Załącznik nr 6 do SWZ
Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia na rok 2022 dla zadań od 1 do 5
Zamiatania jezdni

Zamawiający zleca wyłącznie usługi mieszczące się w zakresie PKWiU 81.29.12.0 - Usługi
zamiatania śmieci i usuwania śniegu. Zlecanie konkretnych czynności leży po stronie
Zamawiającego. To Zamawiający decyduje co, gdzie i w jakim zakresie Wykonawca
powinien zrealizować. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego i niezwłocznego
wykonania wyłącznie konkretnych czynności, wprost zleconych przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada każdorazowo tylko i wyłącznie za prawidłowe wykonanie
konkretnych, zleconych mu czynności bez względu na to czy są one wystarczające do
osiągnięcia właściwego stanu drogi, czy też nie. Wykonawca nie może sam podejmować
działań, które nie są wskazane w zleceniu.
1. Przedmiot zamówienia zadania oczyszczanie jezdni obejmuje mechaniczne i ręczne
zamiatanie, zmywanie jezdni oraz usuwanie przerostu chwastów z następującymi warunkami:
a) Zamiatanie jezdni wymienionych w wykazie W1 obejmuje mechaniczne i uzupełniająco
ręczne oczyszczanie całej szerokości jezdni łącznie z miejscami postojowymi
zlokalizowanymi na jezdni, zatokami parkingowymi oraz zatokami autobusowymi
przylegającymi do danej ulicy/jezdni, powierzchniami skrzyżowań (pasy włączenia
i wyłączenia), wysepkami, azylami, rondami, miejscami do ważenia pojazdów,
krawężnikami i opaskami bezpieczeństwa oraz powierzchniami wyłączonymi z ruchu.
W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni
np. ze względu na parkujące pojazdy, należy dany teren każdorazowo oczyścić ręcznie.
W szczególności wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia miejsc w rejonie
krawężników, wysp oraz azyle. Zamiatanie musi odbywać się przy włączonym i sprawnie
działającym systemie zraszającym. Zamawiający może zlecić zamiatanie fragmentów
jezdni lub wybranych elementów w obrębie pasa drogowego stosując jednostkę
obmiarową z formularza cenowego bądź jej wielokrotność. Za nie oczyszczenie lub nie
umycie należy rozumieć dopuszczenie do zalegania nieczystości na 1% powierzchni
przedmiotu.
b) Zmywanie mechaniczne obejmuje całą szerokość jezdni ulic łącznie z miejscami
postojowymi zlokalizowanymi na jezdni, zatokami parkingowymi oraz zatokami
autobusowymi przylegającymi do danej ulicy/jezdni, powierzchniami skrzyżowań (pasy
włączenia i wyłączenia), wysepkami, azylami, rondami, miejscami do ważenia pojazdów,
krawężnikami i opaskami bezpieczeństwa oraz powierzchniami wyłączonymi z ruchu.
Zmywanie musi gwarantować zmycie z całej szerokości jezdni drobnych zanieczyszczeń
i pyłu, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia przyległych do jezdni chodników,
opasek bezpieczeństwa i terenów zielonych. Zamawiający może zlecić mycie
fragmentów jezdni lub wybranych elementów w obrębie pasa drogowego stosując
jednostkę obmiarową z formularza cenowego bądź jej wielokrotność.
c) Usuwanie przerostu traw i chwastów polega na trwałym mechanicznym bądź ręcznym
usunięciu przerostów chwastów wraz z oczyszczeniem. Zamawiający może zlecić
usuwanie przerostów traw i chwastów na danym fragmencie jezdni lub wybranym
elemencie pasa drogowego stosując jednostkę obmiarową z formularza cenowego bądź
jej wielokrotność
d) Zamawiający będzie prowadził kontrolę wykonania usługi na bieżąco. W przypadku, gdy
panujące warunki atmosferyczne np. opady deszczu, uniemożliwiać będą
przeprowadzenie zamiatania w danym dniu, wynikającym z harmonogramu, zostanie
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ono przeprowadzone w następnym dniu (w którym będą występować odpowiednie
warunki atmosferyczne). W takim przypadku Wykonawca poinformuje pisemnie
Zamawiającego o terminie wykonania zaległych prac.
e) Zamawiający w każdy piątek będzie na bieżąco przekazywał harmonogram prac na
kolejny tydzień osobie wskazanej przez Wykonawcę jako koordynatora prac. Wykaz
jezdni wraz z orientacyjną powierzchnią jest podany w załączniku. Zamawiający może
wskazać także w trakcie realizacji umowy dodatkowe lokalizacje, które powinny zostać
przez Wykonawcę pozamiatane w czasie ustalonym z Zamawiającym nie uwzględnione
w wykazie. W przypadku dodatkowo zleconych miejsc do oczyszczenia Zamawiający
przekaże Wykonawcy ich powierzchnię i na tej podstawie pod koniec każdego miesiąca
Zamawiający dokona płatności za oczyszczone metry. Zamawiający zastrzega sobie
w każdym czasie trwania umowy możliwość zwiększania lub zmniejszania powierzchni
oczyszczania i zamiatania.
2. Wykonawca codziennie w dni robocze do godz. 9.00 będzie dostarczał Zamawiającemu
zestawienie prac wykonanych w poprzedniej dobie (od 6.00 do 6.00) zwanym „dobowym
raportem” dziennym. Raporty z prac prowadzonych w dni ustawowo wolne należy dostarczyć w
następnym dniu roboczym. W raporcie dziennym Wykonawca w formie oddzielnych pozycji
raportu wykaże ulice i inne lokalizacje na jakich wykonywał prace stanowiące przedmiot umowy.
Sposób przedstawienia tych danych w raporcie powinien być czytelny i umożliwiać kontrole
Zamawiającego (powinien zawierać minimum miejsce, termin wraz z wskazaniem dokładnej
daty i godziny zakończenia prac oraz zakresu wykonanych prac). Szczegółową formę
ww. raportu i formę w jakiej będzie przekazywany Zamawiający ustali z Wykonawcą po
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
3. Wybrany Wykonawca zadania jest zobowiązany do:
a. wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawcy muszą liczyć się
z trudnymi warunkami wykonania robót z uwagi na konieczność ich realizacji przy
dużym ruchu kołowym i pieszych.
b. ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich z tytułu prowadzenia
robót wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia niezależnie od
odpowiedzialności wobec zamawiającego określonego szczegółowymi zapisami
umowy.
c. Zakres wykonywanych robót będzie uzależniony od występujących potrzeb oraz
posiadanych przez
Zamawiającego środków finansowych. Zabrania się
wymiatania, czy przerzucania zanieczyszczeń na tereny przyległe np. jezdnie, pasy
zieleni i inne.
4. Wykonawca musi dysponować co najmniej niżej wymienionymi pełnosprawnymi urządzeniami
niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia. Dla zadania od nr 1 do nr 5:
Zgodnie z posiadaną wiedza i doświadczeniem odpowiednią ilość sprzętu przystosowanego do
zamiatania mechanicznego jezdni wraz z zraszaniem:
a) Każdy używany do zamiatania sprzęt musi spełniać minimum Europejski standard emisji
spalin EURO 4.
Wykonawca dysponujący wiedzą i doświadczeniem oraz posiadający w dyspozycji prawidłowy
park sprzętowy, powinien realizować wskazane zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz spełniający wymogi Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektro mobilności i paliwach
alternatywnych.

Zamawiający określa minimalne ilości zlecanych prac miesięcznie dla:
Zadanie nr 1 do 5
• jednokrotne mechaniczno -ręczne zamiatanie jezdni – 500 000 m2
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• usuwanie chwastów – 100 m2
• jednokrotne mechaniczne zmywanie jezdni – 2 830 m2

Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia na rok 2022 dla zadania 6
Oczyszczanie chodników.
Zamawiający zleca wyłącznie usługi mieszczące się w zakresie PKWiU 81.29.12.0 - Usługi
zamiatania śmieci i usuwania śniegu. Zlecanie konkretnych czynności leży po stronie
Zamawiającego. To Zamawiający decyduje co, gdzie i w jakim zakresie Wykonawca
powinien zrealizować. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego i niezwłocznego
wykonania wyłącznie konkretnych czynności, wprost zleconych przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada każdorazowo tylko i wyłącznie za prawidłowe wykonanie
konkretnych, zleconych mu czynności bez względu na to czy są one wystarczające do
osiągnięcia właściwego stanu drogi, czy też nie. Wykonawca nie może sam podejmować
działań, które nie są wskazane w zleceniu.

1. Przedmiot zamówienia zadania oczyszczanie chodników obejmuje mechaniczne i ręczne
zamiatanie chodników, usuwanie przerostu chwastów oraz oczyszczanie pasów zieleni
z następującymi warunkami:
a) Mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie) nawierzchni chodników prowadzone będzie
według harmonogramu przekazywanego przez Zamawiającego. Zamawiający będzie
prowadził kontrolę wykonania usługi na bieżąco. W przypadku, gdy panujące warunki
atmosferyczne np. opady deszczu, uniemożliwiać będą przeprowadzenie zamiatania
w danym dniu, wynikającym z harmonogramu, zostanie ono przeprowadzone w następnym
dniu (w którym będą występować odpowiednie warunki atmosferyczne). W takim przypadku
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o terminie wykonania zaległych prac.
Oczyszczaniem objęty jest chodnik na całej długości oraz szerokości, łącznie z
powierzchniami stanowiącymi dojście do przejść dla pieszych. W przypadku niemożności
przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni min. np. ze względu na
parkujące pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie.
b) Zamiatanie nawierzchni należy przeprowadzić zgodnie z otrzymywanym w każdy piątek
harmonogramem prac na cały następny tydzień. Ręczne oczyszczanie obejmuje
utwardzone nawierzchnie wszędzie tam, gdzie użycie samojezdnego sprzętu
(np. Ze względu na parkujące samochody) nie jest możliwe np. zatoki postojowe, parkingi,
pasy rozdziału, miejsca postojowe, korytka ściekowe, niezależnie od rodzaju utwardzonej
nawierzchni(kostka, asfalt).
c) Oczyszczanie pasów zieleni- polegać będzie na utrzymaniu czystości na pasie zieleni pasa
drogowego którym zarządza Zamawiający. Prace prowadzone będą na obszarze ok 64 ha
i polegać będą na ręcznym sprzątaniu również jeżeli zajdzie taka potrzeba wygrabianiu
pasa drogowego w zakresie pasa zieleni. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zebrane
z pasa zieleni zanieczyszczenia (wszelkiego typu włącznie z odpadami pochodzenia
motoryzacyjnego, odpadami po budowlanymi oraz ponad gabarytowymi patrz na przykład
meble itp.) zgodnie z otrzymanym harmonogramem prac.
d) Usuwanie przerostu traw i chwastów polega na ręczno- mechanicznym usunięciu
roślinności, oczyszczeniu z zalegających substancji na zleconej odchwaszczenia
nawierzchni.
e) Usuwanie namułów polega na usunięciu wszystkich zanieczyszczeń, roślinności z
utwardzonej nawierzchni korytka odwadniającego bądź rowu melioracyjnego
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f) Poprzez oczyszczanie nawierzchni należy rozumieć usunięcie przy użyciu odpowiednich
narzędzi zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczanej. Za nie oczyszczenie lub nie umycie
należy rozumieć dopuszczenie do zalegania nieczystości na 1% powierzchni przedmiotu.
g) Zamawiający w każdy piątek będzie na bieżąco przekazywał harmonogram prac na kolejny
tydzień osobie wskazanej przez Wykonawcę jako koordynatora prac. Wykaz chodników
wraz z orientacyjną powierzchnią jest podany w załączniku. Zamawiający może wskazać
także w trakcie realizacji umowy dodatkowe lokalizacje, które powinny zostać przez
Wykonawcę pozamiatane w czasie ustalonym z Zamawiającym nie uwzględnione
w wykazie. W przypadku dodatkowo zleconych miejsc do oczyszczenia Zamawiający
przekaże Wykonawcy ich powierzchnię i na tej podstawie pod koniec każdego miesiąca
Zamawiający dokona płatności za oczyszczone metry. Zamawiający zastrzega sobie
w każdym czasie trwania umowy możliwość zwiększania lub zmniejszania powierzchni
oczyszczania i zamiatania.
2. Wykonawca codziennie w dni robocze do godz. 9.00 będzie dostarczał Zamawiającemu
zestawienie prac wykonanych w poprzedniej dobie (od 6.00 do 6.00) zwanym „dobowym
raportem” dziennym. Raporty z prac prowadzonych w dni ustawowo wolne należy dostarczyć
w następnym dniu roboczym. W raporcie dziennym Wykonawca w formie oddzielnych pozycji
raportu wykaże ulice i inne lokalizacje na jakich wykonywał prace stanowiące przedmiot umowy.
Sposób przedstawienia tych danych w raporcie powinien być czytelny i umożliwiać kontrole
Zamawiającego (powinien zawierać minimum miejsce, termin wraz z wskazaniem dokładnej
daty i godziny zakończenia prac oraz zakresu wykonanych prac). Szczegółową formę
ww. raportu i formę w jakiej będzie przekazywany Zamawiający ustali z Wykonawcą po
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
3. Wybrany Wykonawca zadania jest zobowiązany do:
a. wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawcy muszą liczyć się
z trudnymi warunkami wykonania robót z uwagi na konieczność ich realizacji przy dużym
ruchu kołowym i pieszych.
b. ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich z tytułu prowadzenia robót
wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia niezależnie od odpowiedzialności wobec
zamawiającego określonego szczegółowymi zapisami umowy.
c. Zakres wykonywanych robót
będzie uzależniony od występujących potrzeb oraz
posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. Zabrania się wymiatania, czy
przerzucania zanieczyszczeń na tereny przyległe np. jezdnie, pasy zieleni i inne.
4. Wykonawca musi dysponować co najmniej niżej wymienionymi pełnosprawnymi urządzeniami
niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia. Dla zadania nr 6:
a) Wielofunkcyjny pojazd, którego praca spełnia normę emisji pyłów drobnych PMEN15429-3:2015-2-05E, o konstrukcji przegubowej o DMC do 3,5 tony, wyposażony w
system szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę, odkurzacz zewnętrzny – minimum 2 szt.,
Wykonawca dysponujący wiedzą i doświadczeniem oraz posiadający w dyspozycji prawidłowy
park sprzętowy, powinien realizować wskazane zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz spełniający wymogi Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektro mobilności i paliwach
alternatywnych.

Zamawiający określa minimalne ilości zlecanych prac miesięcznie dla:
Zadanie nr 6
•
•
•

Jednokrotne mechaniczno -ręczne zamiatanie chodników - 500 000 m2
Usuwanie przerostu traw i chwastów oraz odmulanie korytek - 1500 m2
Jednokrotne oczyszczanie pasów zieleni – 4 ha

4

Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia na rok 2022 dla zadania 7
Usuwanie skutków nagłych zdarzeń w obrębie pasa drogowego.
Zamawiający zleca wyłącznie usługi mieszczące się w zakresie PKWiU 81.29.12.0 -Usługi
zamiatania śmieci i usuwania śniegu. Zlecanie konkretnych czynności leży po stronie
Zamawiającego. To Zamawiający decyduje co, gdzie i w jakim zakresie Wykonawca
powinien zrealizować. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego i niezwłocznego
wykonania wyłącznie konkretnych czynności, wprost zleconych przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada każdorazowo tylko i wyłącznie za prawidłowe wykonanie
konkretnych, zleconych mu czynności bez względu na to czy są one wystarczające do
osiągnięcia właściwego stanu drogi, czy też nie. Wykonawca nie może sam podejmować
działań, które nie są wskazane w zleceniu.

1. Wykonawca dysponujący wymaganym sprzętem na telefoniczne zlecenie Zamawiającego,
zapewnia gotowość do podjęcia akcji w celu usunięcia skutków nagłych nieprzewidzianych
zdarzeń na terenie miasta Gliwice w czasie możliwie jak najkrótszym, jednak nie dłuższym
niż 60 minut. Czas rozpoczęcia akcji to czas od zgłoszenia telefonicznego przez
Zamawiającego dyżurnemu Wykonawcy do stawienia się wymaganej jednostki
z wymaganym wyposażeniem na miejscu zdarzenia.
2. Wykonawca realizujący prace zapewni sprzęt który zgodnie z posiadaną wiedzą i
doświadczeniem zapewni prawidłowa jakość wykonywanej usługi optymalny czas
wykonywanej usługi.
3. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Usuwania skutków powypadkowych i innych zdarzeń losowych powodujących
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, na wszystkich drogach publicznych
miasta Gliwice.
2. Pełnienia dyżuru przez 24h/dobę przez wszystkie dni w tygodniu w tym także święta
oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.
3. Podjęcia działań niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszeń z: Centrum Ratownictwa w
Gliwicach oraz Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
4. Neutralizacji substancji ropopochodnych i innych płynów eksploatacyjnych,
stosowanych
w pojazdach, materiały i środki w tym przede wszystkim sorbenty a także inne środki
niezbędne do usunięcia występujących zagrożeń, zakupione we własnym zakresie,
5. Usuwania innych zagrożeń występujących na drogach, a zagrażających
bezpieczeństwu ruchu drogowego, z zastosowaniem materiałów zakupionych we
własnym zakresie,
6. Utylizacji zebranych wszelkich zanieczyszczeń oraz zużytych materiałów zgodnie
z przepisami ustaw o ochronie środowiska i odpadach, na własny koszt,
7. Usuwania oleju samochodowego, paliw, płynów eksploatacyjnych pochodzących z
instalacji samochodowych i znajdujących się na jezdni a zagrażających bezpieczeństwu
ruchu drogowego wraz z oznakowaniem drogowym miejsca zdarzenia /plamy na jezdni/,
8. Usuwania wszystkich części samochodowych, materiałów rozrzuconych na jezdni oraz
usuwanie oleju, paliw, płynów eksploatacyjnych pochodzących z instalacji
samochodowych wskutek kolizji i wypadków drogowych powodujących zagrożenie w
ruchu drogowym,
9. Usuwania z jezdni wszystkich materiałów typu: żwir, humus, beton, elementów
pozagabarytowych itp. wynikających ze zdarzeń losowych w tym także spowodowanych
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przez nieznanych sprawców, a zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego przy
właściwym oznakowaniu drogi.
10. Wykonawca rejonu jest zobowiązany do przesyłania droga elektroniczną
do Zamawiającego codziennie do godziny 9:00 zestawienia wykonanych prac
w poprzedniej dobie-Raport Dzienny (od 6:00 do 6:00). Wykonawca jest zobowiązany
do przekazania w raporcie dziennym minimum 3 zdjęć w formacie jpg. Z każdego
zrealizowanego zdarzenia. Zamawiający będzie prowadził kontrolę wykonania usługi na
bieżąco.
11. Wykonawca ma obowiązek stosować się podczas wykonywania robót do przepisów
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach.
4. Wykonawca musi dysponować co najmniej niżej wymienionymi pełnosprawnymi
urządzeniami niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia. Dla zadania nr 7:
a. Samochód dostawczy o DMC do 3,5 ton do przewożenia minimum 3 osób
zamontowaną tablicą świetlną ze strzałką zmiennej treści.1 szt.
b. 1 komplet oznakowania pionowego z projektem organizacji ruchu uzgodnionym
z Zamawiającym po podpisaniu umowy,
c. sorbent do zabezpieczania plam oleju, paliwa i płynów eksploatacyjnych w ilości 500
kg,
d. preparat płynny do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych w ilości 60 litrów,
e. mata sorpcyjna o powierzchni min. 25 m2,
f. szczelny pojemnik na odpady o masie do 500 kg,
Wykonawca dysponujący wiedzą i doświadczeniem oraz posiadający w dyspozycji prawidłowy
park sprzętowy, powinien realizować wskazane zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz spełniający wymogi Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektro mobilności i paliwach
alternatywnych.

Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia na rok 2022 dla zadania 8
Usługa oczyszczania Rynku i Starówki
Zamawiający zleca wyłącznie usługi mieszczące się w zakresie PKWiU 81.29.12.0 - Usługi
zamiatania śmieci i usuwania śniegu. Zlecanie konkretnych czynności leży po stronie
Zamawiającego. To Zamawiający decyduje co, gdzie i w jakim zakresie Wykonawca
powinien zrealizować. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego i niezwłocznego
wykonania wyłącznie konkretnych czynności, wprost zleconych przez Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada każdorazowo tylko i wyłącznie za prawidłowe wykonanie
konkretnych, zleconych mu czynności bez względu na to czy są one wystarczające do
osiągnięcia właściwego stanu drogi, czy też nie. Wykonawca nie może sam podejmować
działań, które nie są wskazane w zleceniu.
Przedmiot zamówienia oczyszczania Rynku i Starówki obejmuje mechaniczne i ręczne zamiatanie,
mechaniczne szorowanie nawierzchni.
1. Sprzątanie Rynku polega na regularnym wykonywaniu określonych czynności, zgodnie
z częstotliwością określona poniżej.
a. Poprzez mycie (szorowanie) należy rozumieć usunięcie błota, substancji oleistych, smarów
oraz innych zanieczyszczeń, takich jak np. pozostałości po gumie do żucia i ptasie odchody.
Mechaniczne cykliczne mycie i czyszczenie (szorowanie) musi być wykonywane sprzętem
wyposażonym w system szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę i środki chemiczne
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b.

c.
d.

e.

f.

g.

umożliwiające oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń, plam oleju, tłuszczu i innych
zanieczyszczeń z odbiorem zanieczyszczeń za pojazdem.
Zamiatanie mechaniczne powierzchni płyty Rynku powinno być realizowane codziennie
w godzinach od 06:00 do 09:00. Polega ono na oczyszczaniu powierzchni płyty Rynku za
pomocą urządzeń wielofunkcyjnych o konstrukcji przegubowej wyposażonym w systemie
szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę. Zamiatanie będzie realizowane w okresie
bezśnieżnym przez 12 miesięcy trwania umowy.
Mycie przeszklonej części studni wraz z wybraniem niedopałków z obramowania studni raz
każdorazowo przy wykrytym zanieczyszczeniu.
Zamiatanie powierzchni pasa drogowego ulic wymienionych w załączniku. Mechaniczne
oczyszczanie (zamiatanie) jezdni polega na usunięciu z jezdni zanieczyszczeń
występujących na niej za pomocą urządzeń wielofunkcyjnych o konstrukcji przegubowej
wyposażonym w systemie szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę W miejscach
niedostępnych dla zamiatarek Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia
tych miejsc. Zamiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym
systemie zraszającym. Harmonogram wykonywania tych prac Zamawiający ustali
z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Dla porównania należy przyjąć iż Wykonawca będzie
oczyszczał średnio dziennie w miesiącu powierzchnię ok. 30 tyś m2.
Zamiatanie jezdni wymienionych w wykazie obejmuje mechaniczne i uzupełniająco
ręczne oczyszczanie całej szerokości pasa drogowego wraz z usunięciem przerostu traw
i chwastów również zatok autobusowych i miejsc parkingowych wraz z tzw. polami
martwymi, wysepkami kanalizującymi ruch, rondami, powierzchniami skrzyżowań
(pasy włączenia i wyłączenia), azylami dla pieszych oraz separatorami łańcuchowymi,
krawężnikami i opaskami bezpieczeństwa.
Mycie (szorowanie) nawierzchni pasa drogowego ulic wymienionych w załączniku. Poprzez
umycie należy rozumieć usunięcie błota, substancji oleistych, smarów oraz innych
zanieczyszczeń, takich jak np. pozostałości po gumie do żucia i ptasie odchody.
Mechaniczne
mycie i czyszczenie (szorowanie) musi być wykonywane sprzętem
wyposażonym w system szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę i środki chemiczne
umożliwiające oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń, plam oleju, tłuszczu i innych
zanieczyszczeń z odbiorem zanieczyszczeń za pojazdem.
Mycie (szorowanie) powierzchni płyty Rynku z kostki granitowej oraz ławek, donic oraz
koszy powinno być realizowane zgodne z przesłanym harmonogramem w godzinach od
06:00 do 12:00. Polega ono na mechanicznych oczyszczaniu (szorowaniu) powierzchni
płyty Rynku za pomocą specjalistycznych urządzeń oraz umyciu: 13 sztuk koszy, 4 donic,
4 ławek. Mycie będzie prowadzone na płycie Rynku W trakcie trwania umowy przy
sprzyjających warunkach pogodowych.

2. Zamawiający w każdy piątek będzie na bieżąco przekazywał harmonogram prac na kolejny tydzień
osobie wskazanej przez Wykonawcę jako koordynatora prac. Wykaz lokalizacji wraz
z orientacyjną powierzchnią jest podany w załączniku. Zamawiający może wskazać także
w trakcie realizacji umowy dodatkowe lokalizacje, które powinny zostać przez Wykonawcę
pozamiatane w czasie ustalonym z Zamawiającym nie uwzględnione w wykazie. W przypadku
dodatkowo zleconych miejsc do oczyszczenia Zamawiający przekaże Wykonawcy ich
powierzchnię i na tej podstawie pod koniec każdego miesiąca Zamawiający dokona płatności za
oczyszczone metry. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie trwania umowy możliwość
zwiększania lub zmniejszania powierzchni oczyszczania i zamiatania.
3. Wybrany Wykonawca zadania jest zobowiązany do:
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a. wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawcy muszą liczyć się
z trudnymi warunkami wykonania robót z uwagi na konieczność ich realizacji przy
dużym ruchu kołowym i pieszych.
b. ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich z tytułu prowadzenia
robót wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia niezależnie od
odpowiedzialności wobec zamawiającego określonego szczegółowymi zapisami
umowy.
c. Zakres wykonywanych robót będzie uzależniony od występujących potrzeb oraz
posiadanych przez
Zamawiającego środków finansowych. Zabrania się
wymiatania, czy przerzucania zanieczyszczeń na tereny przyległe np. jezdnie, pasy
zieleni i inne.
4. Wykonawca musi dysponować co najmniej niżej wymienionymi pełnosprawnymi
urządzeniami niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia. Dla zadania nr 8:
a. Wielofunkcyjny pojazd, którego praca spełnia normę emisji pyłów drobnych PMEN15429-3:2015-2-05E, o konstrukcji przegubowej o DMC do 3,5 tony,
wyposażony w system szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę, odkurzacz
zewnętrzny i myjkę wysokociśnieniową, głowice szorującą na mokro z użyciem
środków chemicznych i ssawę (odbiór zanieczyszczeń) umieszczoną za tylną osią
- 2szt.
Wykonawca dysponujący wiedzą i doświadczeniem oraz posiadający w dyspozycji prawidłowy
park sprzętowy, powinien realizować wskazane zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz spełniający wymogi Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektro mobilności i paliwach
alternatywnych.

Zamawiający określa minimalne ilości zlecanych prac miesięcznie dla:
Zadanie nr 8
•
•

Zamiatanie nawierzchni z kostki brukowej – 34 296 m2
Szorowanie nawierzchni z kostki brukowej – 17 128 m2
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