
 

 

                                                                            

 

 

 

MOSiR.2512.5.2023         Syców, dnia 23.01.2023 r. 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 

zamierza zlecić w 2023 r. całoroczne utrzymanie i pielęgnację murawy na Stadionie Miejskim 

w Sycowie Wykonawcy - wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. 

 

Zakres usługi: 

1. Stworzenie całorocznego programu kompleksowej pielęgnacji murawy boiska w oparciu 

o przeprowadzone przez Wykonawcę badania: fizyko-chemiczne gleby, stanu zadarnienie 

(rozwój układu korzeniowego oraz liściennego), itp. 

2. Przeprowadzenie zabiegów zgodnie z programem oraz w oparciu o bieżący stan murawy 

 Aeracja  

 Wertykulacja  

 Szczotkowanie 

 Piaskowanie (ok. 70 t.) 

 Skaryfikacja  

 Opryski przeciw grzybom oraz chwastom – wymagane posiadanie uprawnień i szkoleń 

zgodnie z przepisami 

 Nawożenie wg. potrzeb, lecz nie rzadziej niż 5 cykli po 200-250 kg w jednym cyklu. 

 Dosiew trawy zgodnie z zapotrzebowaniem 

 Koszenie trawy ze zbieraniem pokosu – średnio 1 zabieg tygodniowo (ok. 35 koszeń rocznie). 

Wykonawca uwzględni, że w niektórych miesiącach - styczeń, luty, grudzień oraz tygodni, w 

których przyrost trawy jest minimalny nie ma potrzeby co-tygodniowego koszenia, natomiast 

w miesiącach intensywnego wzrostu koszenie jest wykonuje się z częstotliwością 2-3 razy w 

tygodniu. Wywóz pokosu pozostaje po stronie Zamawiającego.  

3. Nadzór nad wykonywanymi czynnościami realizacją program pielęgnacji murawy boiska pełni 

Wykonawca, który jednocześnie bierze odpowiedzialność za stan murawy. 

 

Dodatkowe uwarunkowania: 

1) terminy wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych muszą uwzględniać rytm rozgrywek piłkarskich 

zgodnie z terminarzem PZPN; 

2) Wykonawca w swoich kosztach uwzględni zwiększony nakład pracy i dodatkowych zabiegów 

pielęgnacyjnych w związku z przywróceniem murawy boiska do właściwego stanu po organizacji 

jeden raz w roku trzydniowej imprezy „Dni Sycowa”. Zamawiający zobowiązuje się, by na płycie 

boiska podczas takiej imprezy nie ustawiano żadnych urządzeń przylegających do murawy 

swoją powierzchnią. Zamawiający dopuści ustawianie na płycie boiska sprzętu na nogach, o 

punktowym oddziaływaniu na murawę np. ławy, stoły, itp.; 

3) Wykonawca wyceni i wskaże, które z powyższych zabiegów zleci miejscowej firmie, która posiada 

odpowiedni sprzęt i pracowników – w następującym zakresie: koszenie, nawadnianie, 

wertykulacja, nawożenie, opryski.  

Termin dostarczenia ofert wyznacza się na dzień 08.02.2023 r. do godz. 14:00. 

Oferty można dostarczyć pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście w Biurze Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji, ul. Komorowska 1d, 56-500 Syców. 

Zbigniew Ligus 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 


