
                                                                                                               Załącznik nr 9 do SIWZ 

Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej – część II 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Oczyszczanie jezdni, chodników i 
parkingów wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków 

komunikacji publicznej na terenie Świecia” 

 

Ogólne warunki wykonania prac: 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe szkody, utratę dóbr 
fizycznych, obrażenia cielesne i śmierć pracowników lub osób trzecich w związku z 
prowadzeniem prac, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac niezgodnie z umową, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania prac innej firmie. O 
zamiarze zlecenia wykonania prac innej firmie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
telefonicznie z zachowaniem 1 dnia wyprzedzenia, a w przypadku wystąpienia 
zagrożenia dla bezpieczeństwa pojazdów lub pieszych z zachowaniem ½ godz. 
wyprzedzenia. 

3. Kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac oraz przypadki możliwości  
rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia i prawa do 
odszkodowania określone zostały we wzorze umowy. 

4. Wykonawca przystąpi do realizacji prac dodatkowych (jednorazowych) związanych z 
utrzymaniem czystości przystanków komunikacji publicznej na wezwanie 
Zamawiającego i w zakresie określonym przez Zamawiającego. Wezwanie do 
rozpoczęcia prac nastąpi pisemnie, mailem a w przypadkach uzasadnionych 
telefonicznie. Rozpoczęcie prac nastąpi w terminie 1 dnia od zgłoszenia, a zakończenie 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku konieczności zwalczania 
śliskości i odśnieżania przystanków komunikacji publicznej nie objętych stałym 
utrzymaniem lub wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa pojazdów lub pieszych, 
Wykonawca na wezwanie zobowiązany jest do wykonania prac określonych przez 
Zamawiającego.Przystąpienie do prac nastąpi w oferowanym czasie na reakcję, 
zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty.Zakończenie prac związanych z 
odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości nastąpi nie później niż 4 godziny od czasu 
przystąpienia do prac. 

5. Odpady (z wyjątkiem padłych zwierząt) zebrane w wyniku realizacji prac związanych 
z utrzymaniem czystości przystanków komunikacji publicznej Wykonawca 
zobowiązany jest do wywiezienia do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych „Eko- Wisła” Sp. z o.o. w Sulnówku. Koszt odpadów ponosi 
Wykonawca.   

6. Zebrane padłe zwierzęta Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny przekazać 
specjalistycznej firmie posiadającej zezwolenie na transport i utylizację padłych 
zwierząt. 

  
Szczegółowe warunki i zakres wykonania prac : 
1.Zakres prac przy utrzymaniu czystości przystanków komunikacji publicznej. 



a) stałe – codzienne (7 dni w tygodniu, każdego dnia 1 wyjazd) utrzymanie czystości 
nawierzchni zatok przystankowych oraz przylegających do nich chodników - usuwanie 
śmieci, odchodów zwierzęcych, padłych zwierząt itp. wraz z wywozem 
zanieczyszczeń- wykonanie prac do godz. 11:00, 

b) stałe – codzienne (7 dni w tygodniu, każdego dnia 1 wyjazd) utrzymanie czystości 
chodników na przystankach niewyposażonych w zatoki na długości 10 m od słupka 
przystankowego w obie strony oraz zbieranie śmieci znajdujących się przy krawędzi 
jezdni i w pasach zieleni na takiej samej długości.- usuwanie śmieci, odchodów 
zwierzęcych, padłych zwierząt itp. wraz z wywozem zanieczyszczeń - wykonanie prac 
do godz. 11:00, 

c) stałe – codzienne (w każdy dzień roboczy, każdego dnia 1 wyjazd) oczyszczanie 
nawierzchni zatok przystankowych oraz przylegających do nich chodników, chodników 
na przystankach nie wyposażonych w zatoki na długości 10 m od słupka 
przystankowego w obie strony z błota, kurzu, liści i wszelkich innych zanieczyszczeń 
wraz z wywozem, 

d) odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej zatok przystankowych, chodników 
przyległych do zatok i chodników na przystankach nie wyposażonych w zatoki na 
długości 10 m od słupka przystankowego w obie strony. Zatoki i chodniki winne być 
odśnieżone i posypane na całej długości i szerokości. Przystąpienie do prac winno 
nastąpić w oferowanym czasie na reakcję, zaoferowanym przez Wykonawcę w 
formularzu oferty, a zakończenie prac nie później niż 3 godziny od przystąpienia, 

e) codzienne (7 dni w tygodniu) opróżnianie koszy ulicznych ustawionych przy 
przystankach komunikacji publicznej objętych zamówieniem wraz z wywozem śmieci  
– w dni robocze kosze winne być opróżnione do godz. 10:00. Powtórna kontrola 
zapełnienia koszy winna nastąpić w godz. 13:00 – 14:00. W przypadku wypełnienia 
koszy na śmieci więcej niż ½ objętości, kosze należy opróżnić. W dni wolne od pracy 
kosze winne być opróżnione do godz. 11:00, 

f) mycie koszy – co najmniej 1 x miesięcznie, 
g) dezynfekcja koszy – co najmniej 1 x na 2 miesiące, 
h) Wykonawca sporządzi i przekazanie Zamawiającemu harmonogram mycia i 

dezynfekcji koszy. Wykonawca przekaże harmonogram w terminie do 10 dni od 
podpisania umowy  za rok bieżący oraz do 10 stycznia na każdy następny rok trwania 
umowy, 

i) demontaż  zniszczonych koszy i ławek. W przypadku stwierdzenia zniszczenia kosza 
lub ławki Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej 
zniszczonego kosza lub ławki i przekazaniu jej Zamawiającemu wraz z informacją o 
dacie i miejscu zniszczenia w terminie 1 dnia od dnia ujawnienia zniszczenia, 

j) montaż nowych koszy i ławek z trwałym mocowaniem do podłoża (bez kosztu zakupu 
nowych koszy i ławek), 

k) naprawa koszy i ławek – wymiana zniszczonych elementów.W przypadku stwierdzenia 
uszkodzenia kosza lub ławki Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
dokumentacji fotograficznej uszkodzonego kosza lub ławki i przekazaniu jej 
Zamawiającemu wraz z informacją o dacie  i miejscu uszkodzenia w terminie 1 dnia od 
dnia ujawnienia uszkodzenia, 

l) malowanie koszy i ławek – w zależności od potrzeb, do końca kwietnia każdego roku  ( 
kosze i ławki które należy malować zostaną wskazane przez Zamawiającego), 



m) stałe utrzymanie czystości wiat przystankowych, koszy ulicznych, ławek, słupków 
przystankowych, 

n) mycie, likwidacja zbędnych napisów i plakatów wraz z usunięciem pozostałego kleju 
czy taśmy klejącej – 1 raz w miesiącu wszystkie wiaty, 

o) pielęgnacja zieleni na „zielonych wiatach” – podlewanie (codziennie), przycinanie, 
nawożenie (w razie konieczności) itp., 

p) utrzymanie czystości zieleńców okalających przystanki (w każdy dzień roboczy). 
Szczegółowe warunki i zakres wykonania prac dla przystanków objętych okresowym 
utrzymaniem: 

a) w zakresie utrzymania czystości przystanków wykonawca zobowiązany jest do zebrania 
i wywiezienia wszelkich śmieci (w tym odchodów zwierzęcych) znajdujących się na 
przystanku ( jeżeli przystanek wyposażony jest w zatokę – na długości zatoki, jeżeli 
przystanek nie jest wyposażony w zatokę – na długości 10 m w każdą stronę od wiaty 
lub znaku przystanku), 

b) w zakresie oczyszczania przystanków wykonawca zobowiązany jest do zamiatania i 
wywozu zanieczyszczeń z całej zatoki przystankowej  wraz z chodnikiem do niej 
przylegającym, z chodnika wydzielonego w przypadku nie wyposażenia przystanku w 
zatokę, chodnika na długości 10 m od znaku przystanku lub wiaty w obie strony w 
przypadku umiejscowienia przystanku w ciągu chodnika, 

c) w zakresie utrzymania zieleni wykonawca zobowiązany jest do wykoszenia trawy, 
pielęgnacji krzewów w pasie o szer. 2 m wraz z wywozem odpadów na całej długości 
zatoki przystankowej ,  chodnika wydzielonego w przypadku nie wyposażenia 
przystanku w zatokę, chodnika na długości 10 m od znaku przystanku lub wiaty w obie 
strony w przypadku umiejscowienia przystanku w ciągu chodnika, pobocza na długości 
10 m od znaku przystanku lub wiaty w obie strony w przypadku braku chodnika, 

d) w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej przystanków wykonawca 
zobowiązany jest do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej  całej zatoki 
przystankowej  wraz z chodnikiem do niej przylegającym,  chodnika wydzielonego w 
przypadku nie wyposażenia przystanku w zatokę, chodnika na długości 10 m od znaku 
przystanku lub wiaty w obie strony w przypadku umiejscowienia przystanku w ciągu 
chodnika. Przystąpienie do prac nastąpi w oferowanym czasie na reakcję, 
zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, 

e) w zakresie mycia wiat przystankowych stalowych lub szklanych wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia zbędnych napisów i ogłoszeń naklejonych na wiatach 
wraz z klejem i taśmą klejącą oraz umycia wiaty. 


