wykonawca będzie się stosował do następujących zasad:  
 
 



1. Koszenie:  
1) prace należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu z zachowaniem należytej 

ostrożności; 
2) po rozpoczęciu koszenia lub grabienia danego obiektu prace muszą być kontynuowane 

bez zbędnych przerw aż do ich zakończenia;  
3) obkoszenie drzew, krzewów, elementów małej architektury, znaków drogowych itp. należy 

wykonywać jednocześnie lub niezwłocznie tzn. nie później niż w ciągu jednego dnia od 
wykoszenia trawnika, który je otacza;  

4) niedopuszczalne jest powodowanie uszkodzeń lub niszczenie drzew, krzewów 
i pozostałych w/w elementów podczas koszenia i innych prac pielęgnacyjnych;  

5) równocześnie z koszeniem trawników należy wykosić trawę i chwasty rosnące przy 
słupach elektrycznych, oświetleniowych, sygnalizatorach, znakach drogowych oraz innych 
elementach infrastruktury technicznej zlokalizowanych poza trawnikami, ale w obrębie 
danego obiektu;  

6) samosiewy oraz odrosty korzeniowe drzew i krzewów których obwód na wysokości 5cm 
nie przekracza 10 cm, wyrosłe na obszarze koszonych trawników oraz wśród krzewów na 
nich posadzonych, winny być usuwane na poziomie gruntu równocześnie z koszeniem 
trawy lub niezwłocznie po jej skoszeniu, a przed wywozem; 

7) wysokość trawy bezpośrednio po koszeniu na żadnym fragmencie skoszonego terenu nie 
może przekraczać 5-8 cm, a trawa na całej powierzchni koszenia powinna mieć 
jednakową wysokość;  

8) w trakcie koszenia należy unikać zaśmiecania ściętą trawą alejek, chodników, jezdni 
i ciągów komunikacyjnych, znaków drogowych, latarni itp. a w przypadku 
zanieczyszczenia alejek, chodników i jezdni skoszoną trawę należy uprzątać na bieżąco 
lub bezpośrednio po koszeniu ( najpóźniej w dniu koszenia); 

9) dopuszcza się używanie dmuchaw do uprzątania skoszonej trawy z alejek, chodników 
i jezdni; 

10) ścięta trawa (bez zanieczyszczeń) winna być zgrabiona i wywieziona w terminie 
nie przekraczającym 2 dni od skoszenia;  

11) inne odpady (nie stanowiące odpadów zielonych) ujawnione lub  wytworzone w trakcie 
koszenia czy grabienia muszą zostać zebrane odrębnie i zagospodarowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; Wykonawca ma obowiązek pozostawić wykoszony lub 
wygrabiony  teren czysty i wolny od odpadów które zostały odkryte w wyniku koszenia 
czy grabienia, lub były obecne na terenie przed przystąpieniem do prac; 

12) zakupienie, dostarczenie worków foliowych, transport worków z trawą i innymi odpadami 
(lub inna forma uprzątnięcia pokosu) leży po stronie Wykonawcy; 

13) koszt zagospodarowania wszystkich wyżej wymienionych odpadów ponosi Wykonawca; 
14) w przypadku zniszczenia trawników podczas koszenia z winy Wykonawcy należy 

przywrócić teren do stanu pierwotnego wraz z dosianiem trawy w zniszczonych 
miejscach; 

15) pierwsze jak i każde kolejne koszenie Wykonawca wykonuje na zlecenie Zamawiającego;  
16) wykonawca na wskazanie Zamawiającego obkosi przestrzenie wokół latarni, znaków 

drogowych itp. na odcinkach ulic, w których nie występują ciągi regularnych trawników. 



2. Grabienie (uprzątanie) liści : 
1) grabienie liści ma się zakończyć w terminie ustalonym w paragrafie 3 ust. 2 

 i tabelarycznym harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3. Prace winny przebiegać 
sprawnie, bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień, dopuszcza się używanie dmuchaw do 
pryzmowania i zwałowania liści; 

2) liście należy uprzątnąć na całej powierzchni obiektu w tym również ze skupin krzewów, 
żywopłotów itp.  

3) wywóz zgromadzonych liści winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż dwa dni od 
spryzmowania lub zwałowania;  

4) jednocześnie z wygrabionymi liśćmi winny być usunięte wszelkie zanieczyszczenia 
i odpady w tym także gałęzie o średnicy do 10 cm; 

5) w przypadkach rozwiania lub rozrzucenia spryzmowanych lub zwałowanych liści 
Wykonawca zobowiązany jest do ich powtórnego zgromadzenia w ramach kosztów 
własnych; 

6) dopuszcza się częściowe odbiory grabienia liści na poszczególnych obiektach, o ile 
powierzchnia grabienia na obszarze danego obiektu przekracza 2 ha. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania akcji koszenia trawy w czasie jej 
bujnego wzrostu oraz grabienie liści w sposób frontalny, jednocześnie na wielu obiektach.  

 
§3 

 
1. W przypadku zlecenia innego, dodatkowego i nieujętego w wykazie obiektów terenu, 

Wykonawca rozpocznie koszenie lub grabienie w terminie do 2 dni roboczych od dnia 
polecenia koszenia wydanego przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca przejmuje od Zamawiającego odpowiedzialność za ewentualne szkody lub 
zdarzenia wynikające z zakresu realizowanej umowy na terenach objętych obsługą 
eksploatacyjną. W przypadku uszkodzeń ciała ludzkiego lub mienia (np. samochodów, 
okien itp.) na terenach, na których wykonywane jest koszenie oraz na które koszenie 
oddziałuje, Wykonawca ponosi za to odpowiedzialność. Wykonawca musi posiadać 
odpowiednie ubezpieczenie OC od takich zdarzeń, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 
niż 50.000 zł. 

3. Wykonawca chcący wykonać usługę ciężkim sprzętem każdorazowo przed podjęciem 
działań skonsultuje z Zamawiającym możliwość użycia tego sprzętu na danym terenie; 

4. W celu realizacji obowiązków wymienionych w ust. 1 Wykonawca  zapewni również 
niezwłoczne informowanie Zarządu o zaistniałych zdarzeniach, stwierdzonych w trakcie 
realizacji bieżących zadań (akty wandalizmu, nieporządek itp.).  

5. Wykonawca ma obowiązek wskazania osoby i numeru telefonu interwencyjnego, pod 
którym będą zgłaszane interwencje, czynny co najmniej w godzinach pracy 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca postępuje z odpadami w sposób zgodny z przepisami prawa. Wytworzone 
odpady Wykonawca przekaże we własnym zakresie przedsiębiorcy odbierającemu 
odpady od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Stargard wpisanemu do rejestru 
działalności regulowanej. (rejestr działalności regulowanej link:  
http://www.zuk-stargard.pl/index.php/rejestr-dzialalnosci-regulowanejpodst). 



7.      Wykonawca w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
wystąpiło koszenie przekaże Zamawiającemu informację, sporządzoną zgodnie 
z załącznikiem nr 4, dotyczącą masy wytworzonych odpadów oraz sposobu ich 
zagospodarowania, w ramach realizacji niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo wglądu do ewidencji odpadów oraz prowadzonej w tym zakresie 
sprawozdawczości.    

8. W celu realizacji obowiązków wymienionych w ust. 1 Wykonawca  zapewni materiały, 
odpowiedni, sprawny sprzęt i wyposażenie niezbędne dla prawidłowego utrzymania 
powierzonych obiektów. 

§ 4 
 

1. Określa się standardy, z jakimi powinny być utrzymane powierzone tereny i obiekty.  
2. Tereny parków, skwerów i innych terenów zieleni podzielone są na cztery kategorie 

utrzymania, z czego kategoria I jest kategorią o najwyższym stopniu utrzymania, a kategoria 
IV oznacza wyłącznie działania na zasadzie interwencji. Dla poszczególnych kategorii ustala 
się następujące ramowe terminy koszenia i grabienia liści na rok 2020* : 
1) Kategoria I:  

a) obowiązuje jedno koszenie w sezonie, w czerwcu;  
b) wygrabienie opadłych liści do 31 grudnia, 

2) Kategoria II:  
a) obowiązuje jedno koszenie w sezonie, w lipcu, 
b) wygrabienie opadłych liści do 31 grudnia, 

3) Kategoria III:  
a) obowiązuje jedno koszenie w sezonie, w lipcu; 
b) wygrabienie opadłych liści w terminie do 31 stycznia następnego roku; w przypadku 

gdy w okresie od 15 grudnia do 31 stycznia opadłe liście są pod pokrywą śniegu, 
Strony ustalą nowy termin wygrabienia liści,  

4) Kategoria IV:  
a) obowiązuje jedno koszenie w sezonie, sierpniu, 
b) wygrabienie opadłych liści w terminie do 31 marca następnego roku, 

* Harmonogram na rok 2021 jest uzależniony od środków finansowych, którymi będzie dysponował    
Zamawiający i zostanie przekazany wykonawcy najpóźniej do końca marca 2021 r.  

 
3. Tereny pasów drogowych  podzielone są na sześć rejonów, w których wyznaczone są tereny 

wysokiego stopnia utrzymania oraz działania wyłącznie na zasadzie interwencji. Dla wszystkich 
rejonów przewiduje się około dwóch koszeń w roku oraz jedno grabienie opadłych liści. 
Koszenia odbywać się będą w sezonie od maja do października, natomiast grabienie liści od 
listopada do grudnia. 
* Harmonogram na rok 2021 jest uzależniony od środków finansowych, którymi będzie dysponował 
Zamawiający i zostanie przekazany wykonawcy najpóźniej do końca marca 2021 r.  
 

4. Zakres prac zlecony Wykonawcy uzależniony będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 
Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć obmiar terenów do koszenia, albo zmniejszyć lub 



zwiększyć krotność koszenia w każdej z kategorii, z uwagi na jego aktualne potrzeby,  
a Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego z tego tytułu odszkodowania.  

5. Zamawiający może podjąć decyzje o koszeniu częściowym tj. np. części parku, powierzchni 
wzdłuż alei parkowych lub w obrębie skrzyżowań w odniesieniu do pasów drogowych. 

6. Zamawiający może podjąć decyzje o koszeniu zamiennym, czyli zrezygnować z koszenia 
wybranego terenu lub jego części na rzecz zwiększenia krotności lub powierzchni koszenia 
innego terenu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo zmiany kategorii utrzymania 
obiektów w załączniku nr 2 i 2a. Zmiana kategorii obowiązuje od momentu jej zgłoszenia.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo włączenia niewymienionych w załączniku nr 2 i 2a 
terenów do utrzymania. Tereny te należy traktować na równi z innymi od momentu ich 
zgłoszenia do utrzymania.  

9. Wykonanie zadań określonych w niniejszej umowie podlega kontroli prowadzonej przez 
Zamawiającego.  

10. Kontrole stanu obiektów odbywać się będą w terminach przypadkowych bez uprzedniego 
informowania Wykonawcy i są możliwe bez udziału jego przedstawicieli.  

11. Wykonawca realizujący poszczególne usługi będzie dysponował sprzętem niezagrażającym 
bezpieczeństwu oraz spełniającym wszelkie wymogi dot. ochrony środowiska. 

12.  Pracownicy wykonujący wszelkie czynności powinni posiadać niezbędne szkolenia  
z zakresu BHP. 

§ 5 
Umowę zawarto na okres od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2022 r.  

 
§ 6 

WYNAGRODZENIE i PŁATNOŚCI 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
będące iloczynem ceny jednostkowej i ilości faktycznie wykonanych prac. Ceny jednostkowe 
usług ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.  

2. Wycena jednostkowa dla koszenia traw w terenie płaskim i na skarpach jest uśredniona  
i skalkulowana jako jedna cena.  

3. Wykonawca na fakturach rozdzieli w sposób jednoznaczny prace wykonywane w pasach 
drogowych i na innych terenach (parki, skwery, i pozostałe tereny) lub złoży dwie faktury  
z podziałem na pasy drogowe i pozostałe tereny (parki, skwery, inne tereny). 

4. Faktury wystawiane będą po dokonaniu odbioru oraz spisaniu protokołu odbioru, nie częściej 
niż raz w miesiącu. Protokół odbioru sporządza Wykonawca.  

5. 1) Faktury będą wystawiane na:  
Gmina Miasto Stargard 
Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie 
ul. Pierwszej Brygady 35,  
73-110 Stargard 
NIP: 854-222-88-73;  

2) Termin płatności - 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 



    3) Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę jest rachunkiem zgłoszonym w organie 
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania mechanizmu podzielonej płatności 
wynikającej z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami). 

7. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę umowy jest rachunkiem zgłoszonym  
w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT tzw. „białej liście”.  
W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony jest 
do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku bakowego 
wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani opóźnienia 
Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem świadczenia w 
terminie. 

8. Wykonawca ma prawo do złożenia faktury elektronicznej.  
9. Brak przedpłat. 

10. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności wynikających z umowy. 
11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP 599-286-18-76. 
12. Do wartości netto robót naliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie stawek VAT i klasyfikację danej czynności 
spoczywa na Wykonawcy. 

13. Ofertowe ceny jednostkowe są cenami niezmiennymi przez cały okres obowiązywania umowy. 
14. W przypadku zaistnienia zmian odnośnie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, 

Strony umowy zobowiązane są do niezwłocznego informowania się w tym zakresie  w formie 
pisemnej. Faktury VAT powinny wówczas być wystawiane zgodnie z treścią przekazanej 
informacji, co nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  
 

§ 7 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na prawach 

ogólnych, do stosowania następujących kar: 
1) karę za niedotrzymanie terminów i harmonogramów realizacji zamówienia - … zł za 

każdy dzień zwłoki; 
2) karę za uszkodzenie drzewa, krzewu lub innych nasadzeń podczas koszenia – ….  zł za 

każdy przypadek stwierdzony przez Zamawiającego; 
3) karę za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - 50 000 zł; 
4) karę za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – 

100 zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z następujących przyczyn:  

1) realizowanie zamówienia w sposób nie gwarantujący należytego wywiązywania się 
z umowy (w szczególności - wykonywanie robót w sposób rażąco wadliwy lub 
z opóźnieniem powyżej 14 dni);  

2) wszczęcie w stosunku do Wykonawcy postępowań egzekucyjnych i komorniczych o ile 
mogą spowodować po stronie Wykonawcy brak możliwości należytej realizacji 
zamówienia. 



3. Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego - w wysokości 50 000 zł. 

4. Jeżeli zostaną wymierzone kary umowne o których mowa w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy 
zostanie pomniejszone o wartość kar.  
 

§ 8 
GWARANCJA 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy: 
1) trawnik nieopatrznie zniszczony podczas koszenia zostanie odtworzony; 
2) założenie/ dosianie zniszczonego trawnika odbywa się na koszt Wykonawcy; 
3) odbiór nowo założonego trawnika odbędzie się po jego założeniu i pierwszym 

skoszeniu (na koszt Wykonawcy); 
4) okres gwarancji na nowo założony trawnik trwa 24 miesiące (nie dotyczy przypadków 

zniszczeń w wyniku wandalizmu). 
 

§ 9 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……… zł 

(słownie:…………………………..). Wartość ustala się jako 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto, 
określonego przez Wykonawcę w ofercie, zaokrąglonego do pełnych tysięcy w dół.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Wykonawca wnosi w formie:…………………………………… . 
3. 70% wartości zabezpieczenia, określonej zgodnie z ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.  
4. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 30% jego wartości, stanowi 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona 
nie później niż w terminie 15 dniu liczonych od dnia  upływu okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości, z zastrzeżeniem określonym w ust. 5.  

5. W przypadku gdy, nie wystąpią zdarzenia objęte rękojmią lub gwarancją, pozostałe 30% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie oddane w terminie 15 dni od dnia 
zakończenia umowy.  

§ 10 
PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi lub przy udziale 

Podwykonawców, za których działania lub brak działań ponosi pełną odpowiedzialność. 
Zakres usług, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wynika z oferty. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zarządowi pisemnej umowy z Podwykonawcą pod 
rygorem uznania tej umowy za bezskuteczną względem Zarządu. 

3. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były w szczególności następujące 
regulacje: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 



podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy części zamówienia; 

2) do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od 
dostarczenia mu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu zawartą 
pisemną umowę z Podwykonawcą w terminie do 14 dni od daty jej zawarcia – pod 
rygorem zastosowania kar umownych; 

3) podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie 
Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy za 
wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, w którym upływa umowny termin płatności; 

4) klauzula, w której podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami dotyczącymi 
podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże informacje odnośnie 
Podwykonawcy, we wskazanym w piśmie zakresie i terminie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody na powierzenie części zamówienia  
Podwykonawcy, jeżeli poweźmie informację o nienależytym wykonaniu umowy przez tego 
Podwykonawcę, lub uzasadnione wątpliwości co do jego rzetelności lub gdy Podwykonawca 
nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, dla 
wykonywania działalności objętej podwykonawstwem. Umowa o podwykonawstwo przestaje 
mieć skutek prawny względem Zamawiającego w momencie, gdy Podwykonawca przestanie 
spełniać określone powyżej wymogi. 

6. Ewentualna wartość usług określona w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą  
a Podwykonawcą, przekraczająca kwotę ustaloną dla tych usług między Zamawiającym  
a Wykonawcą, nie daje Wykonawcy żadnych podstaw do żądania podwyższenia 
wynagrodzenia umownego. 

7. Umowy na określone usługi pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą muszą być zawarte  
na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Zmiana zakresu udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia wymaga zgody 
Zamawiającego. Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek o wyrażenie zgody załączając 
do niego projekt umowy z Podwykonawcą lub aneksu, a w przypadku zwiększenia zakresu 
usług powierzonych Podwykonawcy także część dokumentacji dotyczącą tego zakresu usług. 
Jeżeli, Zamawiający w terminie 7 dni  od otrzymania wniosku nie zgłosi zastrzeżenia lub 
sprzeciwu na piśmie, uważa się, że wyraził zgodę na ich zawarcie. 

9. Jakkolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z niewywiązania  
się Podwykonawcy z umowy z Wykonawcą będzie traktowana jako przerwa wynikła 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

10. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za ewentualny brak rozliczeń 
finansowych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do składania z każdą fakturą potwierdzonego przez 
Podwykonawcę oświadczenia o wysokości sald wzajemnych należności i zobowiązań 
z umowy z Podwykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia. 

12. W przypadku uprawdopodobnienia przez Podwykonawcę, że Wykonawca bezzasadnie 



wstrzymał wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony  
z wynagrodzenia Wykonawcy przekazać odpowiednią część wynagrodzenia bezpośrednio 
Podwykonawcy.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania kwoty, której Wykonawca nie przekazał 
Podwykonawcy tytułem wynagrodzenia za wykonane prace opłacone już przez 
Zamawiającego z  wynagrodzenia Wykonawcy lub  wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, które w takim przypadku winno być niezwłocznie uzupełnione pod 
rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

14. W przypadku sporu Zamawiający może zatrzymać sporną część wynagrodzenia Wykonawcy, 
a po ostatecznym rozstrzygnięciu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą zwrócić 
zatrzymaną kwotę Wykonawcy lub wypłacić ją Podwykonawcy w zależności od 
rozstrzygnięcia w ciągu 14 dni. Za okres zatrzymania z powyższych przyczyn części 
wynagrodzenia Wykonawcy nie będą przysługiwać odsetki. 

15. W przypadku 3-krotnego stwierdzenia nieuzasadnionego niewypłacenia przez Wykonawcę 
wynagrodzenia dla Podwykonawcy z przyczyn nieleżących po stronie Podwykonawcy 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

16. Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający dopuszcza   zmianę umowy dotyczącą 
możliwości  zmiany zakresu zamówienia, które Wykonawca może powierzyć 
Podwykonawcom, innego od zakresu podwykonawstwa określonego przez Wykonawcę 
w ofercie. Zmiana taka jest dopuszczalna, jeżeli nie narusza zastrzeżeń Zamawiającego 
określonych w SIWZ dotyczących części zamówienia, które nie mogą być powierzane 
Podwykonawcom. 

 
§ 11 

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 29 ust. 3a Pzp 

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień 
publicznych i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a tej ustawy. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oraz –  
w sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 36b Pzp 
– również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby 
wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a. 

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest zobowiązany 
do: 
a) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie 

realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem prac, czyli koszeniem  
i grabieniem. 

b) Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu i na 
rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej osoby 
na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 
przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie 
w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

4. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, jest zobowiązany do 
złożenia Zamawiającemu wykazu osób, które będą realizować zamówienie i wykonywać 



czynności, o których mowa w ust. 2, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę 
o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu 
otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie 
w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, 
każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem realizacji robót przez Podwykonawcę, wykazu osób, które będą 
realizować zamówienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywać czynności, o których mowa 
w ust. 3 lit a, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę.  

6. W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazach, o których mowa w ust. 4 oraz 5, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów 
osób wraz z oświadczeniem, że wskazane w nich osoby zatrudnione są na podstawie umowy 
o pracę, w terminie 3 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazów osób, o których mowa 
w ust. 4 oraz 5 nie wymaga aneksu do umowy.  

7. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, o których mowa 
w ust. 4 oraz 5.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są 
osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4 oraz 5.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 
niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku wykonawca 
zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. 

10.  Kara, o której mowa w ust. 9 umowy zostanie naliczona w przypadku: 
a) nieprzedstawienia zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w ust. 4 w terminie 

określonym w ust. 4, 
b) nieprzedstawienia zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w ust. 5 w terminie 

określonym w ust. 5, 
c) nieprzedstawienia zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób, o którym mowa 

w ust. 6 w terminie określonym w ust. 6, 
d) wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 8, przebywania na placu budowy 

osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4 i 5, wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 3 lit. a,  

11. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, o których 
mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie: 
a)  osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 
b) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, 
c) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 
d) podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia w trybie art. 

36b ustawy Pzp. 
 



§ 12 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową są : 

1) Agata Muzyka (parki, skwery, inne tereny zieleni) 
tel: 91-834-18-34, e-mail: a.muzyka@zuk-stargard.pl 

2) Joanna Falkowska-Małecka (pasy zieleni drogowej)  
tel: 91-834-18-47, e-mail: j.falkowska@zuk-stargard.pl 

 
zaś Wykonawcę reprezentuje – …………………… 
tel.: ………………  e-mail: ……………………………………………… 
 

§ 13 
ZAŁĄCZNIKI  

 
Załączniki do niniejszej umowy stanowią:  
1)Załącznik numer 1 - oferta cenowo –czynnościowa; 
2) Załącznik numer 2 - wykaz terenów (parki, skwery i inne); 
3) Załącznik numer 2a – wykaz terenów (pasy drogowe); 
3) Załącznik numer 3 - harmonogram tabelaryczny (parki, skwery i inne); 
4) Załącznik numer 3a - harmonogram tabelaryczny (pasy drogowe); 
5) Załącznik numer 4 - informacja dotycząca zagospodarowania wytworzonych odpadów; 

 
§ 14 
INNE 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną  

na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał rzeczowo-właściwy sąd. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe  

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron.  
 

   ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 



 
Załącznik nr 1 

do umowy nr …/2020  na 
Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, 

pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard 
 

ZESTAWIENIE CEN ZA KOSZENIA TRAWY I GRABIENIE LIŚCI 
NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ  
(PARKI, SKWERY, INNE TERENY)  

 
1 2 3 4 5 

Lp. Czynność 
Jednostki 

miary 
Cena netto za 

jednostkę miary 

Cena brutto 
za jednostkę 

miary 
1. Koszenie trawnika  wraz ze zgrabieniem 

pokosu,  wywozem i zagospodarowaniem 
odpadów 

100m2 
  

2. Koszenie terenu zarośniętego chwastami i 
samosiewami trawnika  wraz ze 
zgrabieniem pokosu,  wywozem i 
zagospodarowaniem odpadów 

100m2 

  

3. Wygrabienie opadłych liści na terenach 
płaskich i skarpach wraz z wywozem i 
zagospodarowaniem odpadów  

100m2 
  

4. Zgrabienie liści porażonych chorobowo np. 
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, 
antraknozą platana itp.  wraz z ich 
specjalistyczną utylizacją   

100m2 

  

 
UWAGA!  Wytworzone odpady należy przekazać we własnym zakresie przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Stargard wpisanemu do rejestru działalności regulowanej. 

 



 
Załącznik nr 2 

do umowy nr …/2020  na 
Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, 

pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard 
 

WYKAZ TERENÓW ZIELENI DO KOSZENIA  
1. Parki 
L.p Obiekt Kategoria 

utrzymania 
Powierzchnia 

(ha) 
Powierzchnia 
trawników do 

utrzymania 
(m2) 

1. park im. 
Bolesława 
Chrobrego 

Aleja Słowicza, część parku 
od fontanny do ul. 

Prezydentów RP, fragment 
parku przy placu Wolności, 
Al. Słowicza od schodów 

terenowych do amfiteatru 
(wraz z placykiem 

widokowym i zejściem przy 
plebanii) do ul. 
Prezydentów. 

I 5,3 
W tym działki z 

murami 
obronnymi 

46 982 

2. park im. 
Bolesława 
Chrobrego 

Pozostała część parku (od 
ul. Portowej, Struga, al. 

Słowiczej) 

II 4,43 19 555 

3. park Piastowski I 0,68 6 800 
4. Park Popiela * I 1,55 13 055 
5. park Jagielloński * I 2,3 45 391 
6. aleja Spacerowa (Zieleń nad Iną pomiędzy ul. 

Basztową, a ul. Skłodowskiej-Curie po obu 
stronach 

II 1,84 

7. park Zamkowy II 2,61 23 274 
8. park Batorego III 7 64 426 
9. park Panorama III 3,83 18 000 

10. park Podworski III 3,46 2 950 
11. Park 3 Maja II 4,45 40 000 
12. Skwer Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II 

(wraz z utwardzoną nawierzchnią przy 
pomniku) 

II 1172 600 

 RAZEM: 37,57 281 033 
* Wyłączone z koszenia i grabienia do 07.12.2020 r. 
 
2. Zieleńce  
L.p Obiekt Kategoria 

utrzymania 
Powierzchnia 

(m2) 
Powierzchnia 
trawników do 

utrzymania 



(m2) 
1. 15 Południk III 319 319 
2. Bolesława Chrobrego- Garncarska II 426 426 
3. Bolesława Chrobrego – Spichrzowa za 

Spichrzem 
II 1 819 1 819 

4. Bolesława Chrobrego- Kazimierza Wielkiego – 
Portowa 

I 650 650 

5. Hetmana Stefana Czarnieckiego przy kościele 
św. Ducha – dz. nr 440/17 

I 1 290 1 000 

6. Gdańska – Jana Kilińskiego II 3 052 2 286 
7. Bolesława Krzywoustego- Sukiennicza III 811 811 
8. Kwartał „E” od strony ul. Adama Mickiewicza I 830 604 
9. Os. Zachód – parking przy sklepie „Piotr i 

Paweł” 
II 3 200 3 200 

10. Józefa Piłsudskiego – Marii Konopnickiej I 2 000 1 666 
11. Plac Majdanek II 1 093 653 
12. Plac Wolności – wokół zajezdni, dz. nr 450 I 2 000 2 000 
13. Skarpa Andrzeja Struga III 660 660 
15. Teren przy ul. Strażniczej III 970 970 
16. Teren przy ul. Królowej Jadwigi III 2 200 2 200 
17. Teren wzdłuż kanału Młyńskiego IV 2 000 2 000 
18. Warowna II 820 820 
19. Lelewela/Lotników III 744 690 
20. Wieniawskiego - Kubańska III 720 720 
21. Włosiennicza III 2 663 2 421 
22. Wojska Polskiego - Sportowa IV 1 720 1 720 
23. Stefana Wyszyńskiego  I 360 360 
24. „Psie Pole” dz. nr 421/2 obr.6 III 4 503,3 4 503,3 
25. Teren zieleni przy ul. Czesława Tańskiego  II 25 540 24 540 
26. Osetno dz. nr 264 obr. 12 III 8 778 8 778 
27. Os. Zachód A12 II 2 017 2 017 
28. Mokrzyca III 1 036 1 036 
29. UL. Chrobrego przy Kościele, dz. nr 21 obr. 11 II 2 820 2 500 
30. Szczecińska pomiędzy JYSK a Netto I 710 710 

 RAZEM: 75 751,30 72 0792,20 
 

1. Inne tereny miejskie  
L.p Obiekt Kategoria 

utrzymania 
Powierzchnia 

(m2) 
Powierzchnia 
trawników do 

utrzymania 
(m2) 

1. Armii Krajowej  III 2 500 2 500 
2. Armii Krajowej –Rotmistrza Pileckiego – 

Leopolda Staffa 
III 18 190 18 190 

3. Warszawska- Sadowa  IV 3 878 3 878 
4. Władysława Broniewskiego wraz z terenem III 3 342 3 342 



pomiędzy garażami, a boiskiem 
5. Działka przy ul. Majora Hubala IV 1 322 1 322 
6. Ciąg pieszo rowerowy Al. Żołnierza – Os. Letnie  II  2 439,28 2 439,28 
7. Ul. Cypriana Kamila Norwida – dz. nr 192/11 

obr. 16 
IV 2 731 2 731 

8. Stefana Okrzei przy garażach i wzdłuż schodów III 1 150 1 150 
9. Gdańska przy ogrodach działkowych IV 1 200 2 500 

10. Teren zieleni towarzyszący placowi zabaw ul. 
Słowackiego- Reja- Dworcowa- Konopnickiej 

II 2 329 2 329 

11. Parking ul. Czesława Tańskiego  III 250 250 
12. Pocztowa – przy PEC III 350 350 
13. Pogodna – Lechicka – ciąg pieszy  IV 400 400 
14. Rondo 15 Południk 

 (poza pasem drogowym)  
IV 880 880 

15. Skarbowa – Stefana Czarnieckiego- dz. nr 
440/51 obr. 10,  

dz. nr 440/27 obr. 10 

IV 3 153 3 153 

16. Stanisława Staszica –  
dz. nr 498/4 obr. 11 

III 644 644 

17. Andrzeja Struga – Zygmunta Krasińskiego  IV 4 050 800 
18. Teren pomiędzy ul. Leopolda Staffa, a ul. Jana 

Lechonia  
dz. nr 73/39 obr. 19 

III 3 162 3 162 

19. Teren działki nr 171 obr. 23 przy ul. Stanisława 
Rogalskiego  

IV 1 548 1 548 

20. W obrębie ulic Letnia- Aleja Gryfa- Oświaty – 
Plac Majdanek  

IV 7 000 6 000 

21. Stefana Żeromskiego – Wojska Polskiego 55  
Dz. nr 93/23 obr. 6 wokół placu zabaw  

II 2 803 2 803 

22. Teren przy trafostacji ul. Pogodna dz. nr 614 
obr. 09 

IV 624 260 

23. Teren wzdłuż kanału Młyńskiego  IV 2 000 2 000 
 RAZEM: 67 195 

 
63 881 

 
 
4. Grabienie: 160 000 m2 



 

 
Załącznik nr 2a 

do umowy nr _________ /2020 na 
Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, 

pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard 
 

 
 

WYKAZ TERENÓW ZIELENI W PASACH DROGOWYCH 
 
 

L.p. Ulica Rejon miasta Powierzchnia (m2) 

I. Priorytetowe drogi miejskie  
1.  Stefana Wyszyńskiego  159 
2.  Stefana Czarnieckiego  762 

3.  Skarbowa  1 500 

4.  Plac Wolności  360 

5.  Os. Tysiąclecia  1 710 

6.  
Józefa Piłsudskiego, od M. Konopnickiej do Pl. 
Wolności  

 500 

7.  Mikołaja Reja  524 

8.  Juliusza Słowackiego  1 700 

9.  Plac Targowy  220 

10.  
Wojska Polskiego , od Pl. Wolności do 
Żeromskiego 

 650 

 Razem  8 085 

II. Śródmieście +Mała Strefa 
11.  Fryderyka Chopina  2 204 

12.  Czeska  2 023 

13.  Jugosłowiańska  845 

14.  Stanisława Moniuszki  784 

15.  Feliksa Nowowiejskiego  676 

16.  Ignacego J. Paderewskiego  886 

17.  Partyzantów   1 488 

18.  Karola Szymanowskiego  1 406 

19.  Henryka Wieniawskiego  5 399 

20.  Mieczysława Karłowicza   1 582 

21.  Wielkopolska  1 163 

22.  Łużycka, za bramą  50 

23.  Łużycka  1 084 



24.  Kaszubska  0 

25.  Bułgarska   192 

26.  Serbska  295 

27.  Rumuńska  412 

28.  Węgierska  1 183 

29.  Wileńska  317 
30.  Kubańska  226 
31.  Lechicka  773 
32.  Mazowiecka  50 

33.  Stanisława Niewiadomskiego  1 158 

34.  Józefa Nowakowskiego  1 158 

35.  Polska  652 

36.  Obrońców Westerplatte  156 

37.  Plac Lubelski  1 274 

38.  Bolesława Limanowskiego  82 

39.  Bolesława Prusa  940 

40.  Majora Henryka Sucharskiego  167 

41.  Adama Asnyka  236 

42.  Józefa Chełmońskiego  1 068 

43.  Jacka Malczewskiego  1 500 

44.  Jana Matejki  1 516 

45.  Modrzewiowa  1 378 

46.  Mokrzyca  3 039 

47.  Owocowa  123 

48.  Warzywna  1 150 

49.  Podmiejska, za bud. 25  3 789 

50.  Podmiejska  2 000 

51.  Podleśna  1 400 

52.  Północna  378 

53.  Zenona Przesmyckiego  636 

54.  Ludomira Różyckiego  482 

55.  Ludwika Waryńskiego  590 

56.  Topolowa  144 

57.  Torfowa  808 

58.  Skandynawska  3 686 

59.  Hanzeatycka  6 006 

60.  Stralsundzka  76 989 

61.  Nasienna  3 163 

62.  Przemysłowa  7 300 

63.  Składowa  2 696 



64.  Usługowa  4 386 

65.  Energetyczna  0 

66.  Gospodarska  263 

67.  Cieplna  4 407 

68.  Ceglana  5 313 

 Razem  163 071 

III. Centrum 
69.  11 Listopada  3 034 

70.  Józefa Bema  2 301 

71.  Józefa Bema/Spokojna _ skarpa  470 

72.  Spokojna  11 225 

73.  Szczecińska, od Pl. Zgody do ul. Bema   5 900 

74.  Różana  1 970 

75.  Szkolna  262 

76.  Batalionów Chłopskich  60 

77.  Macieja Boryny  192 

78.  Czwartaków  177 

79.  Majora Hubala  239 

80.  Rondo Pionierów  141 

81.  Księcia Barnima  1 020 

82.  Adama Mickiewicza  0 

83.  Dworcowa  839 

84.  Stefana Okrzei  150 

85.  Zygmunta Krasińskiego  0 

86.  Andrzeja Struga  200 

87.  Plac Juliusza Słowackiego  2 286 

88.  Stefana Żeromskiego, przy garażach  2 000 

89.  Towarowa  538 

90.  Krakowska  20 

91.  Racławicka  75 

92.  Słoneczna  215 

93.  Podchorążych  1 490 

94.  Zwycięzców  1 035 

95.  Warszawska  2 178 

96.  Środkowa  0 

 Razem  38 017 

IV. Os. Zachód, Letnie   
97.  Os. Zachód, droga wewnętrzna 1  1 900 

98.  Os. Zachód, droga wewnętrzna 2  1 760 



99.  Os. Zachód, za garażami dz. nr 639/9 obr. 9  2 562 

100.  Os. Zachód, parking przy A9  477 

101.  Tadeusza Kościuszki  4 616 

102.  Plac Słoneczny  101 
103.  Aleja Gryfa  1 262 

104.  
Aleja Żołnierza, od Pl. Słonecznego do 
9ZPP 

 5 909 

105.  Aleja Żołnierza, od 9ZPP do granicy miasta  4 012 

106.  Aleja Żołnierza Boczna  53 

107.  9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty  2 426 

108.  Ułanów Jazłowieckich z parkingiem przy B9   2 909 

109.  Hugo Kołłątaja  145 

110.  Szymona Konarskiego  7 

111.  Oświaty  98 

112.  Kazimierza Przerwy – Tetmajera   641 

113.  Ks. Jerzego Popiełuszki  91 

114.  Mieszczańska  70 

115.  Plac Majdanek  2 562 

116.  Przedwiośnie  6 352 

117.  Letnia  469 

118.  Jesienna  323 

119.  Jesienna/Przedwiośnie – łącznik   2 000 

120.  Przedwiośnie, garaże  1 100 

121.  Przedwiośnie/Pogodna   300 

122.  Pogodna  3 600 

123.  Droga czołgowa, dz.623/12 obr.9  3 015 

124.  Pogodna/Golczewo, wiadukt  1 170 

125.  Spokojna/Golczewo, dz.33/1  1 045 

126.  Spokojna/Golczewo, dz.32/1  734 

127.  Spokojna/Golczewo, od wiaduktu do ronda  39 730 

128.  Spokojna, boczna od ogrodów działkowych  700 

129.  Giżynek  846 

 Razem  92 985 

V. Starówka 
130.  Bolesława Krzywoustego  767 

131.  Bogusława IV  375 

132.  Grodzka  568 

133.  Kazimierza Wielkiego  1 111 

134.  Władysława Łokietka  510 

135.  Obwodnica staromiejska  3 800 



136.  Anny Jagiellonki  1 134 

137.  Basztowa  1 525 

138.  Dąbrówki  381 

139.  Garncarska  100 

140.  Klasztorna  597 

141.  Królowej Bony  582 

142.  Królowej Jadwigi  3 245 

143.  Portowa  722 

144.  Spichrzowa  477 

145.  Strażnicza  2 795 

146.  Sukiennicza  577 

147.  Łabędzia  175 

148.  Wita Stwosza  215 

149.  Włosiennicza  357 

150.  Stanisława Wyspiańskiego  110 

151.  Gen. Henryka Dąbrowskiego  120 

152.  Graniczna  4 281 

153.  Grudziądzka  10 422 

154.  Łąkowa  1 320 

155.  Morska  1 200 

156.  Na Grobli    12 531 

157.  Zofii Nałkowskiej  1 240 

158.  Ogrodowa  194 

159.  Władysława Orkana  159 

160.  Piwna  25 

161.  Prządki +zieleń wokół parkingu  90 

162.  Rolnicza  5 131 

163.  Źródlana  8 043 

164.  Żeglarska  1 111 

165.  Daleka  500 

166.  Robotnicza – sięgacz   150 

167.  Bolesława Chrobrego  200 

168.  Śląska  411 

169.  Młyńska  540 

 Razem  67 791 

VI. Os. Pyrzyckie, Lotnisko, Kluczewo + Duża Strefa  
170.  Spółdzielcza  1 798 

171.  Niepodległości  6 890 

172.  Stanisława Rogalskiego  2 556 

173.  Stanisława Skarżyńskiego  2 069 



174.  Jana Śniadeckiego  4 900 

175.  Czesława Witoszyńskiego   6 272 

176.  Czesława Tańskiego  7 850 

177.  Czesława Tańskiego – osiedle   7 850 

178.  Leopolda Okulickiego  9 350 

179.  Romualda Traugutta  7 560 

180.  Jana U. Niemcewicza  2 490 

181.  Żwirki i Wigury  1000 

182.  Lotników  5 272 

183.  Stefana Drzewieckiego  1 667 

184.  Kolejowa  156 

186. Joachima Lelewela + skwer  1 215 

187. Armii Krajowej  2 616 

188. Jana Lechonia  700 

189. Rotmistrza Witolda Pileckiego  2 400 

190. Powstańców Warszawy  1 225 

191. Kazimierza Wierzyńskiego  668 

192. Krzysztofa K. Baczyńskiego  159 

193. Miła  326 

194. Konstantego I. Gałczyńskiego  0 

195. Witolda Gombrowicza  650 

196. Zbigniewa Herberta  1 500 

197. Jarosława Iwaszkiewicza  525 

198. Poetów  6 575 

199. Krzywa  58 

200. Cypriana K. Norwida  4 000 

201. Leopolda Staffa  2 550 

202. Juliana Tuwima  335 

203. Stanisława I. Witkiewicza  1 000 

204. Bolesława Leśmiana  1 000 

205. Ks. Jana Twardowskiego  1 000 

206. Norwida/Spółdzielcza – przejście   1 600 

207. Magnoliowa  1 400 

208. 
Droga od ronda Broniewskiego do ronda 
Lotników 

 14 300 

209. Kamienny Most  10 000 

210. Kamienny Most, między ogrodzeniem 
Bridgestone a ścieżką rowerową 

 10 500 

211. Metalowa  30 985 



212. Stalowa  2 100 

213. Broniewskiego, pas zieleni  2 850 

 Razem  169 917 

               CAŁKOWITY  OBMIAR            539 866 
 

 

Powierzchnia dróg do koszenia: 

1. Priorytetowe drogi miejskie – 8 085,00 m2 
2. Pozostałe drogi do zlecenia – 531 781 m2 

 

Powierzchnia do grabienia opadłych liści – około 270 283 m2 



Załącznik nr 3 
do umowy nr …/2020  na 

Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych  
oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard 

 
HARMONOGRAM KOSZENIA NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ  
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KOSZENIE 
TRAWNIKA 
WRAZ Z ZE 

ZGRABIENIEM 

             

 I      x       
II       x      
III       x      
IV        x     

ZGRABIENIE 
LIŚCI  

             

 I          x x Do 31 
grudnia  

II          x x do 31 
grudnia 

III Do 31 
stycznia 

        x x x 

IV    Do 31 
marca 

 

 



Załącznik nr 4 
do umowy nr …/2020  na 

Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych  
oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA Z WYTWORZONYMI  

W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY ODPADAMI 
 

Lp. Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 

Masa 
wytworzonych 
odpadów [Mg] 

 

Masa odpadów 
[Mg] przekazanych 

podmiotowi 
wpisanemu do RDR 

Nazwa i adres 
podmiotu, któremu 

przekazano 
wytworzone 

odpady1 

 
Nr Karty 

Przekazania 
Odpadów 

Uwagi 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

     

 
 

      

 
 

 
 

     

   
 

     

     
 

   

 
Razem 

   

 
 
1 Masa odpadów przekazana podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, wpisanemu do RDR, musi być zgodna z Kartami Przekazania 
Odpadów.  


