
 
 

                                                                                                               Załącznik nr 8 do SIWZ 
Oczyszczanie ulic – Część I 

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. Zamawiający zawiesi realizację umowy w zakresie oczyszczanie jezdni, chodników i 
parkingów w okresie zimowym (listopad – marzec),  gdy warunki atmosferyczne 
spowodują konieczność rozpoczęcia prac związanych w odśnieżaniem lub likwidacją 
śliskości, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. Zamawiający 
może okresowo ograniczyć realizację umowy lub ograniczyć jej zakres rzeczowy w 
części zadania dotyczącej utrzymania czystości  dróg, chodników i parkingów, a 
Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. Zawieszenie lub 
ograniczenie zakresu rzeczowego może nastąpić w przypadku wystąpienia w danym 
roku niekorzystnych warunków atmosferycznych, szczególnie w okresie zimowym,  
powodujących konieczność wydatkowania przez Zamawiającego środków 
finansowych większych od planowanych średnich miesięcznych wydatków na 
utrzymanie czystości i prowadzenie akcji zimowej na terenie gminy. (Zawieszenie 
realizacji umowy lub ograniczenie zakresu rzeczowego nie może przekroczyć 
zmniejszenia należności dla Wykonawcy – o więcej niż 40%). Częstotliwość oraz  
zakres wykonywanych usług wymienionych w SIWZ mogą być korygowane w 
zależności od możliwości finansowych Zamawiającego. O zamiarze zawieszenia prac 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę z zachowaniem 2 dni wyprzedzenia. 
Przywrócenie realizacji zamówienia nastąpi z zachowaniem 1 dnia wyprzedzenia. 

5. W przypadku zawieszenia realizacji części umowy, Wykonawca będzie obciążał 
Zamawiającego fakturami miesięcznymi stanowiących proporcję realizowanych prac 
w stosunku do ceny ryczałtowej. 

6. W przypadku zawieszenia realizacji całości lub części umowy, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zlecania prac jednorazowych na zasadach określonych w pkt. 8. 

7. W przypadku wystąpienia sytuacji stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa 
pojazdów lub pieszych, Wykonawca na wezwanie zobowiązany jest do wykonania 
prac określonych przez Zamawiającego. Przystąpienie do prac winno nastąpić w 
oferowanym czasie na reakcję, zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty.  



 
 

8. Wykonawca przystąpi do realizacji prac dodatkowych (jednorazowych) związanych z 
oczyszczaniem na wezwanie Zamawiającego i w zakresie określonym przez 
Zamawiającego. Wezwanie do rozpoczęcia prac nastąpi pisemnie, mailem a w 
przypadkach uzasadnionych telefonicznie. 
Rozpoczęcie i zakończenie prac nastąpi: 

 w zakresie oczyszczania chodników i parkingów rozpoczęcie w terminie 1 dnia 
roboczego od chwili zgłoszenia, a zakończenie w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym, 

 w zakresie zbierania śmieci z chodników i parkingów rozpoczęcie w terminie 1 
dnia roboczego od chwili zgłoszenia, a zakończenie prac w terminie 1 dnia od 
chwili rozpoczęcia prac, 

9. Odpady (z wyjątkiem padłych zwierząt) zebrane w wyniku realizacji prac 
związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników i parkingów oraz wywozem śmieci z 
koszy ulicznych Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia do Międzygminnego 
Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Eko- Wisła” Sp. z o.o. w 
Sulnówku. Koszt odpadów ponosi Wykonawca.   
10. 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 jezdni. 
 

a) stałe – codzienne (7 dni w tygodniu, każdego dnia 1 wyjazd) utrzymanie czystości 
wszystkich nawierzchni jezdni- usuwanie śmieci, odchodów zwierzęcych itp. wraz 
z wywozem zanieczyszczeń- wykonanie prac do godz. 11:00, 

b) stałe – codzienne (w każdy dzień roboczy, każdego dnia 1 wyjazd) błota, kurzu, 
liści i wszelkich innych zanieczyszczeń na wszystkich jezdniach wraz z wywozem 
– wykonanie prac do godz. 15:00, 

c) pozimowe sprzątanie jezdni z wywozem zanieczyszczeń  – rozpoczęcie prac 
nastąpi na wezwanie Zamawiającego, a zakończone w czasie 14 dni od wezwania, 

d) usuwanie śmieci z wszystkich pasów zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem oraz 
poboczy jezdni niewyposażonych w chodniki – pas o szerokości 3 m ( w 
miejscach ogólnodostępnych- nieogrodzonych)z każdej strony ulicy z wywozem 
zanieczyszczeń, wykonanie prac do godz. 15:00 (w każdy dzień roboczy, każdego 
dnia 1 wyjazd), 

e) usuwanie martwych zwierząt (w tym potrąconych przez pojazdy) z jezdni i 
poboczy, wraz z ich utylizacją – wykonanie prac bezpośrednio po znalezieniu lub 
otrzymaniu informacji o znalezieniu martwego zwierzęcia (w dni robocze w 
godzinach 7:00 – 15:00, w dni wolne od pracy w godz. 7:00 – 11:00) a w 
pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy poza godz. 7ºº-11ººna wezwanie 
Zamawiającego w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym, 

f) mechaniczne usuwanie chwastów i trawy przerastającej na jezdnie z wywozem 
zanieczyszczeń, (2x w miesiącu, 1 wyjazd w ciągu doby), 

g) zmywanie wszystkich przykrawężnikowych części jezdni co dwa tygodnie w 
okresie od maja do września (1 wyjazd w ciągu doby), 

 
2. Zakres prac przy oczyszczaniu chodników i parkingów. 



 
 

 
a) stałe – codzienne (7 dni w tygodniu, każdego dnia 1 wyjazd) utrzymanie 

czystości nawierzchni chodników i parkingów– usuwanie śmieci,  odchodów 
zwierzęcych itp.  wraz z wywozem zanieczyszczeń – wykonanie prac do godz. 
11:00, 

b) stałe – codzienne (w każdy dzień roboczy, każdego dnia 1 wyjazd) utrzymanie 
czystości nawierzchni chodników i parkingów– usuwanie błota, kurzu, liści i 
wszelkich innych zanieczyszczeń wraz z wywozem zanieczyszczeń – 
wykonanie prac do godz. 15:00, 

c) pozimowe sprzątanie chodników i parkingów z wywozem zanieczyszczeń – 
rozpoczęcie prac nastąpi na wezwanie Zamawiającego, a zakończenie w czasie 
14 dni od wezwania, 

d) mechaniczne usuwanie trawy i chwastów z nawierzchni chodników i 
parkingów wraz z odkryciem obrzeży betonowych i krawężników wraz z 
wywozem zanieczyszczeń  (1x w miesiącu, 1 wyjazd w ciągu doby), 

e) oczyszczanie ze śmieci, papierów i odchodów zwierzęcych pasów zieleni 
przylegających do chodników i parkingów objętych zamówieniem położonych 
między jezdnią a chodnikiem oraz pas o szerokości 1 m w głąb terenów 
zielonych z wywozem zanieczyszczeń– wykonanie prac codziennie (7 dni w 
tygodniu, każdego dnia 1 wyjazd) do godz. 11:00, 

f) usuwanie martwych zwierząt z chodników i parkingów, wraz z ich utylizacją – 
wykonanie prac bezpośrednio po znalezieniu lub otrzymaniu informacji o 
znalezieniu  martwego zwierzęcia ( w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00,  
w dni wolne od pracy w godz. 7:00 – 11:00) a w pozostałych godzinach lub w 
dni wolne od pracy na wezwanie Zamawiającego w oferowanym czasie na 
reakcję, zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty.  
 

3. Zakres prac przy wywozie śmieci z koszy ulicznych: 
 

a) codzienne (7 dni w tygodniu) opróżnianie ok. 320 szt. ( zakres ilości koszy 
objętych umową +/- 10%) koszy ulicznych ustawionych przy chodnikach i 
parkingach 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. 12:00, 

b) mycie wszystkich koszy – co najmniej 1 x miesięcznie, 
c) dezynfekcja wszystkich koszy – co najmniej 1 x na 2 miesiące, 
d) 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,  

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

f) montaż nowych koszy z trwałym mocowaniem do podłoża ( bez kosztu zakupu 
nowych koszy ); zakup po stronie Zamawiającego, 

g) naprawa koszy – wymiana zniszczonych elementów. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia kosza Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 



 
 

dokumentacji fotograficznej uszkodzonego kosza i przekazaniu jej 
Zamawiającemu wraz z informacją o dacie  i miejscu uszkodzenia w terminie 
1 dnia od dnia ujawnienia uszkodzenia, 

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

4. Zakres prac dodatkowych: 
 

a) w zakresie jednorazowego oczyszczania jezdni: 
 

 zbieranie śmieci (w tym padłych zwierząt) z nawierzchni jezdni wraz z 
wywozem zanieczyszczeń, 

 oczyszczenie nawierzchni jezdni – usuwanie śmieci (w tym padłych 
zwierząt), błota, kurzu, liści, trawy i chwastów  i wszelkich innych, 
zanieczyszczeń wraz z wywozem zanieczyszczeń. 

 
b) w zakresie jednorazowego oczyszczania chodników i parkingów: 

 
 zbieranie śmieci (w tym padłych zwierząt) z nawierzchni chodników  

i parkingów wraz z wywozem zanieczyszczeń,  
 oczyszczenie nawierzchni chodników i parkingów– usuwanie śmieci (w 

tym padłych zwierząt), błota, kurzu, liści, trawy i chwastów   
i wszelkich innych zanieczyszczeń wraz z wywozem zanieczyszczeń.  

 
            c) inne prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w szczególności  

związane z anomaliami pogodowymi, wypadkami drogowymi itp. na terenach 
objętych zamówieniem ( w zakresie wypadków) jak i na innych terenach: 

 
 przystąpienie do prac i czas realizacji nastąpi na zasadach określonych 

w pkt. 7 i 8 Ogólnych warunków wykonania prac, 
 prace będą wycenione wg stawek za robociznę i pracę sprzętu 

oferowaną w formularzu oferty. 
 

5.  Zakres prac związanych z zbieraniem i utylizacją martwych zwierząt: 
 

a) przystąpienie do usunięcia i utylizacji martwych zwierząt nastąpi na wezwanie 
Zamawiającego (upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Świeciu lub 
Straży Miejskiej). Przystąpienie do prac winno nastąpić w  oferowanym czasie na 
reakcję, zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, 
 

b) usunięcie i utylizacja martwych zwierząt nastąpi z terenów komunalnych nie 
objętych innymi umowami obejmującymi swym zakresem zbieranie martwych 
zwierząt oraz z jezdni, chodników i poboczy ulic w okresie zawieszenia realizacji 
umowy  

 
6. Zakres prac przy dekoracji miasta: 
 

a) dekoracja (flagowanie) miasta z okazji świąt państwowych wraz z demontażem 
dekoracji. O konieczności dekoracji Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 
zachowaniem 7 dni wyprzedzenia, określając dzień w którym flagowanie musi być 
wykonane oraz dzień demontażu dekoracji, 



 
 

b) przechowywanie, naprawa, pranie i prasowanie flag, 
c) dekoracja miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wraz z 

demontażem dekoracji. O konieczności przystąpienia do dekoracji Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę z zachowaniem 14 dni wyprzedzenia. Zakończenie 
montażu dekoracji nastąpi w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia. Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania zgody na montaż i demontaż dekoracji oraz 
podłączenie do sieci dla dekoracji montowanych i podłączanych do urządzeń 
stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. i Enea Operator Sp. z o.o. 
Wykonawca powiadomi Gminę Świecie z wyprzedzeniem 3 dniowym o zamiarze 
przystąpienia do montażu, demontażu i podłączenia do sieci stanowiącej własność 
gminy Świecie. 

d) demontaż dekoracji po wezwaniu przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uszkodzenia elementów dekoracji podczas montażu, 
demontażu lub przechowywania. W przypadku wystąpienia uszkodzeń z winy 
Wykonawcy, ten zobowiązany jest do naprawy lub wymiany elementów dekoracji 
na koszt własny, w sposób przywracający stan dekoracji do pierwotnego wyglądu. 
W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego wyglądu naprawionego 
elementu, Wykonawca zobowiązany jest do zakupu takiego samego elementu 
dekoracyjnego, 

e) przechowywanie elementów dekoracji w pomieszczeniach zamkniętych, w  sposób 
zapewniający zachowanie ich sprawności, 

f) naprawa elementów dekoracji, w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych 
bez winy Wykonawcy, ten zobowiązany jest do naprawy lub wymiany elementów 
dekoracji. Koszt zakupu materiałów po stronie Zamawiającego. Zakup materiałów 
po stronie Wykonawcy. Materiały do naprawy przed zakupem Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. 

 
7. Zakres prac przy wykonaniu innych  prac związanych z oczyszczaniem terenów 
miejskich: 
 

a) inne prace związane z utrzymaniem czystości terenów miejskich nie objęte opisem 
w poprzednich punktach. 

 


