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Ogłoszenie nr 523577-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: „Sprzątanie ulic oraz chodników w ciągu ulic powiatowych na rok
2020”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny
51075119000000, ul. ul. Grunwaldzka , 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo
Polska, tel. 0-89 6462414, e-mail ZDP_Ostroda@wp.pl, faks 896 421 762.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://www.zdp.ostroda.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
http://www.zdp.ostroda.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul.
Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda pok. nr 7.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sprzątanie ulic oraz chodników w ciągu
ulic powiatowych na rok 2020”
Numer referencyjny: ZP.2610.8.2020.BŻ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest: „Sprzątanie ulic oraz chodników w ciągu ulic
powiatowych na rok 2020” z podziałem na części: 1)Część Nr 1: „Sprzątanie chodników ulic i koszy
na śmieci w części północnej m. Ostródy” 2)Część Nr 2: „Sprzątanie chodników ulic i koszy na śmieci
w części południowej m. Ostródy (strefa I)” 3)Część Nr 3: „Sprzątanie chodników ulic i koszy na
śmieci w części południowej m. Ostródy (strefa II)” 4)Część Nr 4: „Sprzątanie ulic oraz chodników w
ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Morąg” 2.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o
pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający
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wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na
bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.; dalej: KP).

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90611000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru
Marszałka Województwa, w zakresie transportu odpadów; zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie
oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 SIWZ (wzór- załącznik nr 2a do SIWZ), które
stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 lit.a SIWZ, złożonego na
wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe brak
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje urządzeniami
technicznymi niezbędnym do wykonania zamówienia, tj.: a)minimum 1 zamiatarką mechaniczną;
b)minimum 1 środkiem transportu dostosowanym do wywozu zebranych odpadów do miejsca
unieszkodliwiania odpadów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1)Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie
oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 SIWZ (wzór- załącznik nr 2 do SIWZ), które
stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Następnie, w zakresie: zdolności technicznej, na podstawie dokumentu, o
którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b SIWZ (wzór- załącznik nr 5 do SIWZ), złożonego na
wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym
mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. 1)dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się.
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III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wpis do rejestru Marszałka Województwa, w zakresie transportu odpadów, b) wykaz urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór- zał. nr 1 do siwz). 2)wypełniony i podpisany
formularz cenowy - zał. Nr 1a, 1b, 1c, 1d. 3)oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię
pełnomocnictwa, w przypadku: a)wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku
wykonawców- udzielonego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; b)ustanowienia przez
wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres
umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w
szczególności do podpisania i złożenia oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
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Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
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etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

1)cena

60,00

2)społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 20,00
3)społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zostały określone w projekcie umowy- zał nr 4a, 4b do siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-23, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
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sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2.Postępowanie o udzielenie
zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy
pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp,
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3.Komunikacja między Zamawiającym, a
wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1481 ze zm.), osobiście, za
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
4.Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 18.03.2020 r. 6.Przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5. 7.W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz.
Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 8.Jeżeli zmiana treści
siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9.W przypadku dokonywania zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to
konieczne. 10.Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 9, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia
przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o
czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 11.Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o
zmianach na stronie internetowej. 12.Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na
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której siwz została udostępniona. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 13.Osobą uprawnioną przez
Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1)w kwestiach formalnych- Pani
Barbara Żurańska; 2)w kwestiach merytorycznych- Pan Sławomir Palmowski. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt- zarówno
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami- niż wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie.
14. Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO dokonano w § 34 siwz.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Sprzątanie chodników ulic i koszy na śmieci w części północnej m. Ostródy”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Zakres
zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac: 1)Sprzątanie i zamiatanie, chodników
wyszczególnionych w tabelach nr 1. - prace na chodnikach ujętych w tych wykazach odbywać się będą
na podstawie sporządzonego raz w tygodniu przez Zamawiającego harmonogramu prac w którym
określona zostanie lokalizacja chodników przeznaczonych do sprzątania. Miesięczny zakres sprzątania
chodników nie przekroczy 14 400 m2. Wykonanie prac obejmuje oczyszczenie chodnika z wszelkich
zanieczyszczeń, w szczególności zalegającej ziemi, piasku, papierów, butelek, niedopałków papierosów i
innych odpadów. Realizacja prac wymaga bieżącego wywożenia zebranych zanieczyszczeń. Chodniki
winny być sprzątane wraz z fragmentem nieutwardzonego terenu przy chodniku (zebranie
zanieczyszczeń). Koszt musi zostać uwzględniony w koszcie sprzątania chodnika. Azyle dla pieszych są
wliczone w ciąg chodników i będą sprzątane w tym samym czasie co chodnik w ciągu ulicy.
2)Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic wyszczególnionych w tabelach nr 1 - prace na jezdniach ujętych w
tym wykazie odbywać się będą średnio dwa razy w miesiącu na podstawie sporządzonego raz w tygodniu
przez Zamawiającego harmonogramu prac w którym określona zostanie lokalizacja ulic przeznaczonych
do sprzątania. Jezdnie objęte tym zakresem prac winny być zamiatane wzdłuż obu krawężników jezdni.
Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości 0,75 m od krawężnika, łącznie z
miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy. W przypadku
niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni np. ze względu na parkujące
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pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie. Przy oczyszczaniu nawierzchni jezdni należy: •oczyścić
powierzchnię jezdni oraz wysepki, powierzchnie wokół wysepek oraz azyli dla pieszych, •dostosować
prędkość jazdy zamiatarki do stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić
jej należyte oczyszczenie, •wywozić zanieczyszczenia na wysypisko. 3)Opróżnianie koszy na śmieci
zlokalizowanych przy ulicach powiatowych. wyszczególnionych w tabelach nr 1 -prace odbywać się będą
na podstawie sporządzonego raz w tygodniu przez Zamawiającego harmonogramu prac w którym
określona zostanie lokalizacja koszy do sprzątania. Miesięczny zakres opróżniania koszy nie przekroczy
208 szt. Przy oczyszczaniu koszy należy: •opróżnić kosz z zanieczyszczeń, •oczyścić teren wokół kosza
na śmieci z zanieczyszczeń (papier, butelki, niedopałki papierosów itp.). 4)Nie dopuszcza się stosowania
dmuchawy oraz zamiatania piachu i zanieczyszczeń na pobocza i trawniki. Piach i zanieczyszczenia
winny być zebrane i wywiezione przez Wykonawcę podczas wykonywania prac. 5)Prace, o których
mowa w pkt. 1-3, winny być wykonywane w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego. Pojazdy powinny
poruszać się i manewrować w sposób umożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. Pracownicy
wykonujący prace polegające na ręcznym oczyszczaniu musza być wyposażeni w kamizelki ochronne z
elementami odblaskowymi oraz rękawice ochronne. Pojazdy powinny być oznakowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalne jest takie prowadzenie prac, aby po przejściu ekipy
sprzątającej na ulicach pozostawał zebrany piach i inne zanieczyszczenia. 6)Poprzez czyszczenie
nawierzchni, o których mowa w pkt. 1-2, należy rozumieć usunięcie przy użyciu odpowiednich maszyn i
narzędzi zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczanej. Miejsca niedostępne dla zamiatarki mechanicznej
winny być zamiecione ręcznie. 7)Podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby
nie dopuścić do zanieczyszczenia studzienek odwodnienia ulicznego. Zabrania się zmiatania
zanieczyszczeń do studzienek. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików nie wchodzi w
zakres robót związanych z oczyszczaniem nawierzchni, jednak do obowiązków Wykonawcy należy
usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni krat ściekowych. 8)W zakres sprzątania ciągów
pieszych zostały doliczone długości przejść w azylach dla pieszych. Powinny one być sprzątane z
częstotliwością zgodną z częstotliwością sprzątania danego chodnika. 9)Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć informację (raport) z wykonanych prac. Informacja musi zostać złożona najpóźniej w ciągu 3
dni roboczych od zakończenia prac określonych w zleceniu. Niezłożenie informacji Zamawiający może
uznać jako niewykonanie prac. Brak uwag Zamawiającego, w ciągu 3 dni, do raportu będzie uznane za
przyjęcie prac bez zastrzeżeń. Wniesienie uwag skutkować będzie nieprzyjęciem prac w zakresie
kwestionowanym w uwagach. Jeżeli będzie to możliwe Wykonawca wykona zakwestionowane prace po
raz wtóry bez dodatkowej zapłaty. 10)Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe
wykonanie robót oraz za metody organizacyjno - techniczne. 11)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
szkody osób trzecich powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 12)W
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dni bez opadów deszczu mechaniczne zamiatanie należy wykonywać wyłącznie ze zraszaniem. Przy
oczyszczaniu nawierzchni oraz myciu należy stosować czystą wodę studzienną lub wodociągową. Nie
należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami
przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 13)Wykonawca ma obowiązek stosować się podczas wykonywania
robót przepisów Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Nieczystości zebrane w trakcie
wykonywania prac należy niezwłocznie (max. do 2 godz.) wywieźć na legalnie działające składowisko
odpadów lub w razie konieczności oddać do utylizacji. Zamawiający nie posiada terenu przeznaczonego
na tymczasowe gromadzenie zebranych zanieczyszczeń. 14)Ponieważ teren realizacji zadania obejmuje w
większości teren zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób wywołujący
jak najmniejsze niedogodności dla mieszkańców. 15)Cena zamiatania winna uwzględniać wszelkie
składniki cenotwórcze, mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robocizna, transport,
cenę składowania odpadów oraz wszystkie inne nie wymienione. 16)W uzasadnionych przypadkach
(warunki atmosferyczne) termin rozpoczęcia lub zakończenia prac może zostać zmieniony przez
Zamawiającego, na wniosek i w porozumieniu z Wykonawcą. 2.Kontrola i odbiór wykonanych robót.
1)Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: a)stan czystości jezdni i cieków przy
krawężnikowych; b)czystość powierzchni położonych w pobliżu miejsca prowadzenia robót, np.
poboczy, na których czasowo składowano zanieczyszczenia; c)brak pozostałości zebranych
zanieczyszczeń, które powinny być całkowicie wywiezione na składowisko odpadów. Wykonawca
zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika sprawującego kontrole nad sprawnym prowadzeniem prac
porządkowych. Pracownik ten zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do
przeprowadzenia wspólnej kontroli, w terminie do 60 minut od chwili powiadomienia, w miejsce
wskazane przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na
telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi
kontrolę samodzielnie. Odbiór robót wykonanych w danym miesiącu powinien być udokumentowany
podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonanych usług oraz zweryfikowaną tabelą
elementów rozliczeniowych, które są podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Tabela Nr 1Część Nr 1 Wykaz chodników w części północnej m. Ostródy Lp Nazwa ulicy Powierzchnia w m2 1
Słowackiego- od Spichlerza do przejazdu wschodniego + chodnik przy przejściach przez przejazd 484 2
Słowackiego nr 10, 14, 14a, 14b- chodniki przy budynkach 82 3 Słowackiego- od przejazdu wschodniego
do budynku nr 2 przy ul. Słowińskiego 221 4 Słowackiego od Sowińskiego do PKS 96 5 Sowińskiegoprawa strona od ul. Słowackiego do PKS 308 6 Mickiewicza- od budynku nr 9 do budynku nr 11- wzdłuż
parku 302 7 Mickiewicza- chodnik wzdłuż zamku i zatoki k/zamku z mostem na rz. Drwęcy 112 8
Mickiewicza - od budynku nr 15(poczta) do budynku nr 19 (PZZ) z mostem 1236 9 Mickiewicza - od
budynku nr 34 wzdłuż zieleńca, chodnik na moście 310 10 Mickiewicza nr 28- 32 łącznie z drogą
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wjazdową na Polską Górkę 300 11 Mickiewicza - od mostu przy młynie do wjazdu budynek nr 38 100 12
Stapińskiego, Drwęcka, Dominika Savio- chodnik PSP 770 13 Zatoka przy kładce/ skrzyżowanie
Stapińskiego, Słowackiego, Mickiewicza 50 14 Drwęcka do budynku nr 10 300 15 Pl. 1000 lecia nr 5, 9,
11, 13, 17- chodniki przy budynkach 1257 16 Pułaskiego- chodnik przy budynku nr 2, na moście do
budynku nr 6 163 17 Pułaskiego- chodnik na moście i wzdłuż garaży 105 18 Pułaskiego (przy
żywopłocie) róg Pl. 1000 lecia nr 6- chodnik 62 19 Pułaskiego - chodnik przy działce Lidla i Biedronki
358 20 Wyspiańskiego (przy żywopłocie) do Dominika Savio- chodnik + dwie zatoki 162 21 Olsztyńska chodnik przy parkingu BGŻ i wzdłuż zieleńca i dalej do budynku nr 12 428 22 Olsztyńska- chodnik przy
budynku starego sądu 136 23 Olsztyńska od nr 16 do 18- chodnik 262 24 Olsztyńska nr 9 do nr 7 50 25
Olsztyńska nr 23, 27, 29, 43, 47, 53- chodniki przy budynkach + zatoki postojowe wzdłuż ulicy 1868 26
Olsztyńska- od Przemysłowej- chodnik przez zieleń do Plebiscytowej 241 27 Olsztyńska nr 26-28 chodnik 58 28 Szosa Elbląska do Partyzantów- chodnik 2000 29 Szosa Elbląska od Partyzantów do
granicy miasta- chodnik + chodnik ze ścieżką 2347 30 Plebiscytowa - od początku ulicy (lewa strona) do
stacji paliw 800 31 Plebiscytowa- od stacji paliw do granicy miasta- chodnik 2300 32 Plebiscytowa- od
stacji paliw do granicy miasta- chodnik+ ścieżka rowerowa 4652 33 Drwęcka - wiadukt- chodnik+schody
2348 34 Drwęcka - wiadukt- ścieżka rowerowa 1088 35 3-go Maja -od mostu na śluzie do sklepu
HONDA 246 36 3-go Maja- od nr 26 do rzeki - chodnik 467 37 3-go Maja wzdłuż parku Collisa 290 38
3-go Maja zatoki postojowe wzdłuż parku Collisa 700 39 3-go Maja - chodnik wzdłuż posesji 140 40
Parkowa- chodnik + zatoka 2960 41 Partyzantów- chodnik + ścieżka 1510 42 Słowackiego, Mickiewicza
- azyle oraz powierzchnie wyłaczone z ruchu 460 43 Słowackiego - chodnik wzdłuż torów 302 RAZEM:
32431 Wykaz ulic w części północnej m. Ostróda Lp. Nazwa ulica Nr ulicy Długość ulicy Ilość koszy 1.
3-go Maja 3018 N 843 1 2. A. Mickiewicza 3029 N 968 6 3. Drwęcka 3051 N 867 7 4. Graniczna 3011 N
612 - 5. J. Słowackiego 3046 N 994 2 6. Olsztyńska 1245 N 1414 6 7. Parkowa 3033 N 1095 - 8.
Partyzantów 3034 N 495 - 9. Plebiscytowa 1230 N 2153 2 10. Plac Tysiąclecia 3054 N 816 1 11. Szosa
Elbląska 3053 N 1388 - 11645 25 Lp. Nazwa ulica Nr ulicy Długość ulicy Ilość koszy 1.Gizewiusza 3010
N 827 - 2. Stapińskiego 3050 N 260 1 3. Pułaskiego 3041 N 331 - 4.Spokojna 3045 N 717 - 5.Św.
Dominika Savio 3008 N 196 - 6Reymonta 3043 N 145 - 7.Mrongowiusza 3027 N 747 - 8. Garnizonowa
3001 N 640 - 9.Sowińskiego 3048 N 746 - 10.Konstytucji 3009 N 258 - 11.Niepodległości 3059 N 256 12.Wyspiańskiego 3056 N 285 - 13.Zakole 3057 N 516 - 5924 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6, 90611000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

1)cena

60,00

2)społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 20,00
3)społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

„Sprzątanie chodników ulic i koszy na śmieci w części południowej m. Ostródy
(strefa I)”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Zakres
zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac: 1)Sprzątanie i zamiatanie, chodników
wyszczególnionych w tabelach nr 2. - prace na chodnikach ujętych w tych wykazach odbywać się będą
na podstawie sporządzonego raz w tygodniu przez Zamawiającego harmonogramu prac w którym
określona zostanie lokalizacja chodników przeznaczonych do sprzątania. Miesięczny zakres sprzątania
chodników nie przekroczy 12 600 m2. Wykonanie prac obejmuje oczyszczenie chodnika z wszelkich
zanieczyszczeń, w szczególności zalegającej ziemi, piasku, papierów, butelek, niedopałków papierosów i
innych odpadów. Realizacja prac wymaga bieżącego wywożenia zebranych zanieczyszczeń. Chodniki
winny być sprzątane wraz z fragmentem nieutwardzonego terenu przy chodniku (zebranie
zanieczyszczeń). Koszt musi zostać uwzględniony w koszcie sprzątania chodnika. Azyle dla pieszych są
wliczone w ciąg chodników i będą sprzątane w tym samym czasie co chodnik w ciągu ulicy.
2)Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic wyszczególnionych w tabelach nr 2 - prace na jezdniach ujętych w
tym wykazie odbywać się będą średnio dwa razy w miesiącu na podstawie sporządzonego raz w tygodniu
przez Zamawiającego harmonogramu prac w którym określona zostanie lokalizacja ulic przeznaczonych
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do sprzątania. Jezdnie objęte tym zakresem prac winny być zamiatane wzdłuż obu krawężników jezdni.
Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości 0,75 m od krawężnika, łącznie z
miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy. W przypadku
niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni np. ze względu na parkujące
pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie. Przy oczyszczaniu nawierzchni jezdni należy: •oczyścić
powierzchnię jezdni oraz wysepki, powierzchnie wokół wysepek oraz azyli dla pieszych, •dostosować
prędkość jazdy zamiatarki do stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić
jej należyte oczyszczenie, •wywozić zanieczyszczenia na wysypisko. 3) Opróżnianie koszy na śmieci
zlokalizowanych przy ulicach powiatowych. wyszczególnionych w tabelach nr 2 - prace odbywać się
będą na podstawie sporządzonego raz w tygodniu przez Zamawiającego harmonogramu prac w którym
określona zostanie lokalizacja koszy do sprzątania. Miesięczny zakres opróżniania koszy nie przekroczy
368 szt. Przy oczyszczaniu koszy należy: •opróżnić kosz z zanieczyszczeń, •oczyścić teren wokół kosza
na śmieci z zanieczyszczeń (papier, butelki, niedopałki papierosów itp.) 4)Nie dopuszcza się stosowania
dmuchawy oraz zamiatania piachu i zanieczyszczeń na pobocza i trawniki. Piach i zanieczyszczenia
winny być zebrane i wywiezione przez Wykonawcę podczas wykonywania prac. 5) Prace, o których
mowa w pkt. 1-3, winny być wykonywane w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego. Pojazdy powinny
poruszać się i manewrować w sposób umożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. Pracownicy
wykonujący prace polegające na ręcznym oczyszczaniu musza być wyposażeni w kamizelki ochronne z
elementami odblaskowymi oraz rękawice ochronne. Pojazdy powinny być oznakowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalne jest takie prowadzenie prac, aby po przejściu ekipy
sprzątającej na ulicach pozostawał zebrany piach i inne zanieczyszczenia. 6)Poprzez czyszczenie
nawierzchni, o których mowa w pkt. 1-2, należy rozumieć usunięcie przy użyciu odpowiednich maszyn i
narzędzi zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczanej. Miejsca niedostępne dla zamiatarki mechanicznej
winny być zamiecione ręcznie. 7)Podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby
nie dopuścić do zanieczyszczenia studzienek odwodnienia ulicznego. Zabrania się zmiatania
zanieczyszczeń do studzienek. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików nie wchodzi w
zakres robót związanych z oczyszczaniem nawierzchni, jednak do obowiązków Wykonawcy należy
usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni krat ściekowych. 8)W zakres sprzątania ciągów
pieszych zostały doliczone długości przejść w azylach dla pieszych. Powinny one być sprzątane z
częstotliwością zgodną z częstotliwością sprzątania danego chodnika. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć informację (raport) z wykonanych prac. Informacja musi zostać złożona najpóźniej w ciągu 3
dni roboczych od zakończenia prac określonych w zleceniu. Niezłożenie informacji Zamawiający może
uznać jako niewykonanie prac. Brak uwag Zamawiającego, w ciągu 3 dni, do raportu będzie uznane za
przyjęcie prac bez zastrzeżeń. Wniesienie uwag skutkować będzie nieprzyjęciem prac w zakresie
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kwestionowanym w uwagach. Jeżeli będzie to możliwe Wykonawca wykona zakwestionowane prace po
raz wtóry bez dodatkowej zapłaty. 9)Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe
wykonanie robót oraz za metody organizacyjno - techniczne. 10)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
szkody osób trzecich powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 11)W
dni bez opadów deszczu mechaniczne zamiatanie należy wykonywać wyłącznie ze zraszaniem. Przy
oczyszczaniu nawierzchni oraz myciu należy stosować czystą wodę studzienną lub wodociągową. Nie
należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami
przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 12)Wykonawca ma obowiązek stosować się podczas wykonywania
robót przepisów Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Nieczystości zebrane w trakcie
wykonywania prac należy niezwłocznie (max. do 2 godz.) wywieźć na legalnie działające składowisko
odpadów lub w razie konieczności oddać do utylizacji. Zamawiający nie posiada terenu przeznaczonego
na tymczasowe gromadzenie zebranych zanieczyszczeń. 13)Ponieważ teren realizacji zadania obejmuje w
większości teren zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób wywołujący
jak najmniejsze niedogodności dla mieszkańców. 14)Cena zamiatania winna uwzględniać wszelkie
składniki cenotwórcze, mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robocizna, transport,
cenę składowania odpadów oraz wszystkie inne nie wymienione. 15)W uzasadnionych przypadkach
(warunki atmosferyczne) termin rozpoczęcia lub zakończenia prac może zostać zmieniony przez
Zamawiającego, na wniosek i w porozumieniu z Wykonawcą. 2.Kontrola i odbiór wykonanych robót.
1)Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: a)Stan czystości jezdni i cieków przy
krawężnikowych; b)Czystość powierzchni położonych w pobliżu miejsca prowadzenia robót, np.
poboczy, na których czasowo składowano zanieczyszczenia; c)Brak pozostałości zebranych
zanieczyszczeń, które powinny być całkowicie wywiezione na składowisko odpadów. Wykonawca
zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika sprawującego kontrole nad sprawnym prowadzeniem prac
porządkowych. Pracownik ten zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do
przeprowadzenia wspólnej kontroli, w terminie do 60 minut od chwili powiadomienia, w miejsce
wskazane przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na
telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi
kontrolę samodzielnie. Odbiór robót wykonanych w danym miesiącu powinien być udokumentowany
podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonanych usług oraz zweryfikowaną tabelą
elementów rozliczeniowych, które są podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Tabela Nr 2Część Nr 2 Wykaz chodników w części południowej strefa 1 m. Ostródy Lp Nazwa ulicy Powierzchnia w
m2 1 Grunwaldzka- nr 3 i 5- chodnik przy jezdni do wysokości budynku Herdera 8a 229 2 Grunwaldzkanr 8, 13 (Dom Dziecka)- chodnik do Drwęckiej 313 3 Grunwaldzka - chodnik od Herdera do Armii
Krajowej 8 467 4 Grunwaldzka - ścieżka rowerowa 2069 5 Grunwaldzka i Drwęcka- wysepka przy
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skrzyżowaniu 312 6 Grunwaldzka nr 16 róg Kopernika (dolny chodnik) 42 7 Grunwaldzka nr 16 - dolny
chodnik 160 8 Grunwaldzka od nr 24 do nr 26- chodnik przy parkingu 83 9 Grunwaldzka- od granicy
miasta do ronda- chodnik i ścieżka 9360 10 Jagiełły- od ronda do 11-go Listopada 4966 11 Grunwaldzka
nr 20, 22, 24, 26, 32, 37, 40, 46 500 12 11-go Listopada do mostka 844 13 Chrobrego- zatoki bez
chodników 1490 14 Chrobrego - od Czarnieckiego do Grunwaldzkiej - lewa strona od pętli autobusowej,
do Grunwaldzkiej - prawa strona 1315 15 Sienkiewicza nr 7, 10, 11, 15, 16, 18, 24, 26 597 16
Sienkiewicza - Herdera- chodnik przy kościele ewangelickim 318 17 Sienkiewicza - chodnik przy
kościele NMP 258 18 Sienkiewicza - chodnik do Armii Krajowej 168 19 Armii Krajowej1 od budynku
wzdłuż skarpy Sienkiewicza 219 20 Armii Krajowej 3- chodnik przy budynku do wjazdu 67 21 Armii
Krajowej 3a- chodnik 50 22 Herdera- chodnik wzdłuż parku, zatoka, przy posesji nr 4 i 8 327 23
Kopernika 10, 12, 16, 17, 19, 21, 25 na dł.nr 2 i 4 zatoka postojowa w chodniku (50 m) 717 24
Żeromskiego 3, 5 180 25 Żeromskiego 20- róg Piłsudskiego - chodnik wzdłuż budynku 125 26
Piłsudkiego 7- chodnik wzłuż żywopłotu i garaży oraz chodniki przy budynku od podwórka 463 27
Piłsudskiego 27- róg Grunwaldzka- chodnik 188 28 Piłsudskiego- od budynku przy Czarnieckiego 45 do
Piłsudskiego1a włącznie 83 29 Warmińska 1-3, 2-4 oraz 2 chodniki od Żeromskiego do Jagiełły 800 30
Chrobrego- chodnik wzdłuż Al. Dębowej 1182 31 Piłsudskiego do Żeromskiego 2 - chodnik 90 32
Czrnieckiego do budynku przy Kolejowej nr 8 włącznie 290 28272 Wykaz ulic w części południowej
strefa 1 m. Ostróda Lp. Ulica Nr ulicy Długość ulicy Ilość koszy 1. Chrobrego 3005 N 1220 7 2.
Grunwaldzka 3012 N 2709 11 3. Jagiełły 3105 N 2350 15 4. Jaracza 1961 N 883 - 7162 33 Lp. Nazwa
ulicy Nr ulicy Długość ulicy Ilość koszy 1. Armii Krajowej 3016 N 273 2 2. Demokracji 3006 N 565 - 3.
H. Sienkiewicz 3047 N 478 1 5. J. Herdera 3019 N 253 1 6. M. Piłsudskiego 3037 N 473 5 7. M.
Kopernika 3015 N 343 4 8. Sportowa 3049 N 155 - 9. Żeromskiego 3058 N 463 - 10. Poniatowskiego
3038 N 358 - 11. Warmińska 3055 N 186 - 3547 13
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6, 90611000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
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5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

1)cena

60,00

2)społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 20,00
3)społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

3 Nazwa:

„Sprzątanie chodników ulic i koszy na śmieci w części południowej m. Ostródy
(strefa II)”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Zakres
zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac: 1)Sprzątanie i zamiatanie, chodników
wyszczególnionych w tabelach nr 3. - prace na chodnikach ujętych w tych wykazach odbywać się będą
na podstawie sporządzonego raz w tygodniu przez Zamawiającego harmonogramu prac w którym
określona zostanie lokalizacja chodników przeznaczonych do sprzątania. Miesięczny zakres sprzątania
chodników nie przekroczy 8 000 m2. Wykonanie prac obejmuje oczyszczenie chodnika z wszelkich
zanieczyszczeń, w szczególności zalegającej ziemi, piasku, papierów, butelek, niedopałków papierosów i
innych odpadów. Realizacja prac wymaga bieżącego wywożenia zebranych zanieczyszczeń. Chodniki
winny być sprzątane wraz z fragmentem nieutwardzonego terenu przy chodniku (zebranie
zanieczyszczeń). Koszt musi zostać uwzględniony w koszcie sprzątania chodnika. Azyle dla pieszych są
wliczone w ciąg chodników i będą sprzątane w tym samym czasie co chodnik w ciągu ulicy.
2)Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic wyszczególnionych w tabelach nr 3 - prace na jezdniach ujętych w
tym wykazie odbywać się będą średnio dwa razy w miesiącu na podstawie sporządzonego raz w tygodniu
przez Zamawiającego harmonogramu prac w którym określona zostanie lokalizacja ulic przeznaczonych
do sprzątania. Jezdnie objęte tym zakresem prac winny być zamiatane wzdłuż obu krawężników jezdni.
Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości 0,75 m od krawężnika, łącznie z
miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy. W przypadku
niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni np. ze względu na parkujące
pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie. Przy oczyszczaniu nawierzchni jezdni należy: •oczyścić
powierzchnię jezdni oraz wysepki, powierzchnie wokół wysepek oraz azyli dla pieszych, •dostosować
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prędkość jazdy zamiatarki do stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić
jej należyte oczyszczenie, •wywozić zanieczyszczenia na wysypisko. 3)Opróżnianie koszy na śmieci
zlokalizowanych przy ulicach powiatowych. wyszczególnionych w tabelach nr 3 - prace odbywać się
będą na podstawie sporządzonego raz w tygodniu przez Zamawiającego harmonogramu prac w którym
określona zostanie lokalizacja koszy do sprzątania. Miesięczny zakres opróżniania koszy nie przekroczy
304 szt. Przy oczyszczaniu koszy należy: •opróżnić kosz z zanieczyszczeń, •oczyścić teren wokół kosza
na śmieci z zanieczyszczeń (papier, butelki, niedopałki papierosów itp.) 4)Nie dopuszcza się stosowania
dmuchawy oraz zamiatania piachu i zanieczyszczeń na pobocza i trawniki. Piach i zanieczyszczenia
winny być zebrane i wywiezione przez Wykonawcę podczas wykonywania prac. 5)Prace, o których
mowa w pkt. 1-3, winny być wykonywane w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego. Pojazdy powinny
poruszać się i manewrować w sposób umożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. Pracownicy
wykonujący prace polegające na ręcznym oczyszczaniu musza być wyposażeni w kamizelki ochronne z
elementami odblaskowymi oraz rękawice ochronne. Pojazdy powinny być oznakowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalne jest takie prowadzenie prac, aby po przejściu ekipy
sprzątającej na ulicach pozostawał zebrany piach i inne zanieczyszczenia. 6)Poprzez czyszczenie
nawierzchni, o których mowa w pkt. 1-2, należy rozumieć usunięcie przy użyciu odpowiednich maszyn i
narzędzi zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczanej. Miejsca niedostępne dla zamiatarki mechanicznej
winny być zamiecione ręcznie. 7)Podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby
nie dopuścić do zanieczyszczenia studzienek odwodnienia ulicznego. Zabrania się zmiatania
zanieczyszczeń do studzienek. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików nie wchodzi w
zakres robót związanych z oczyszczaniem nawierzchni, jednak do obowiązków Wykonawcy należy
usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni krat ściekowych. 8)W zakres sprzątania ciągów
pieszych zostały doliczone długości przejść w azylach dla pieszych. Powinny one być sprzątane z
częstotliwością zgodną z częstotliwością sprzątania danego chodnika. 9)Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć informację (raport) z wykonanych prac. Informacja musi zostać złożona najpóźniej w ciągu 3
dni roboczych od zakończenia prac określonych w zleceniu. Niezłożenie informacji Zamawiający może
uznać jako niewykonanie prac. Brak uwag Zamawiającego, w ciągu 3 dni, do raportu będzie uznane za
przyjęcie prac bez zastrzeżeń. Wniesienie uwag skutkować będzie nieprzyjęciem prac w zakresie
kwestionowanym w uwagach. Jeżeli będzie to możliwe Wykonawca wykona zakwestionowane prace po
raz wtóry bez dodatkowej zapłaty. 10)Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe
wykonanie robót oraz za metody organizacyjno - techniczne. 11)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
szkody osób trzecich powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 12)W
dni bez opadów deszczu mechaniczne zamiatanie należy wykonywać wyłącznie ze zraszaniem. Przy
oczyszczaniu nawierzchni oraz myciu należy stosować czystą wodę studzienną lub wodociągową. Nie
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należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami
przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 13)Wykonawca ma obowiązek stosować się podczas wykonywania
robót do przepisów Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Nieczystości zebrane w trakcie
wykonywania prac należy niezwłocznie (max. do 2 godz.) wywieźć na legalnie działające składowisko
odpadów lub w razie konieczności oddać do utylizacji. Zamawiający nie posiada terenu przeznaczonego
na tymczasowe gromadzenie zebranych zanieczyszczeń. 14)Ponieważ teren realizacji zadania obejmuje w
większości teren zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób wywołujący
jak najmniejsze niedogodności dla mieszkańców. 15)Cena zamiatania winna uwzględniać wszelkie
składniki cenotwórcze, mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robocizna, transport,
cenę składowania odpadów oraz wszystkie inne nie wymienione. 16)W uzasadnionych przypadkach
(warunki atmosferyczne) termin rozpoczęcia lub zakończenia prac może zostać zmieniony przez
Zamawiającego, na wniosek i w porozumieniu z Wykonawcą. 2.Kontrola i odbiór wykonanych robót.
1)Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: a)stan czystości jezdni i cieków przy
krawężnikowych; b)Czystość powierzchni położonych w pobliżu miejsca prowadzenia robót, np.
poboczy, na których czasowo składowano zanieczyszczenia; c)Brak pozostałości zebranych
zanieczyszczeń, które powinny być całkowicie wywiezione na składowisko odpadów. Wykonawca
zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika sprawującego kontrole nad sprawnym prowadzeniem prac
porządkowych. Pracownik ten zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do
przeprowadzenia wspólnej kontroli, w terminie do 60 minut od chwili powiadomienia, w miejsce
wskazane przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na
telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi
kontrolę samodzielnie. Odbiór robót wykonanych w danym miesiącu powinien być udokumentowany
podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonanych usług oraz zweryfikowaną tabelą
elementów rozliczeniowych, które są podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Tabela Nr 3Część Nr 3 Wykaz chodników w części południowej strefa 2 m. Ostródy Lp Nazwa ulicy Powierzchnia w
m2 1 Czarnieckiego Nr 2-11 Listopada-chodnik przy zieleńcu + chodnik poprzeczny 264 2 Czarnieckiego
- chodnik przy przejściu przez przejazd środkowy 128 3 Czarnieckiego - chodnik przy kościele, wzdłuż
budynków Nr 1A,B,C, zakret przy skarpie do ul. Kolejowej 720 4 11 Listopada - chodnik przy skarpie
zieleni-w głębi ul. Jana Pawła 4a i do ul. Przechodniej 250 5 Czarnieckiego - chodnik przy posesji Nr 9a
14 6 Czarnieckiego - chodnik wzdłuż cmentarza 434 7 Czarnieckiego - zatoka wzdłuż pasażu 280 8
Czarnieckiego - chodnik wzdłuż budynku Nr 32B i 34 230 9 Czarnieckiego Nr 16,
18,22,23,24,26,30,49,51 1007 10 Czarnieckiego -od budynku Nr 30 do przystanku K.M. + zatoka 250 11
Czarnieckiego 43 - chodnik podwójny przyległy do ulicy/od ul. Kopernika do ul. Jagiełły 651 12
Czarnieckiego 34-36 i róg ul. 21 Stycznia 155 13 Czarnieckiego 38A - chodnik 175 14 Czarnieckiego 21
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chodnik + plac do zatoki autobusowej 964 15 Czarnieckiego Nr 55, 57, 59, 65 + zatoka 782 16
Czarnieckiego Nr 55 - zatoka postojowa TAXI 157 17 Czarnieckiego - ul. Poniatowskiego /przy wysepce/
56 18 Czarnieckiego Nr chodnik przy skarpie do posesji ZSR 506 19 Czarnieckiego - chodnik przy
Komforcie 140 20 21 Stycznia Nr 3, 3a, 7, 21, 25, 27, 29, 31, 33 + 41/166m2/ 664 21 21 Stycznia Nr 4,
6a, 6b 147 22 21 Stycznia-chodnik za Szkołą Podstawową nr 1 156 23 21 Stycznia /trafostacja/ róg ul.
Pienieżnego 79 24 21 Stycznia - róg ul. Pieniężnego /przy pomniku przyrody/ 75 25 21 Stycznia 17, 17A
i wzdłuż budynku 17 od ul. Sikorskiego 108 26 21 Stycznia 16 do 20 włącznie 128 27 21 Stycznia 37 od
przystanku ZKM do ul. Stępowskiego 77 28 Pieniężnego /od ul. 11 Listopada wzdłuż działki 50m2 i od
budynku nr 3 do Jana Pawła II 24 chodnik 94m2 144 29 Pieniężnego Nr 4, 14, 12, 20, 22, 23, 23a, 25, 26,
28, 33, 35, 37, 39, 43, 45 1024 30 Pieniężnego - chodnik przy warsztatach szkolnych ZSZ 133 31
Pieniężnego /wzdłuż muru/ 527 32 Pieniężnego - przy działce OPB - do ul. Racławickiej 251 33
Kościuszki 20 - róg ul. Pieniężnego - chodnik 62 34 11 Listopada Nr 9 , 11, 13, 41, 45, 49 509 35 11
Listopada 16 - wzdłuż rozebranego budynku 159 36 11 Listopada - od ul. Batorego - do budynku Nr 35 chodnik 210 37 11 Listopada od Nr 35 - do ul. Batorego - zatoka 67 38 11 Listopada od nr 35-39 /od
szkoły do Nr 39/ 194 39 11 Listopada od nr 41-45 między budynkami chodnik 165 40 11 Listopada od nr
29 do ul. St.Batorego 135 41 11 Listopada chodnik wzdłuż torów kolejowych 350 42 Jaracza Nr 5, 7, 9,
11, 14, 16, 23, 25, 27, 29, 31 do ul. Solskiego 1241 43 Jana Pawła II 2, 4, 4a, 5, 6, 7, 7A, 8, 10, 12, 1, 18,
20, 22, 24 970 44 Jana Pawła II - róg ul. Wyszyńskiego - wzdłuż zieleńca 56 45 Jana Pawła II - chodnik
wzdłuż skarpy ZSZ do ul. Pieniężnego 177 46 Przechodnia 7 - róg ul. Jana Pawła II - chodnik 254 47
Wyszyńskiego, bud. 1, 3, 5, 7, stadion, szkoła post. Nr 4 810 48 Wyszyńskiego z ul. Kościuszki przy
sklepie spożywczym 56 49 Czarnieckiego, ul. 11 Listopada , ul. Jana Pawła II - azyle i powierzchnie
wyłączone z ruchu 465 50 ul. Jagiełły - chodnik lewa strona przy bunkrze 102m2 i prawa strona od
budynku 30 do przystanku KM + zatoka 250m2 352 51 11 Listopada - chodniki do skrzyżowania z ul.
Lubawską 807 17715 Wykaz ulic w części południowej strefa 2 m. Ostróda Lp. Nazwa ulicy Nr ulicy
Długość ulicy Ilość koszy 1. 11 – Listopada 3032 N 1797 4 2. 21 Stycznia 3052 N 898 2 3. Jana Pawła II
3026 N 377 4 4. Czarnieckiego 1243 N 1745 15 4817 25 LP. Nazwa ulicy Nr ulicy Długość ulicy Ilość
koszy 1. Kard. Wyszyńskiego 3031 N 458 3 2. Pieniężnego 3035 N 1608 8 3. Kościuszki 3022 N 406 2 4.
Chopina 3004 N 222 - 5. Gen. Sikorskiego 3025 N 237 - 6. Kolejowa 3014 N 82 - 7. Kętrzyńskiego 3017
N 433 - 3446 13
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6, 90611000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

1)cena

60,00

2)społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 20,00
3)społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

4 Nazwa:

„Sprzątanie ulic oraz chodników w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta
Morąg”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Zakres
zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac: 1)Sprzątanie i zamiatanie, chodników
wyszczególnionych w tabelach nr 4. Sprzątanie chodników należy wykonać na całej szerokości.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania sprzątania jednokrotnego w miesiącu, chodników
powiatowych w mieście Morąg od chwili telefonicznego wezwania przez Kierownika lub Majstra
Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wykonawca każdorazowo
przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia będzie uzgadniał lokalizację prac z osobą
wyznaczoną do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy. Wykonanie prac
obejmuje oczyszczenie chodnika z wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności zalegającej ziemi, piasku,
papierów, butelek, niedopałków papierosów i innych odpadów. Realizacja prac wymaga bieżącego
wywożenia zebranych zanieczyszczeń. Chodniki winny być sprzątane wraz z fragmentem
nieutwardzonego terenu przy chodniku (zebranie zanieczyszczeń). Koszt musi zostać uwzględniony w
koszcie sprzątania chodnika. Azyle dla pieszych są wliczone w ciąg chodników i będą sprzątane w tym
samym czasie co chodnik w ciągu ulicy. 2)Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic wyszczególnionych w
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tabelach nr 4. Sprzątanie należy wykonywać na szerokości 0,75 m od krawędzi jezdni według
załączonego wykazu ulic (Tabela Nr 4). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania sprzątania
jednokrotnego w miesiącu, ulic powiatowych w mieście Morąg od chwili telefonicznego wezwania przez
Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia będzie uzgadniał
lokalizację prac z osobą wyznaczoną do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją
umowy. Jezdnie objęte tym zakresem prac winny być zamiatane wzdłuż obu krawężników jezdni.
Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości 0,75 m od krawężnika, łącznie z
miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy. W przypadku
niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni np. ze względu na parkujące
pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie. Przy oczyszczaniu nawierzchni jezdni należy: •oczyścić
powierzchnię jezdni oraz wysepki, powierzchnie wokół wysepek oraz azyli dla pieszych, •dostosować
prędkość jazdy zamiatarki do stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić
jej należyte oczyszczenie, •wywozić zanieczyszczenia na wysypisko. 3)Nie dopuszcza się stosowania
dmuchawy oraz zamiatania piachu i zanieczyszczeń na pobocza i trawniki. Piach i zanieczyszczenia
winny być zebrane i wywiezione przez Wykonawcę podczas wykonywania prac. 4)Prace, o których
mowa w pkt. 1-2, winny być wykonywane w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego. Pojazdy powinny
poruszać się i manewrować w sposób umożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. Pracownicy
wykonujący prace polegające na ręcznym oczyszczaniu musza być wyposażeni w kamizelki ochronne z
elementami odblaskowymi oraz rękawice ochronne. Pojazdy powinny być oznakowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalne jest takie prowadzenie prac, aby po przejściu ekipy
sprzątającej na ulicach pozostawał zebrany piach i inne zanieczyszczenia. 5)Poprzez czyszczenie
nawierzchni, o których mowa w pkt. 1-2, należy rozumieć usunięcie przy użyciu odpowiednich maszyn i
narzędzi zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczanej. Miejsca niedostępne dla zamiatarki mechanicznej
winny być zamiecione ręcznie. 6)Podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby
nie dopuścić do zanieczyszczenia studzienek odwodnienia ulicznego. Zabrania się zmiatania
zanieczyszczeń do studzienek. Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików nie wchodzi w
zakres robót związanych z oczyszczaniem nawierzchni, jednak do obowiązków Wykonawcy należy
usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni krat ściekowych. 7)W zakres sprzątania ciągów
pieszych zostały doliczone długości przejść w azylach dla pieszych. Powinny one być sprzątane z
częstotliwością zgodną z częstotliwością sprzątania danego chodnika. 8)Wykonawca bierze na siebie
pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za metody organizacyjno - techniczne.
9)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich powstałe w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia. 10)W dni bez opadów deszczu mechaniczne zamiatanie należy
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wykonywać wyłącznie ze zraszaniem. Przy oczyszczaniu nawierzchni oraz myciu należy stosować czystą
wodę studzienną lub wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami np.
śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 11)Wykonawca ma
obowiązek stosować się podczas wykonywania robót do przepisów Prawo ochrony środowiska oraz
ustawy o odpadach. Nieczystości zebrane w trakcie wykonywania prac należy niezwłocznie (max. do 2
godz.) wywieźć na legalnie działające składowisko odpadów lub w razie konieczności oddać do
utylizacji. Zamawiający nie posiada terenu przeznaczonego na tymczasowe gromadzenie zebranych
zanieczyszczeń. 12)Ponieważ teren realizacji zadania obejmuje w większości teren zabudowy
mieszkaniowej, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób wywołujący jak najmniejsze
niedogodności dla mieszkańców. 13)Cena zamiatania winna uwzględniać wszelkie składniki
cenotwórcze, mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robocizna, transport, cenę
składowania odpadów oraz wszystkie inne nie wymienione. 14)W uzasadnionych przypadkach (warunki
atmosferyczne) termin rozpoczęcia lub zakończenia prac może zostać zmieniony przez Zamawiającego,
na wniosek i w porozumieniu z Wykonawcą. 2.Kontrola i odbiór wykonanych robót. 1)Po zakończeniu
robót należy sprawdzić wizualnie: a)Stan czystości jezdni i cieków przy krawężnikowych; b)Czystość
powierzchni położonych w pobliżu miejsca prowadzenia robót, np. poboczy, na których czasowo
składowano zanieczyszczenia; c)Brak pozostałości zebranych zanieczyszczeń, które powinny być
całkowicie wywiezione na składowisko odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia
pracownika sprawującego kontrole nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych. Pracownik ten
zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej
kontroli, w terminie do 60 minut od chwili powiadomienia, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w
określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie. Odbiór robót
wykonanych w danym miesiącu powinien być udokumentowany podpisanym przez Zamawiającego
protokołem odbioru wykonanych usług oraz zweryfikowaną tabelą elementów rozliczeniowych, które są
podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Tabela Nr 4- Część Nr 4 Wykaz ulic powiatowych
w m. Morąg Lp. Numer ulicy Nazwa ulicy Długość w mb przewidziana do sprzątania Zakres sprzątania
w m2 Miasto Morąg 1. 1178N 11 Listopada 500,0 750,0 2. 1178N Kaszubska* 130,0 30,0* 195,0 45,0*
3. 1178N Przemysłowa* 1 055,0 1 582,50 4. 1180N Wróblewskiego 2 229,0 Lewa strona 1 672,0 Prawa
strona 225,0 5. 1211 N Aleja Wojska Polskiego 1 000,0 1 500,0 6. 1215N Wenecka 540,0 810,0 7. 3060N
Aleja Parkowa 88,0 132,0 8. 3061N Bema 218,0 327,0 9. 3062N Chodkiewicza 322,0 483,0 10. 3063N
Dworcowa 520,0 780,0 11. 3064N Herdera 73,0 109,50 12. 3065N Jagiełły 133,0 199,50 13. 3066N
Kajki 167,0 250,50 14. 3067N Kolejowa 177,0 265,50 15. 3068N Kościelna 63,0 94,50 16. 3069N
Kościuszki 500,0 750,0 17. 3070N Krasińskiego 372,0 558,0 18. 3071N Kujawska 517,0 775,50 19.
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3072N Kwiatowa 268,0 402,0 20. 3073N Leśna 1 082,0 1 623,0 21. 3074N Marszałka Piłsudskiego 550,0
825,0 22. 3075N Mazowiecka 182,0 273,0 23. 3076N Mickiewicza 1 532,0 2 298,0 24. 3077N Ogrodowa
562,0 843,0 25. 3078N Osińskiego 138,0 207,0 26. 3079N Rataja 155,0 232,50 27. 3080N Reymonta
60,0 90,0 28. 3081N Samulewskiego 148,0 222,0 29. 3082N Sienkiewicza 513,0 769,50 30. 3083N
Sierakowskiego 63,0 94,50 31. 3084N Szkolna 154,0 231,0 32. 3085N Szpitalna 217,0 Lewa strona 163,0 Prawa strona– 360,0 33. 3086N Pułaskiego 764,0 1 146,0 34. 3087N Śląska 453,0 679,50 35.
3088N Warmińska 612,0 918,0 36. 3089N Zamkowa 387,0 580,50 37. 3090N Zawiszy 256,0 384,0 38.
3091 N Kaszubska 232,0 348,0 *- ulice i ich części wyłączone ze sprzątania do 15.10.2020r. Zakres do
sprzątania: dł. 16 932 mb = 24 194 m2 Zakres chodników w ciągach w/w ulic = 31 098 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

1)cena

60,00

2)społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 20,00
3)społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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