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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  

 Opis przedmiotu zamówienia 

Część 1 
 

Główny kod CPV: 98371111-5 – usługi utrzymania cmentarzy 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa bieżącego utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta Łodzi. 
Charakterystyka usługi: 
Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych będzie polegało na: 

1) prace ogrodnicze: 
a) koszenie trawników na mogiłach wraz z wygrabieniem i wywiezieniem 

skoszonej trawy (kryterium oceny ofert) ……..raz/y w miesiącu,  
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał co najmniej jednego koszenia 
trawników w miesiącu w ciągu trwania umowy 

b) pielenie kwietników – 1 raz w tygodniu, 
c) pielenie skupin krzewów iglastych – 1 raz w tygodniu, 
d) pielenie mogił porośniętych bluszczem – 1 raz w tygodniu, 
e) cięcia pielęgnacyjne żywopłotów – 3 razy w ciągu trwania umowy, pierwszy 

raz do 15 maja, drugi raz do 15 sierpnia i trzeci raz do 15 października, 
f) cięcia pielęgnacyjne i formujące krzewów i drzew – 2 razy w ciągu trwania 

umowy, pierwszy raz do 15 maja, drugi raz do 15 października, 
g) usuwanie darni z płyt chodnikowych, krawężników, alejek spacerowych  
  o nawierzchniach ziemnych – 1 raz na dwa tygodnie , 

h) usuwanie samosiewów, 
i) podlewanie kwietników 
2) prace porządkowe: 

a) zbieranie śmieci z grobów wraz z ich wywiezieniem, omiatanie alejek 
otaczających groby 1 raz w tygodniu,  

b) zbieranie i wygrabianie liści z trawników, skupin krzewów z mogił i terenów 
bezpośrednio przylegających do grobów wraz z ich zebraniem i 
wywiezieniem 
w okresie wrzesień, październik, listopad – 2 razy w tygodniu,  

c) mycie wszystkich elementów kamiennych – groby, obladry, kostka 
brukowa, obrzeża – ………razy (kryterium oceny ofert, minimum 2 razy) w 
ciągu trwania umowy, w miesiącach…………………………. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał minimum dwóch myć grobów w 
ciągu trwania umowy. 

d) dopilnowanie szczególnej czystości przed świętami: 3 maja, 8 maja, 15 
sierpnia, 1 września, 1 listopada, 11 listopada, 

3) zakres prac będzie obejmował wystrój okolicznościowy grobów wojennych 
z okazji świąt: 

a) wiązanka okolicznościowa w barwach narodowych (szarfy), wykonana na 
co najmniej 3 gałęziach jodły, z żywymi kwiatami – Koreanka co najmniej 
5 sztuk gałązek, rozwinięte, w białym kolorze, 
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b) znicz szklany, przykryty, o wysokości 45 – 50 cm i szerokości minimum 
20cm – 1  sztuka na mogile, 

Ponadto 1 znicz na każdym grobie we wszystkich miesiącach trwania umowy 
za wyjątkiem  tych, w których wypadają święta okolicznościowe. 
c) łącznie przewiduje się położenie 93 sztuk wiązanek i 363 sztuk zniczy w 

ciągu trwania umowy, 
d) usuwanie zwiędłych wiązanek kwiatów oraz wypalonych zniczy będzie 

odbywało się nie później niż 7 dnia od daty ich złożenia lub na wezwanie 
Zamawiającego, 

e) harmonogram usług przewidzianych w zakresie dekorowania grobów i 
cmentarzy wojennych przed obchodami świąt: 

Cmentarz rzymskokatolicki św. Antoniego w Łagiewnikach: 
- zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r.  – 8.05, 15.08, 
1.09, 1.11, 11.11; 
- zbiorowa mogiła rozstrzelanych w listopadzie 1939 r. posłów i senatorów RP – 
1.09, 1.11, 11.11; 
Cmentarz rzymskokatolicki św. Wincentego przy ulicy Smutnej 9: 
- zbiorowa mogiła żołnierzy WP i ofiar bombardowań szosy Brzezińskiej we 
wrześniu 1939r. – 8.05, 1.09, 1.11, 11.11; 
Cmentarz komunalny „Doły” przy ulicy al. Palki 9: 
- mogiła ekshumowanych z Brusa – 1.09, 1.11, 11.11  ; 
Cmentarz prawosławny pw. Zaśnięcia NMP przy ulicy Telefonicznej: 
- kopce mogilne żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I Wojny Światowej – 1.11; 
- zbiorowe kwatery (nie oznaczone) jeńców Armii Radzieckiej – 1.11; 
Cmentarz wojskowy św. Jerzego przy ulicy Wojska Polskiego 149: 
- kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. i Armii Krajowej z 1944 
r. – 15.08, 1.09, 1.11, 11.11; 
- grób nieznanego żołnierza radzieckiego z II Wojny Światowej – 8.05, 1.11; 
- kwatery wojskowe i wojenne – 1.09, 1.11, 11.11; 
Cmentarz rzymskokatolicki św. Rocha przy ulicy Zgierskiej 141: 
- dwa groby zbiorowe więźniów Radogoszcza z II Wojny Światowej spalonych w 
styczniu 1945 r. – 8.05, 1.09, 1.11, 11.11; 
- kwatera poległych żołnierzy Polski Podziemnej, ekshumowanych z cmentarza 
żydowskiego w 1946 i 1999 r. – 8.05, 1.09, 1.11, 11.11; 
- kwatery żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej – 1.09.1.11 
Teren mauzoleum na Radogoszczu  
- grób zbiorowy więźniów na terenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych - 
1.09, 1.11, 11.11; 
Cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej 40: 
- symboliczna kwatera upamiętniająca rozstrzelanych w 1943 i 1944 żołnierzy 
Armii Krajowej i harcerzy Szarych Szeregów – 8.05, 1.09, 1.11, 11.11; 
Cmentarz rzymskokatolicki św. Wojciecha przy ulicy Kurczaki 81: 
- zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych podczas II Wojny 
Światowej – 8.05, 1.09, 1.11, 11.11; 
- zbiorowa mogiła z lat międzywojennych – 1.11, 11.11; 
Cmentarz Rzymskokatolicki św. Wojciecha przy ulicy Kurczaki 81: 
a) zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych podczas II Wojny 

Światowej: tablice z kamienia – szt. 5, krzyż z kamienia, na mogile – tuje, 
żywotnik, trawa, teren o pow. ok. 185m², 1.09, 1.11 
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Cmentarz katolicki św. Józefa przy ulicy Mierzejowej 1: 
- mogiły nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego – 1.11, 11.11; 
Cmentarz rzymskokatolicki św. Franciszka przy ulicy Rzgowskiej 156/158: 
- dwie zbiorowe mogiły nieznanych żołnierzy poległych podczas I Wojny 
Światowej 1.11, 11.11; 
- grób Maksymiliana Kosińskiego – powstańca styczniowego z 1863 r. – 1.11, 
11.11; 
- grób Szymona Andrzejewskiego – powstańca styczniowego z 1863 r. – 1.11, 
11.11; 
Cmentarz żołnierzy radzieckich Nr I i II w Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego - 
cmentarz nr 1 i 2 – 08.05, 1.11, 
Cmentarz  rzymskokatolicki św. Antoniego przy ulicy Solec 11: 
- grób bojowników 1905 – 1907 roku – 1.11. 11,11; 
- kwatera ofiar II Wojny Światowej – 8.05, 1.09, 1.11, 11.11; 
Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej – cmentarz rzymskokatolicki św. Józefa: 
- mogiła powstańców 1863 roku – 1.11, 11.11; 
- kwatera weteranów powstania 1863 r. – 1.11, 11.11; 
- kwatera bojowników 1905 – 1907 – 1.11, 11.11; 
- mogiła zbiorowa bojowników 1905 – 1907 – 1.11, 11.11; 
- mogiła zbiorowa dwóch bojowników 1905 – 1.11, 11.11; 
- mogiła zbiorowa pocztowców straconych w 1941 r. – 1.09, 1.11, 11.11; 
- mogiła zbiorowa uczestników walk o niepodległość Polski 1918 roku – 1.11, 
11.11; 
- grób dwóch harcerzy – legionistów poległych w 1920 r. – 1.11, 11.11; 
- grób nieznanego żołnierza – 1.11, 11.11; 
Cmentarz rzymskokatolicki św. Anny przy ulicy Lodowej: 
- kwatera wojenna żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. – 15.08, 
1.11, 11.11; 
Cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Frezjowej 
- kamień upamiętniający żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej- 1.11 
 
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  
 
Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na wykonywaniu usług 
składających się na przedmiot zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez 
daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. 

 
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób: 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zawarcia 
umowy, wykazu pracowników skierowanych do realizacji zamówienia 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 
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b) aktualizacji tego wykazu na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian 
personalnych, zmian umowy o pracę każdego z pracowników, 
 
c) załączania, do każdej wystawianej faktury za wykonane usługi, oświadczenia 
potwierdzającego spełnienie wymogu podanego w ust.2 zawierającego wykaz 
osób świadczących usługi w okresie objętym daną fakturą zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. –kodeks pracy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na 
podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę , w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli była 
zmiana osób zatrudnionych podać w jakim czasie). 
 
d) przedkładania każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze, kopii umów o 
pracę, Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania, 

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań określonych w SIWZ oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 
są określone w § 4 i 8 projektu umowy. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

Część 2 
 

Główny kod CPV: 98371111-5 – usługi utrzymania cmentarzy 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest bieżące utrzymanie grobów na 
terenie Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Brackiej w Łodzi będzie polegało na: 

1) na dwukrotnym skoszeniu trawy na Polu Gettowym Cmentarza 
Żydowskiego o łącznej powierzchni około 8,5ha wraz z jej wywozem do 
instalacji Kompostowni Miejskiej przy ulicy Sanitariuszek 70/72 w Łodzi. 
Koszenie trawy na kwaterach: PIII, PIV, PV, PVI, PVII, PVIII, PIX, UIII, 
UIV, UV, UVI, UVII, UVIII, UIX, CzIII, CzIV, CzV, CzVI, CzVII, CzVIII, 
CzIX, JIII, JIV, JV, JVI, JVII, JVIII, JIX, 8/12, 9/12, 9/14, 9/16, 9/18, 9/20, 
9/22, 9/24 i nieoznaczonych zgodnie z załączonym planem Cmentarza. 
Prace muszą być wykonywane ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
istniejące nagrobki, a także na pozostałości po nagrobkach. Wszelkie 
elementy i fragmenty zniszczonych nagrobków, kamienie muszą pozostać 
w miejscu. W związku z faktem, że na obszarze przeznaczonym do 
koszenia znajdują się pozostałości po nagrobkach oraz duża ilość 
tabliczek memoriałowych całość przedmiotowego terenu należy kosić przy 
użyciu kos spalinowych (ręcznych).  
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   Terminy wykonania - koszenie pierwsze od dnia (kryterium oceny 
ofert)………do dnia 22 czerwca 2018 r., koszenie drugie od dnia 
(kryterium oceny ofert)…………. do dnia 24 sierpnia 2018 r. 

2) na wykonaniu oprysków środkami chwastobójczymi kwater z betonowymi 
nagrobkami na Polu Gettowym Cmentarza żydowskiego o łącznej 
powierzchni około 1,5 ha. Rodzaj środka chwastobójczego do wykonania 
oprysków musi działać na całą roślinę – część podziemna i część 
nadziemna rośliny. Wykonanie prac uwarunkowane jest występowaniem 
korzystnych warunków atmosferycznych (brak opadów) umożliwiających 
wykonanie efektywnego oprysku. Teren na dzień zakończenia umowy 
musi być wygrabiony i uporządkowany. Zebrane nieczystości muszą być 
wywiezione. Odrastająca roślinność w alejkach nie może przekraczać 4cm 
wysokości Między betonowymi nagrobkami i na nagrobkach nie może 
występować odrost roślin. Opryski na kwaterach: GV, GVI, GVII, ZV, ZVI, 
ZVII, LIV, LV, LVI, LVII zgodnie z załączonym planem Cmentarza. Prace 
muszą być wykonywane ze zwróceniem szczególnej uwagi na istniejące 
nagrobki, a także na pozostałości po nagrobkach. Wszelkie elementy 
fragmenty zniszczonych nagrobków, kamienie muszą pozostać  
w miejscu.  
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał co najmniej jednego 
oprysku w ciągu trwania umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać wykonanie prac będących przedmiotem 
umowy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi. 
 
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  
Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na wykonywaniu usług 
składających się na przedmiot zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez 
daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. 

 
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób: 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zawarcia 
umowy, wykazu pracowników skierowanych do realizacji zamówienia 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

 
e) aktualizacji tego wykazu na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian 
personalnych, zmian umowy o pracę każdego z pracowników, 
 
f) załączania, do każdej wystawianej faktury za wykonane usługi, oświadczenia 
potwierdzającego spełnienie wymogu podanego w ust.2 zawierającego wykaz 
osób świadczących usługi w okresie objętym daną fakturą zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. –kodeks pracy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na 
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podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę , w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli była 
zmiana osób zatrudnionych podać w jakim czasie). 
 
g) przedkładania każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze, kopii umów o 
pracę, Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania, 

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań określonych w Ogłoszeniu oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań są określone w § 4 i 8 projektu umowy. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
 

 
 

 
 


