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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18551-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Rewal: Usługi sprzątania
2011/S 12-018551
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
Kontaktowy: Urząd Gminy w Rewalu
Do wiadomości: Tomasz Bartkowski
72-344 Rewal
POLSKA
Tel. +48 913849011
E-mail: zp@rewal.pl
Faks +48 913862758
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.rewal.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Inne samorząd lokalny
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Całoroczne kompleksowe utrzymanie czystości we wszystkich miejscowościach Gminy Rewal.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16
Główne miejsce świadczenia usług Gmina Rewal.
Kod NUTS PL425

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej
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II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całorocznego kompleksowego utrzymania czystości we
wszystkich miejscowościach Gminy Rewal. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:
— I część - Niechorze i Pogorzelica,
— II część - Rewal, Trzęsaczu, Śliwin,
— III Część - Pobierowo i Pustkowo.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90910000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8)

Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres

II.2.2)

Opcje

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 20.3.2011. Zakończenie 31.12.2014
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INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA I część - Niechorze i Pogorzelica,
1)

KRÓTKI OPIS
Całoroczne kompleksowe utrzymanie czystości w Niechorzu i Pogorzelicy - Gminy Rewal.

2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90910000

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1. Miejsce wykonywania usług: obejmuje miejscowości: Niechorze i Pogorzelica:
a) mechaniczne zamiatanie i ręczne oczyszczanie z zanieczyszczeń, piasku, błota, liści, trawy, chwastów,
papierów, itp. ulic, chodników, parkingów, przystanków, oraz innych terenów wymienionych w SIWZ;
b) odśnieżanie jezdni ulic, nawierzchni chodników, parkingów, przystanków, oraz innych terenów wymienionych
w SIWZ poprzez zgarnianie śniegu lub błota pośniegowego przy użyciu mechanicznych zestawów odśnieżnych,
a w szczególnych przypadkach poprzez zgarnianie ręczne;
c) zwalczanie śliskości jezdni ulic, nawierzchni chodników, parkingów, oraz innych terenów wymienionych
w SIWZ (tj. gołoledź, szron, zlodowacenia) poprzez mechaniczne posypywanie nawierzchni środkami
chemicznymi i materiałami uszorstniającymi.
1.1 Dodatkowo utrzymanie pogotowia zimowego – całodobowo również w dni wolne i święta, w tym stałe
śledzenie komunikatów meteorologicznych, bieżące rozeznanie o stanie ulic przewidzianych do zimowego
utrzymania, bieżąca koordynacja stanu pogotowia zimowego z Zamawiającym.
2. Termin wykonywania usług – do 31.12.2014 r.
3. Sposób wykonywania usług:
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a) w okresie sezonu:
— sprzątanie ulic, chodników, placów oraz przyległych do nich terenów zielonych i trawników – w tym
sprzątanie liści,
— sprzątanie plaż wraz z zejściami plażowymi,
— naprawa ławek,
— sprzątanie i konserwacja zejść plażowych,
— opróżnianie koszy ulicznych.
b) po sezonie:
— sprzątanie ulic, chodników, placów oraz przyległych do nich terenów zielonych i trawników – w tym
sprzątanie liści,
— sprzątanie plaż wraz z zejściami plażowymi,
— naprawa ławek,
— sprzątanie i konserwacja zejść plażowych,
— opróżnianie koszy ulicznych,
— zimowe utrzymanie ulic, chodników i zejść na plażę.
c) kosze na śmieci:
Brakującą ilość koszy oraz ich serwisowanie zapewni na własny koszt Oferent.
W przypadku uzupełniania ubytków Oferent zobowiązany jest do uzupełnienia brakującego kosza o taki sam
model jak poprzedni.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości koszy na śmieci.
Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże protokołem Oferentowi kosze.
Określenie „okres sezonu” oznacza okres:
— od 1.5 do 15.9.
Określenie „po sezonie” oznacza okres;
— od 16.9 do 30.4.
4. Zakres przedmiotowy.
4.1 Zakres ogólny:
a) utrzymywanie czystości na ciągach pieszych i pieszo – jezdnych, placach i parkingach;
b) utrzymanie czystości musi obejmować całe ulice, parkingi i place, (wymienione w wykazie nr 1 pkt 4, 7);
c) utrzymywanie w czystości terenów przy budynkach stanowiących własność gminy Rewal ze szczególnym
uwzględnieniem budynków mieszkalnych komunalnych i socjalnych: zamiatanie wspólnych wejść do budynku,
wspólnych dojść do budynku, ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, parkingów i miejsc postojowych a w
szczególności:
— sprzątanie chodników, terenów przyległych do budynków oraz parkingów itp.,
— pielęgnacja terenów zielonych (koszenie, grabienie, zbieranie odpadów i liści),
— zimowe utrzymanie w/w terenów poprzez usuwanie śniegu, sopli i oblodzeń oraz zapobieganie powstaniu
gołoledzi poprzez stosowanie środków zapobiegających temu zjawisku na wjazdach do posesji, dojazdach,
miejscach parkingowych, ciągach komunikacji pieszej, częściach wspólnych przed budynkami (schody
zewnętrzne aż do drzwi wejściowych poszczególnych mieszkań);
d) utrzymywanie czystości na terenach zielonych, zieleńcach i trawnikach przylegających do ulic, parkingów i
placów w tym:
— zieleni zorganizowanej wymienionej w wykazie nr 1 pkt 2, 5,
— zieleni niezorganizowanej wymienionej w wykazie nr 1 pkt 3;
e) zamiatanie ww. ciągów mechaniczne – sprzętem specjalistycznym i ręczne;
f) opróżnianie koszy;
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g) utrzymywanie czystości i opróżnianie koszy na placach zabaw;
h) utrzymywanie czystości na plażach;
i) utrzymanie zejść plażowych w okresie sezonu i po sezonie;
j) sprzątanie wydm i terenów leśnych dwa raz w roku przed sezonem letnim i po sezonie. W razie potrzeby
dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym;
k) jeden raz w miesiącu gruntowne sprzątanie terenów przyległych do kanału Liwia Łuża. W razie potrzeby
dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym;
l) gruntowne sprzątanie dwa raz w roku przed sezonem letnim i po sezonie ścieżki rowerowej przy Rezerwacie
Liwia Łuża na odcinku od ul. Łąkowej do przepompowni na kanale Dreżewskim. W razie potrzeby dodatkowo po
uzgodnieniu z Zamawiającym;
m) gruntowne sprzątanie dwa raz w roku przed sezonem letnim i po sezonie szlaku rowerowego „Leśny Dukt”
na odcinku od ul. Leśnej ciągnący się przez tereny lasów do ul. Wojska Polskiego w miejscowości Pogorzelica;
n) w okresie zimy – posypywanie piaskiem i solą lub innym podobnie działającym środkiem na głównych
ciągach komunikacyjnych (główne ciągi komunikacyjne to ulice zamiatane codziennie) i zejściach na plażę;
o) w okresie zimowym:
— gromadzenie i pryzmowanie piasku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
— likwidowanie oblodzeń,
— bieżące odśnieżanie ciągów komunikacyjnych;
p) wywóz odpadów stałych z obiektów użyteczności publicznej (wg wykazu nr 1);
q) zbiórka i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Rewal.
4.1.1. Oferent, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, po uzgodnieniu z Zamawiającym obowiązany
będzie nieodpłatnie ustawić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pojemniki (papier, plastik i szkło
– po jednej sztuce) na surowce wtórne. Oferent obowiązany jest do bezpłatnego opróżniania i wywożenia ww
surowców wg potrzeb;
4.2. utrzymanie czystości w sezonie:
a) codzienne opróżnianie 370 koszy ulicznych w tym: w Niechorzu 300 sztuk i w Pogorzelicy 70 sztuk:
Od poniedziałku do czwartku włącznie 3 razy dziennie ulice:
Niechorze: Aleja Bursztynowa, Pocztowa z zejściem plażowym, Parkowa, Mazowiecka, Kolejowa, Szczecińska
z zejściem plażowym, Krakowska – zejście plażowe, Pomorska, Nadmorska, od Kolejowej do zejść plażowych,
Pogorzelica: Plażowa, Sztormowa, Bursztynowa, Morska, przejście przy OW „Sandra” od Wojska Polskiego do
morza, centrum handlowe od Słonecznej do Teligi (ostatni raz ok. godziny 22.00).
Od poniedziałku do czwartku włącznie 2 razy dziennie pozostałe ulice,
Od piątku do niedzieli włącznie 4 razy dziennie ulice:
Niechorze: Aleja Bursztynowa, Pocztowa z zejściem plażowym, Parkowa, Mazowiecka, Kolejowa, Szczecińska
z zejściem plażowym, Krakowska – zejście plażowe, Pomorska, Nadmorska, od Kolejowej do zejść plażowych;
Pogorzelica: Plażowa, Sztormowa, Bursztynowa, Morska, przejście przy OW „Sandra” od Wojska Polskiego do
morza, centrum handlowe od Słonecznej do Teligi, (ostatni raz ok. godziny 22:00).
Od piątku do niedzieli włącznie 3 razy dziennie pozostałe ulice;
b) dwa razy dziennie zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne - na wszystkich ulicach;
c) raz na tydzień zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne po dwóch stronach Kanału Liwia Łuża od
torów kolejowych do morza, a także terenów wzdłuż torów kolejki wąskotorowej;
d) raz na tydzień zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne z terenów:
— wzdłuż torów kolejki wąskotorowej,
— ścieżki rowerowej oraz terenów przyległych do niej na odcinku Niechorze dworzec kolejki wąskotorowej –
Pogorzelica dworzec kolejki wąskotorowej,
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— terenów drogi powiatowej nr 0105Z (ul. Trzebiatowska) oraz przyległej do niej ścieżki rowerowej od ronda
przy drodze wojewódzkiej nr 102 do budynków komunalnych położonych przy ul. Trzebiatowskiej 18,
— wzdłuż drogi powiatowej nr 0138Z biegnącej z miejscowości Rewal do miejscowości Niechorze,
— dojścia do latarni morskiej w Niechorzu od ul. Polnej do latarni morskiej.
Codzienne zamiatanie i sprzątanie ręczne wskazanych poniżej placów, ulic i chodników wraz z przyległą do niej
zielenią (trawniki, zieleńce, kwietniki itp.):
Niechorze ulice: Kolejowa, Pocztowa z dojściem do pirsu, Mazowiecka, Morska, Parkowa,
Aleja Bursztynowa, plac przy ul. Parkowej i Mazowieckiej, PKS, Krótka, Leśna – południe, Szczecińska, deptak
od Latarni morskiej do ul. Starowiejskiej, dojście do plaży przy ul. Wojska Polskiego (zejście nr 1).
Pogorzelica ulice: Wojska Polskiego – centrum handlowe, Plażowa, Morska, Sztormowa;
e) zamiatanie dwa razy w tygodniu w piątek i poniedziałek wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Niechorze: Brzozowa, Bosmańska, Cicha, Graniczna, Jodłowa, Kapitańska, Krakowska, Krótka, Leśna,
Ludna, Marynarska, Modrzewiowa, Nadmorska, Polna, Pomorska, Rybacka, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna,
Starowiejska, Szczecińska, Śląska, Środkowa, Świdnicka, Trzebiatowska, Wąska, Wolska, Wschodnia,
Żeglarska, Plac Morski.
Pogorzelica: Wojska Polskiego - pozostała część, Słoneczna, Leśna, Leśników, Rzeczna, przejście na plażę
z ul. Wojska Polskiego do morza (przy Sandrze), Bursztynowa, Ogrodowa, Sołdka, Sosnowa, Sztormowa,
Leonida Teligi;
f) zamiatanie raz w tygodniu w poniedziałek wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Niechorze: - Łąkowa, Jeziorna i tereny przyległe do niej w tym ścieżka rowerowa.
Pogorzelica: Wrzosowa, przejście leśne od ul. Leśników do Wojska Polskiego, przejście przy O.W. Kora i OW.
Kormoran;
g) zamiatanie mechaniczne – sprzętem specjalistycznym jeden raz w tygodniu wszystkich utwardzonych ulic w
Niechorzu i Pogorzelicy;
h) utrzymywanie czystości na plażach Niechorza i Pogorzelicy:
— poniedziałek – piątek włącznie dwa razy dziennie ręczne sprzątanie plaż,
— sobota – niedziela włącznie trzy razy dziennie ręczne sprzątanie plaż,
— w dni słoneczne – plażowe dodatkowy jeden raz ręczne sprzątanie plaż;
i) ustawienie koszy na śmieci – maksimum co 30 metrów na odcinku od latarni morskiej do ujścia Kanału Liwia
Łuża (zgodnie z wymaganiami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego):
— wyposażanie koszy w worki na śmieci o minimalnej pojemności 120 litrów,
— codzienne opróżnianie koszy na śmieci,
— poniedziałek – piątek włącznie dwa razy dziennie opróżnianie koszy na śmieci,
— sobota – niedziela włącznie trzy razy dziennie opróżnianie koszy na śmieci (ostatni raz ok. godz. 22:00),
— w dni słoneczne – plażowe dodatkowy jeden raz opróżnianie koszy na śmieci;
i) bronowanie plaż jeden raz na tydzień;
j) mechaniczne sprzątanie plaż jeden raz na tydzień – sprzętem specjalistycznym;
l) utrzymanie w czystości zejść plażowych w miejscowościach:
Niechorze: Wschodnia, Leśna, Spokojna, Szczecińska, Słoneczna, Krakowska, Pocztowa przy pirsie,
Mazowiecka, Pomorska (dwa zejścia), Starowiejska, Latarnia Morska.
Pogorzelica: zejście nr 1 przy ul. Wojska Polskiego, Morska, Bursztynowa, Sztormowa, Plażowa, przy O.W.
Kora, przy O.W. Opolanka, przy kanale Liwia Luża.
W zakres prac wchodzi:
— codzienne oczyszczanie zejść z piasku,
— codzienne sprzątanie,
19/01/2011
S12
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/37

Dz.U./S S12
19/01/2011
18551-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/37

— naprawy i konserwacja bieżąca;
4.3. utrzymanie czystości po sezonie
a) opróżnianie 200 koszy ulicznych w Niechorzu (170 szt.) i Pogorzelicy (30 szt.):
Od poniedziałku do czwartku włącznie razy dziennie ulice:
Niechorze: Aleja Bursztynowa, Pocztowa z zejściem plażowym, Parkowa, Mazowiecka, Kolejowa, Szczecińska
z zejściem plażowym, Krakowska – zejście plażowe, Pomorska, Nadmorska, od Kolejowej do zejść plażowych,
Pogorzelica: Plażowa, Sztormowa, Bursztynowa, Morska, przejście przy OW „Sandra” od Wojska Polskiego do
morza, centrum handlowe od Słonecznej do Teligi (ostatni raz ok. godziny 22:00).
Trzy razy w tygodniu pozostałe ulice;
b) raz dziennie zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne na wszystkich ulicach;
c) dwa razy na miesiąc zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne po dwóch stronach Kanału Liwia
Łuża od torów kolejowych do morza, a także terenów wzdłuż torów kolejki wąskotorowej;
d) dwa razy na miesiąc zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne z terenów:
— wzdłuż torów kolejki wąskotorowej,
— ścieżki rowerowej oraz terenów przyległych do niej na odcinku Niechorze dworzec kolejki wąskotorowej –
Pogorzelica dworzec kolejki wąskotorowej,
— terenów drogi powiatowej nr 0105Z (ul. Trzebiatowska) oraz przyległej do niej ścieżki rowerowej od ronda
przy drodze wojewódzkiej nr 102 do budynków komunalnych położonych przy ul. Trzebiatowskiej 18,
— wzdłuż drogi powiatowej nr 0138Z biegnącej z miejscowości Rewal do miejscowości Niechorze,
— dojścia do latarni morskiej w Niechorzy od ul. Polnej do latarni morskiej;
e) zamiatanie ręczne jeden raz w tygodniu wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
— Niechorze:
—— Kolejowa, Pocztowa z dojściem do pirsu, Mazowiecka, Morska, Parkowa, Aleja Bursztynowa, plac przy ul.
Parkowej i Mazowieckiej, PKS, Krótka, Leśna – południe, Szczecińska, Trzebiatowska,
—— Pogorzelica ulice: Wojska Polskiego – centrum handlowe, Plażowa, Morska;
f) zamiatanie ręczne raz na miesiąc w ostatni piątek miesiąca wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Niechorze: Brzozowa, Bosmańska, Cicha, Graniczna, Jodłowa, Kapitańska, Krakowska, (Krótka, Leśna),
Ludna, Marynarska, Modrzewiowa, Nadmorska, Polna, Pomorska, Rybacka, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna,
Starowiejska, (Szczecińska), Śląska, Środkowa, Świdnicka, Trzebiatowska, Wąska, Wolska, Wschodnia,
Żeglarska, Łąkowa, Jeziorna.
Pogorzelica: Wojska Polskiego - pozostała część, Słoneczna, Leśna, Leśników, Rzeczna, przejście na plażę
z ul. Wojska Polskiego do morza (przy Sandrze), Bursztynowa, Ogrodowa, Sołdka, Sosnowa, Sztormowa,
Leonida Teligi, Wrzosowa, przejście leśne od ul. Leśników do Wojska Polskiego;
g) zamiatanie mechaniczne – sprzętem specjalistycznym, jeden raz w miesiącu wszystkich utwardzonych ulic w
Niechorzu i Pogorzelicy;
h) utrzymywanie czystości na plażach w Niechorzu i Pogorzelicy:
— jeden raz w miesiącu ręczne sprzątanie plaż,
— ustawienie koszy na śmieci – po dwa przy każdym zejściu (zgodnie z wymaganiami Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
— wyposażanie koszy w worki na śmieci o minimalnej pojemności 120 litrów,
— codzienne opróżnianie koszy na śmieci;
i) utrzymanie zejść plażowych:
Niechorze: Wschodnia, Leśna, Spokojna, Szczecińska, Słoneczna, Krakowska, Pocztowa przy pirsie,
Mazowiecka, Pomorska (dwa zejścia), Starowiejska, Latarnia Morska.
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Pogorzelica: Morska, Bursztynowa, Sztormowa, Plażowa, przy O.W. Kora, przy O.W. Opolanka, park przy
kanale Liwia Łuża;
Prace będą polegały na:
— jeden raz w tygodniu oczyszczanie zejść z piasku,
— jeden raz w tygodniu sprzątanie,
— naprawy i konserwacja bieżąca;
4.4 akcja zima.
Odśnieżanie placów, ulic, chodników, zejść na plażę i zachowanie przejezdności wg potrzeb.
Odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem i solą lub innym podobnie działającym środkiem terenów przy
budynkach mieszkalnych komunalnych i socjalnych;
4.5 konserwacja urządzeń:
a) naprawa i malowanie koszy na śmieci wg potrzeb, nie mniej jednak jak raz w roku przed sezonem;
b) naprawa i przygotowanie oraz składowanie (po sezonie) zbędnych na okres po sezonie koszy;
c) uzupełnianie brakujących koszy zgodnie z modelem wcześniejszym.
5. Wymagania od wykonawcy:
a) systematyczne uzupełnianie koszy na śmieci, tak aby odległości między koszami, na głównych ciągach
pieszych i pieszo – jezdnych, w okresie sezonu nie były większe niż 50 m;
b) zakup i ustawienie na plażach koszy na śmieci z wymiennymi workami foliowymi, w takich ilościach, aby
koszy na śmieci nie były ustawione w odległościach większych niż 30 m, a worki o pojemności min. 120 litrów;
c) zakup i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, pojemników na surowce wtórne (szkło,
makulatura, plastik) po wcześniejszym uzgodnieniu;
d) organizowanie dwa razy w roku (po sezonie i przed sezonem) zbiór „wystawek” zbędnych rzeczy, które na
koszt Gminy będą przewożone na wysypisko odpadów.
Wykaz nr 1.
1. Obiekty użyteczności Publicznej - Niechorze,
Szkoła wraz z halą sportową,
Ochotnicza Straż Pożarna,
Cmentarz,
Przystanek autobusowy,
Kompleks Sportowy,
Place zabaw dla dzieci,
Dworzec kolejki wąskotorowej,
Muzeum,
Parkingi.
2. Zieleń zorganizowana.
Zieleniec przy ul. Kolejowej/Rybackiej (ok. 100 m²).
Plac Morski.
3. Zieleń niezorganizowana.
Park przy Alei Bursztynowej (ok. 4 800 m²).
4. Niechorze – spis ulic.
Lp. Nazwa ulicy.
1. Aleja Bursztynowa;
2. Bałtycka;
3. Bosmańska;
4. Brzozowa;
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5. Cicha;
6. Cisowa;
7. Deptak – Pocztowa;
8. Długa;
9. Graniczna;
10. Jasna;
11. Jeziorna;
12. Jodłowa;
13. Kamieńska;
14. Kapitańska;
15. Klifowa;
16. Klonowa;
17. Kolejowa;
18. Krakowska;
19. Ku słońcu;
20. Krótka;
21. Lazurowa;
22. Leśna;
23. Ludna;
24. Łąkowa;
25. Mała;
26. Marynarska;
27. Mazowiecka;
28. Miła;
29. Modrzewiowa;
30. Morska;
31. Nadmorska;
32. Parkowa;
33. Piwna;
34. Piękna;
35. Pocztowa;
36. Polna;
37. Pomorska;
38. Radosna;
39. Rybacka;
40. Sasanki;
41. Słodka;
42. Słoneczna;
43. Sosnowa;
44. Spacerowa;
45. Spokojna;
46. Starowiejska;
47. Stokrotki;
48. Strusia;
49. Szczecińska;
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50. Śląska;
51. Środkowa;
52. Świdnicka;
53. Trzebiatowska;
54. Wakacyjna;
55. Większa;
56. Wąska;
57. Wolska;
58. Wschodnia;
59. Zachodnia;
60. Zaciszna;
61. Ziołowa;
62. Żeglarska.
5. Obiekty użyteczności Publicznej - Pogorzelica.
Przystanek autobusowy,
Kompleks Sportowy.
Place zabaw dla dzieci,
Dworzec kolejki wąskotorowej,
Parkingi.
6. Zieleń zorganizowana.
Działka nr 229 - Centrum (ok. 2 039 m²).
Działka nr 57/24 – Zieleniec przy Sandrze (2 282 m²).
7. Pogorzelica – spis ulic.
Lp. Nazwa ulicy.
1. Bursztynowa;
2. Kormoranów;
3. Leśna;
4. Leśników;
5. Łabędziowa;
6. Morska;
7.. Ogrodowa;
8. Plażowa;
9. Rzeczna;
10. Słoneczna;
11. Sołdka;
12. Sosnowa;
13. Spokojna;
14. Sztormowa;
15. Teligi;
16. Wojska Polskiego;
17. Wrzosowa.
4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2
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NAZWA II część - Rewal, Trzęsaczu, Śliwin
1)

KRÓTKI OPIS
Całoroczne kompleksowe utrzymanie czystości w Rewalu, Trzęsaczu i Śliwinie - Gminy Rewal.

2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90910000

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1. Miejsce wykonywania usług: obejmuje miejscowości: Rewal, Trzęsacz, Śliwin:
a) mechaniczne zamiatanie i ręczne oczyszczanie z zanieczyszczeń, piasku, błota, liści, trawy, chwastów,
papierów, itp. ulic, chodników, parkingów, przystanków, oraz innych terenów wymienionych w SIWZ;
b) odśnieżanie jezdni ulic, nawierzchni chodników, parkingów, przystanków, oraz innych terenów wymienionych
w SIWZ poprzez zgarnianie śniegu lub błota pośniegowego przy użyciu mechanicznych zestawów odśnieżnych,
a w szczególnych przypadkach poprzez zgarnianie ręczne;
c) zwalczanie śliskości jezdni ulic, nawierzchni chodników, parkingów, oraz innych terenów wymienionych
w SIWZ (tj. gołoledź, szron, zlodowacenia) poprzez mechaniczne posypywanie nawierzchni środkami
chemicznymi i materiałami uszorstniającymi.
1.1 Dodatkowo utrzymanie pogotowia zimowego – całodobowo również w dni wolne i święta, w tym stałe
śledzenie komunikatów meteorologicznych, bieżące rozeznanie o stanie ulic przewidzianych do zimowego
utrzymania, bieżąca koordynacja stanu pogotowia zimowego z Zamawiającym.
2. Termin wykonywania usług – do 31.12.2014 r.
3. Sposób wykonywania usług:
a) w okresie sezonu:
— sprzątanie ulic, chodników, placów oraz przyległych do nich terenów zielonych i trawników – w tym
sprzątanie liści,
— sprzątanie plaż wraz z zejściami plażowymi,
— naprawa ławek,
— sprzątanie i konserwacja zejść plażowych,
— opróżnianie koszy ulicznych;
b) po sezonie:
— sprzątanie ulic, chodników, placów oraz przyległych do nich terenów zielonych i trawników – w tym
sprzątanie liści,
— sprzątanie plaż wraz z zejściami plażowymi,
— naprawa ławek,
— sprzątanie i konserwacja zejść plażowych,
— opróżnianie koszy ulicznych,
— zimowe utrzymanie ulic, chodników i zejść na plażę;
c) kosze na śmieci:
Brakującą ilość koszy oraz ich serwisowanie zapewni na własny koszt Oferent.
W przypadku uzupełniania ubytków Oferent zobowiązany jest do uzupełnienia brakującego kosza o taki sam
model jak poprzedni.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości koszy na śmieci.
Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże protokołem Oferentowi kosze.
Określenie „okres sezonu” oznacza okres:
— od 1.5 do 15.9.
Określenie „po sezonie” oznacza okres;
— od 16.9 do 30.4.
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4. Zakres przedmiotowy.
4.1 zakres ogólny:
a) utrzymywanie czystości na ciągach pieszych i pieszo – jezdnych, placach i parkingach;
b) utrzymanie czystości musi obejmować całe ulice, parkingi i place (wymienione w wykazie nr 1 pkt 4, 8);
c) utrzymywanie w czystości terenów przy budynkach stanowiących własność gminy Rewal ze szczególnym
uwzględnieniem budynków mieszkalnych komunalnych i socjalnych: zamiatanie wspólnych wejść do budynku,
wspólnych dojść do budynku, ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, parkingów i miejsc postojowych a w
szczególności:
— sprzątanie chodników, terenów przyległych do budynków oraz parkingów itp.,
— pielęgnacja terenów zielonych (koszenie, grabienie, zbieranie odpadów i liści),
— zimowe utrzymanie w/w terenów poprzez usuwanie śniegu, sopli i oblodzeń oraz zapobieganie powstaniu
gołoledzi poprzez stosowanie środków zapobiegających temu zjawisku na wjazdach do posesji, dojazdach,
miejscach parkingowych, ciągach komunikacji pieszej, częściach wspólnych przed budynkami (schody
zewnętrzne aż do drzwi wejściowych poszczególnych mieszkań);
d) utrzymywanie czystości na terenach zielonych, zieleńcach i trawnikach przylegających do ulic, parkingów i
placów w tym:
— zieleni zorganizowanej wymienionej w wykazie nr 2 pkt 2,
— zieleni niezorganizowanej wymienionej w wykazie nr 2 pkt 3;
e) zamiatanie ww. ciągów mechaniczne – sprzętem specjalistycznym i ręczne;
f) opróżnianie koszy;
g) utrzymywanie czystości i opróżnianie koszy na placach zabaw;
h) utrzymywanie czystości na plażach;
i) utrzymanie zejść plażowych w okresie sezonu i po sezonie;
j) sprzątanie wydm i terenów leśnych dwa raz w roku przed sezonem letnim i po sezonie. W razie potrzeby
dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym;
k) sprzątanie „Klifu lotniarzy” wraz z ze ścieżką prowadząca od Rewala do Trzęsacza dwa raz w roku przed
sezonem letnim i po sezonie. W razie potrzeby dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym;
l) sprzątanie „Klifu lotniarzy” wraz z ze ścieżką prowadząca od Rewala do Trzęsacza dwa raz w roku przed
sezonem letnim i po sezonie. W razie potrzeby dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym;
m) sprzątanie ul. Leśnej w Rewalu wzdłuż szlaku rowerowego dwa raz w roku przed sezonem letnim i po
sezonie. W razie potrzeby dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym;
n) sprzątanie ul. Pałacowej na odcinku od Kościoła do granic gminy dwa raz w roku przed sezonem letnim i po
sezonie. W razie potrzeby dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym;
o) sprzątanie 2 razy do roku odcinka od ul. Słonecznej w Śliwinie do ul. Leśnej w Rewalu;
p) sprzątanie dwa razy do roku odcinka drogi wraz z przyległymi terenami wzdłuż torów kolejowych od ul.
Słonecznej w Śliwinie do drogi wojewódzkiej nr 102;
q) w okresie zimy – posypywanie piaskiem i solą lub innym podobnie działającym środkiem chodników na
głównych ciągach komunikacyjnych (główne ciągi komunikacyjne to ulice zamiatane codziennie) i zejściach na
plażę;
r) w okresie zimowym:
— gromadzenie i pryzmowanie piasku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
— likwidowanie oblodzeń,
— bieżące odśnieżanie ciągów komunikacyjnych;
s) wywóz odpadów stałych z obiektów użyteczności publicznej (wg wykazu nr 1);
t) zbiórka i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Rewal.
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4.1.1. Oferent, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, po uzgodnieniu z Zamawiającym obowiązany
będzie nieodpłatnie ustawić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pojemniki (papier, plastik i szkło
– po jednej sztuce) na surowce wtórne. Oferent obowiązany jest do bezpłatnego opróżniania i wywożenia ww
surowców wg potrzeb;
4.2 utrzymanie czystości w sezonie:
a) codzienne opróżnianie 290 koszy ulicznych w tym: w Rewalu 220 sztuk, w Trzęsaczu 50 sztuk i w Śliwinie 20
szt.:
Od poniedziałku do czwartku włącznie 3 razy dziennie ulice:
Rewal: Westerplatte, Warszawska, Saperska, Mickiewicza, Sikorskiego, plac przy poczcie, promenada - taras
widokowy, Klifowa, Różana, Łokietka, Biała, Dworcowa, Parkowa, Kościuszki, Piastowska, W. Łokietka, Nowy
Świat tj. 145 sztuk koszy (ostatni raz ok. godziny 22:00),
Trzęsacz: Klifowa do ruin kościoła, Kamieńska od Klifowej do zjazdu na plażę tj. 25 sztuk koszy (ostatni raz ok.
godziny 22:00),
Od poniedziałku do czwartku włącznie 2 razy dziennie pozostałe ulice,
Od piątku do niedzieli włącznie 4 razy dziennie ulice.
Rewal: Westerplatte, Warszawska, Saperska, Mickiewicza, Sikorskiego, plac przy poczcie, promenada - taras
widokowy, Klifowa, Różana, Łokietka, Biała, Dworcowa, Parkowa, Kościuszki, Piastowska, W. Łokietka, Nowy
Świat tj. 145 sztuk koszy (ostatni raz ok. godziny 22:00),
Trzęsacz: Klifowa do ruin kościoła, Kamieńska od Klifowej do zjazdu na plażę tj. 25 sztuk koszy (ostatni raz ok.
godziny 22:00),
Od piątku do niedzieli włącznie 3 razy dziennie pozostałe ulice.
Od poniedziałku do niedzieli włącznie raz dziennie 20 sztuk koszy w miejscowości Śliwin;
b) dwa razy dziennie zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne - na wszystkich ulicach;
c) codzienne zamiatanie i sprzątanie ręczne wskazanych poniżej placów, ulic i chodników wraz z przyległą do
niej zielenią (trawniki, zieleńce, kwietniki itp.):
Rewal: Kościuszki, Mickiewicza, Westerplatte, Sikorskiego, Saperska, Rycerska, Dworcowa – część od ul.
Kamieńskiej do Westerplatte, Nowy Świat, Sikorskiego, plac przy poczcie, PKS, Warszawska, taras widokowy,
park przy amfiteatrze, Biała, Ogrodowa, Klifowa, Różana, Szczecińska.
Trzęsacz: Klifowa (dojście do ruin), Pałacowa – 50 m za kościołem, Rewalska, Nadmorska.
Śliwin: Aleja Lipowa, Spacerowa, Spokojna, Wschodnia, przy Lesie, Chabrowa;
c) Zamiatanie i sprzątanie dwa razy w tygodniu w piątek i poniedziałek wskazanych poniżej placów, ulic i
chodników:
Rewal: Klifowa do tarasu widokowego, Piastowska, Matejki, Słoneczna - centrum, Słowackiego, Szkolna,
Dworcowa od Kamieńskiej do kolejki, Parkowa, Pogodna, Rybacka, Rycerska, Szczecińska, Sztormowa,
Wesoła, Krótka, Zaułek, Złotej Jesieni, Łokietka.
Trzęsacz: Dworcowa, Kamieńska, Krańcowa, Krótka, Letniskowa, Łąkowa, Olszynowa, Parkowa, Zaułek.
Śliwin: Sportowa, Wesoła, Ogrodowa, Biała, Słoneczna, Spokojna, Wschodnia, deptak łączący Rewal ze
Śliwinem, Przy Lesie;
d) zamiatanie i sprzątanie raz w tygodniu w poniedziałek wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Rewal: Brzozowa, Bałtycka, Bolesława Chrobrego, Kasztanowa, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego, Lipowa,
Polna, Topolowa, Zjazdowa, Makowa, Łokietka, Topolowa, Stokrotki, Kwiatowa, plac przy Ośrodku Zdrowia oraz
pozostałe ulice nie wymienione powyżej.
Trzęsacz: pozostałe ulice niewymienione powyżej.
Śliwin: pozostałe ulice niewymienione powyżej;
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e) zamiatanie mechaniczne jeden raz w tygodniu wszystkich utwardzonych ulic w Rewalu, Trzęsaczu i Śliwinie
– sprzętem specjalistycznym;
f) utrzymywanie czystości na plażach w Rewalu i Trzęsaczu:
— poniedziałek – piątek włącznie dwa razy dziennie ręczne sprzątanie plaż,
— sobota – niedziela włącznie trzy razy dziennie ręczne sprzątanie plaż,
— w dni słoneczne – plażowe dodatkowy jeden raz ręczne sprzątanie plaż;
g) ustawienie koszy na śmieci – maksimum co 30 metrów w miejscowości:
Rewal: na odcinku od zejścia przy ul. Klifowej do zejścia przy ul. Szczecińskiej (zgodnie z wymaganiami
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).
Trzęsacz: na odcinku od zejścia przy ul. Klifowej do zejścia przy ul. Kamieńskiej (zgodnie z wymaganiami
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).
Ustawienie koszy na śmieci – maksimum co 60 metrów między miejscowościami Rewal – Trzęsacz,
— wyposażanie koszy w worki na śmieci o minimalnej pojemności 120 litrów,
— codzienne opróżnianie koszy na śmieci,
— poniedziałek – piątek włącznie dwa razy dziennie opróżnianie koszy na śmieci,
— sobota – niedziela włącznie trzy razy dziennie opróżnianie koszy na śmieci (ostatni raz ok. godz. 22:00),
— w dni słoneczne – plażowe dodatkowy jeden raz opróżnianie koszy na śmieci,
— bronowanie plaż jeden raz na tydzień,
— mechaniczne sprzątanie plaż jeden raz na tydzień – sprzętem specjalistycznym;
h) utrzymanie w czystości zejść plażowych w miejscowościach:
Rewal: Klifowa (zjazd), Klifowa, Sikorskiego - przy Przychodni Zdrowia, Sikorskiego (Białą), Sikorskiego (przy
poczcie – zejście przy Centrum Ratowników), przy przystani rybackiej, Szczecińska,
Trzęsacz: Klifowa, Kamieńska – zjazd.
W zakres prac wchodzi:
— codzienne oczyszczanie zejść z piasku,
— codzienne sprzątanie,
— naprawy i konserwacja bieżąca;
4.3. utrzymanie czystości po sezonie.
a) opróżnianie 125 koszy ulicznych w Rewal (80 szt.) i Trzęsacz (25 szt.) i Śliwin (20 szt.):
Raz dziennie ulice:
Rewal: Westerplatte, Warszawska, Saperska, Mickiewicza, Sikorskiego, plac przy poczcie, promenada - taras
widokowy, Klifowa, Różana, Łokietka, Biała, Dworcowa, Parkowa, Kościuszki, Piastowska, W. Łokietka, Nowy
Świat tj. 45 sztuk koszy (ostatni raz ok. godziny 22:00),
Trzęsacz: Klifowa do ruin kościoła, Kamieńska od Klifowej do zjazdu na plażę;
b) Zamiatanie i sprzątanie ręczne jeden raz w tygodniu wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
— Rewal: Klifowa, Piastowska, Matejki, Słoneczna - centrum, Słowackiego, Szkolna, Biała, Dworcowa od
Kamieńskiej do kolejki, Parkowa, Pogodna, Różana, Rybacka, Rycerska, Szczecińska, Sztormowa, Wesoła,
Krótka, Zaułek, Kościuszki, Mickiewicza, Westerplatte, Sikorskiego, Saperska, Dworcowa – część od ul.
Kamieńska do Westerplatte, Nowy Świat, plac przy poczcie, PKS, Warszawska, taras widokowy,
— Trzęsacz: Klifowa (dojście do ruin), Pałacowa – 50 m za kościołem, Słoneczna, Rewalska,
— Śliwin: Aleja Lipowa, Spacerowa;
c) raz dziennie zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne na wszystkich ulicach;
d) zamiatanie ręczne raz na miesiąc w ostatni piątek miesiąca wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
— Rewal ulice: Brzozowa, Bałtycka, Bolesława Chrobrego, Kasztanowa, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego,
Lipowa, Polna, Topolowa, Złotej Jesieni, Zjazdowa,
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— Trzęsacz ulice: Dworcowa, Kamieńska, Krańcowa, Krótka, Letniskowa, Łąkowa, Olszynowa, Parkowa,
Zaułek,
— Śliwin ulice: Sportowa, Wesoła, Ogrodowa, Biała, Słoneczna, deptak łączący Rewal ze Śliwinem, Spokojna,
Wschodnia, przy Lesie, Chabrowa;
e) zamiatanie mechaniczne jeden raz w miesiącu wszystkich utwardzonych ulic w Rewalu, Trzęsaczu i Śliwinie
– sprzętem specjalistycznym.);
f) utrzymywanie czystości na plażach Rewala i Trzęsacza:
— jeden raz w miesiącu ręczne sprzątanie plaż,
— ustawienie koszy na śmieci – po dwa przy każdym zejściu (zgodnie z wymaganiami Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
— wyposażanie koszy w worki na śmieci o minimalnej pojemności 120 litrów,
— codzienne opróżnianie koszy;
g) utrzymanie w czystości zejść plażowych:
— Rewal:, Klifowa (zjazd), Klifowa, Sikorskiego - przy przychodni zdrowia, Sikorskiego (Białą), Sikorskiego (przy
poczcie), przy przystani rybackiej, Szczecińska,
— Trzęsacz: Klifowa, Kamieńska - zjazd.
Prace będą polegały na:
— jeden raz w tygodniu oczyszczanie zejść z piasku,
— jeden raz w tygodniu sprzątanie,
— naprawy i konserwacja bieżąca;
4.4 akcja zima.
Odśnieżanie placów, ulic, chodników, zejść na plażę i zachowanie przejezdności wg potrzeb.
Odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem terenów przy budynkach mieszkalnych komunalnych i socjalnych;
4.5 konserwacja urządzeń:
a) naprawa i malowanie koszy na śmieci wg potrzeb, nie mniej jednak jak raz w roku przed sezonem,
b) naprawa i przygotowanie oraz składowanie (po sezonie) zbędnych na okres po sezonie koszy,
c) uzupełnianie brakujących koszy zgodnie z modelem wcześniejszym.
5. Wymagania od wykonawcy:
a) systematyczne uzupełnianie koszy na śmieci, tak aby odległości między koszami, na głównych ciągach
pieszych i pieszo – jezdnych, w okresie sezonu nie były większe niż 50 m;
b) zakup i ustawienie na plażach koszy na śmieci z wymiennymi workami foliowymi, w takich ilościach, aby
koszy na śmieci nie były ustawione w odległościach większych niż 30 m, a worki o pojemności min. 120 litrów;
c) zakup i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, pojemników na surowce wtórne (szkło,
makulatura, plastik) po wcześniejszym uzgodnieniu;
d) organizowanie dwa razy w roku (po sezonie i przed sezonem) zbiór „wystawek” zbędnych rzeczy, które na
koszt Gminy będą przewożone na wysypisko odpadów.
Wykaz nr 1.
1. Obiekty użyteczności Publicznej - Rewal.
Szkoła,
Przystanek autobusowy,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Urząd Gminy,
Place zabaw dla dzieci,
Dworzec kolejki wąskotorowej,
Świetlica,
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Parkingi,
Hala Sportowa z kompleksem sportowym.
2. Zieleń zorganizowana.
Rondo z zegarem przy ul. Kamieńskiej (ok. 500 m²).
Park przy amfiteatrze (ok. 3 000 m²).
Plac z łodzią przy ul. Szczecińskiej (ok. 1 700 m²).
Plac z rybakiem przy ul. Saperskiej (ok. 1 000 m²).
3. Zieleń niezorganizowana.
Park przy ul. Łokietka (ok. 2 800 m²).
4. Rewal – spis ulic.
Lp. Nazwa ulicy.
1. Akacjowa;
2. Albatrosa;
3. Bałtycka;
4. Biała;
5. Białej Mewy;
6. Bolesława Chrobrego;
7. Bolesława Krzywoustego;
8. Brzozowa;
9. Bryzy Morskiej;
10. Bukowa;
11. Chabrowa;
12. Czapli Siwej;
13. Długa;
14. Dworcowa;
15. Fali;
16. Jodłowa;
17. Kamieńska;
18. Kasztanowa;
19. Klifowa;
20. Kormorana;
21. Kościuszki;
22. Krótka;
23. Krzywoustego;
24. Kwiatowa;
25. Leśna;
26. Lipowa;
27. Łokietka;
28. Makowa;
29. Matejki;
30. Mickiewicza;
31. Modrzewiowa;
32. Nowy Świat;
33. Ogrodowa;
34. Parkowa;
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35. Pelikana;
36. Piastowska;
37. Pogodna;
38. Polna;
39. Radosna;
40. Różana;
41. Rumiankowa;
42. Rybacka;
43. Rybitwy;
44. Rycerska;
45. Rycerska;
46. Saska;
47. Saperska;
48. Sikorskiego;
49. Słoneczna;
50. Słonecznikowa;
51. Słowackiego;
52. Słowackiego;
53. Sosnowa;
54. Spokojna;
55. Stokrotki;
56. Szczecińska;
57. Szczęśliwa;
58. Szkolna;
59. Sztormowa;
60. Topolowa;
61. Turystyczna;
62. Warszawska;
63. Wesoła;
64. Westerplatte;
65. Wspólna;
66. Zaułek;
67. Zjazdowa;
68. Złotej Jesieni;
69. Żurawia.
5. Obiekty użyteczności publicznej Trzęsacz:
Przystanek autobusowy,
Świetlica,
Place zabaw dla dzieci,
Dworzec kolejki wąskotorowej,
Parkingi,
Boisko sportowe „Orlik”.
6. Trzęsacz – spis ulic
Lp. Nazwa ulicy.
1. Dworcowa;
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2. Jesionowa;
3. Kamieńska;
4. Klifowa;
5. Krańcowa;
6. Krótka;
7. Letniskowa;
8. Lotniarzy;
9. Łąkowa;
10. Nadmorska;
11. Olszynowa;
12. Pałacowa;
13. Parkowa;
14. Pogodna;
15. Promienna;
16. Rewalska;
17. Słoneczna;
18. Zaułek.
7. Obiekty użyteczności publicznej Śliwin:
Przystanek autobusowy,
Świetlica,
Plac zabaw dla dzieci,
Dworzec kolejki wąskotorowej,
Boisko sportowe z przyległym placem,
Parkingi.
8. Śliwin – spis ulic.
Lp. Nazwa ulicy.
1. Akacjowa;
2. Alei Lipowej;
3. Biała;
4. Chabrowa;
5. Dębowa;
6. Grabowa;
7. Ogrodowa;
8. Przy Lesie;
9. Słoneczna;
10. Sosnowa;
11. Spacerowa;
12. Spokojna;
13. Sportowa;
14. Świerkowa;
15. Wesoła;
16. Wschodnia;
17. Zjazdowa.
4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
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INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 3
NAZWA III Część - Pobierowo i Pustkowo
1)

KRÓTKI OPIS
Całoroczne kompleksowe utrzymanie czystości w Pobierowie i Pustkowiu - Gminy Rewal.

2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90910000

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
1. Miejsce wykonywania usług: obejmuje miejscowości: Pobierowo, Pustkowo:
a) mechaniczne zamiatanie i ręczne oczyszczanie z zanieczyszczeń, piasku, błota, liści, trawy, chwastów,
papierów, itp. ulic, chodników, parkingów, przystanków, oraz innych terenów wymienionych w SIWZ;
b) odśnieżanie jezdni ulic, nawierzchni chodników, parkingów, przystanków, oraz innych terenów wymienionych
w SIWZ poprzez zgarnianie śniegu lub błota pośniegowego przy użyciu mechanicznych zestawów odśnieżnych,
a w szczególnych przypadkach poprzez zgarnianie ręczne;
c) zwalczanie śliskości jezdni ulic, nawierzchni chodników, parkingów, oraz innych terenów wymienionych
w SIWZ (tj. gołoledź, szron, zlodowacenia) poprzez mechaniczne posypywanie nawierzchni środkami
chemicznymi i materiałami uszorstniającymi.
1.1 Dodatkowo utrzymanie pogotowia zimowego – całodobowo również w dni wolne i święta, w tym stałe
śledzenie komunikatów meteorologicznych, bieżące rozeznanie o stanie ulic przewidzianych do zimowego
utrzymania, bieżąca koordynacja stanu pogotowia zimowego z Zamawiającym.
2. Termin wykonywania usług – do 31.12.2014 r.
3. Sposób wykonywania usług:
a) w okresie sezonu:
— sprzątanie ulic, chodników, placów oraz przyległych do nich terenów zielonych i trawników – w tym
sprzątanie liści,
— sprzątanie plaż wraz z zejściami plażowymi,
— naprawa ławek,
— sprzątanie i konserwacja zejść plażowych,
— opróżnianie koszy ulicznych;
b) po sezonie:
— sprzątanie ulic, chodników, placów oraz przyległych do nich terenów zielonych i trawników – w tym sprzątnie
liści,
— sprzątanie plaż wraz z zejściami plażowymi,
— naprawa ławek,
— sprzątanie i konserwacja zejść plażowych,
— opróżnianie koszy ulicznych,
— zimowe utrzymanie ulic, chodników i zejść na plażę;
c) kosze na śmieci:
Brakującą ilość koszy oraz ich serwisowanie zapewni na własny koszt Oferent.
W przypadku uzupełniania ubytków Oferent zobowiązany jest do uzupełnienia brakującego kosza o taki sam
model jak poprzedni.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości koszy na śmieci.
Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże protokołem Oferentowi kosze.
Określenie „okres sezonu” oznacza okres:
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— od 1.5 do 15.9.
Określenie „po sezonie” oznacza okres;
— od 16.9 do 30.4.
4. Zakres przedmiotowy.
4.1 zakres ogólny:
a) utrzymywanie czystości na ciągach pieszych i pieszo – jezdnych, placach i parkingach;
b) utrzymanie czystości musi obejmować całe ulice, parkingi i place, (wymienione w wykazie nr 1 pkt 2, 6);
c) utrzymywanie w czystości terenów przy budynkach stanowiących własność gminy Rewal ze szczególnym
uwzględnieniem budynków mieszkalnych komunalnych i socjalnych: zamiatanie wspólnych wejść do budynku,
wspólnych dojść do budynku, ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, parkingów i miejsc postojowych a w
szczególności:
— sprzątanie chodników, terenów przyległych do budynków oraz parkingów itp.,
— pielęgnacja terenów zielonych (koszenie, grabienie, zbieranie odpadów i liści),
— zimowe utrzymanie w/w terenów poprzez usuwanie śniegu, sopli i oblodzeń oraz zapobieganie powstaniu
gołoledzi poprzez stosowanie środków zapobiegających temu zjawisku na wjazdach do posesji, dojazdach,
miejscach parkingowych, ciągach komunikacji pieszej, częściach wspólnych przed budynkami (schody
zewnętrzne aż do drzwi wejściowych poszczególnych mieszkań);
d) utrzymywanie czystości na terenach zielonych, zieleńcach i trawnikach przylegających do ulic, parkingów i
placów w tym:
— zieleni zorganizowanej wymienionej w wykazie nr 3 pkt 2, 5;
e) zamiatanie ww. ciągów mechaniczne – sprzętem specjalistycznym i ręczne;
f) opróżnianie koszy;
g) utrzymywanie czystości i opróżnianie koszy na placach zabaw;
h) utrzymywanie czystości na plażach;
i) utrzymanie zejść plażowych w okresie sezonu i po sezonie;
j) sprzątanie wydm i terenów leśnych dwa raz w roku przed sezonem letnim i po sezonie. W razie potrzeby
dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym;
k) sprzątanie szlaku rowerowego Pobierowo – Pustkowo na odcinku od O.W. Gryf w Pobierowie do ul.
Bałtyckiej. W razie potrzeby dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym;
l) w okresie zimy – posypywanie piaskiem i solą lub innym podobnie działającym środkiem ciągów
komunikacyjnych (główne ciągi komunikacyjne to ulice zamiatane codziennie) i zejściach na plażę;
m) w okresie zimowym:
— gromadzenie i pryzmowanie piasku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
— likwidowanie oblodzeń,
— bieżące odśnieżanie ciągów komunikacyjnych;
n) wywóz odpadów stałych z obiektów użyteczności publicznej (wg wykazu nr 1);
o) zbiórka i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Rewal.
4.1.1. Oferent, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, po uzgodnieniu z Zamawiającym obowiązany
będzie nieodpłatnie ustawić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pojemniki (papier, plastik i szkło
– po jednej sztuce) na surowce wtórne. Oferent obowiązany jest do bezpłatnego opróżniania i wywożenia ww.
surowców wg potrzeb;
4.2 utrzymanie czystości w sezonie:
a) codzienne opróżnianie 320 koszy ulicznych w tym: w Pobierowie 250 sztuk i w Pustkowiu 70 sztuk:
Od poniedziałku do czwartku włącznie 3 razy dziennie ulice:
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Pobierowo: Grunwaldzka od Jana z Kolna do Kawalerskiej, Mickiewicza od ulicy Zgody do zejścia plażowego,
Zgody, przystanek autobusowy, Wojska Polskiego od Jana z Kolna do Grunwaldzkiej, dojścia do zejść
plażowych Jana z Kolna, Moniuszki, Poznańska, Szczecińska Ciechanowska, Mickiewicza tj. 150 sztuk koszy.
Pustkowo: Spacerowa do zejścia na plażę, Leśna do zejścia na plażę, Bałtycka z zejściem na plażę, Słoneczna,
Nadmorska, plac przy krzyżu tj. 45 sztuk koszy (ostatni raz ok. godziny 22:00).
Od poniedziałku do czwartku włącznie 2 razy dziennie pozostałe ulice tj. 125 sztuk koszy,
Od piątku do niedzieli włącznie 4 razy dziennie ulice:
Pobierowo: Grunwaldzka od Jana z Kolna do Kawalerskiej, Mickiewicza od ulicy Zgody do zejścia plażowego,
Zgody, przystanek autobusowy, Wojska Polskiego od Jana z Kolna do Grunwaldzkiej, dojścia do zejść
plażowych Jana z Kolna, Moniuszki, Poznańska, Ciechanowska, Mickiewicza tj. 150 sztuk koszy.
Pustkowo: Spacerowa do zejścia na plażę, Leśna do zejścia na plażę, Bałtycka z zejściem na plażę,
Nadmorska, Słoneczna tj. 45 sztuk koszy (ostatni raz ok. godziny 22:00).
Od piątku do niedzieli włącznie 3 razy dziennie pozostałe ulice tj. 125 sztuk koszy;
b) dwa razy dziennie zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne na wszystkich ulicach;
c) codzienne zamiatanie ręczne wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Pobierowo: Grunwaldzka, Mickiewicza, Zgody, Jana z Kolna, Wojska Polskiego, Moniuszki, plac przy fontannie,
PKS.
Pustkowo: plac przy krzyżu, Słoneczna, Nadmorska, Bałtycka, Spacerowa, Magdaleny;
d) zamiatanie dwa razy w tygodniu w piątek i poniedziałek wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Pobierowo: Ciechanowska, Spokojna, Karola Borka, Pomorska, Reymonta, Orzeszkowej, Poznańska,
Piastowska oraz dojścia do plaży od ulicy Grunwaldzkiej: Graniczna, Krakowska, Łowicka, Powstańców,
Poznańska, Mazowiecka, Kawalerska, Spokojna, Ciechanowska (dwa zejścia), Moniuszki;
e) zamiatanie raz w tygodniu w poniedziałek wskazanych poniżej placów, ulic i chodników
Pobierowo: 22 Lipca, B. Prusa, Bielańska, Bracka, Chmielna, Cicha, Cieszyńska, Częstochowska, Gdańska,
Gnieźnieńska, Graniczna, Grudziądzka, Gwarna, Kaliska, Konopnickiej, Kawalerska, Kościuszki, Krakowska,
Krótka, Kujawska. Leśna, Lubelska, Łomżyńska, Łowicka, Łódzka, Mariana Buczka, Majowa, Mazowiecka,
Miodowa, Mokotowska, Morska, Niecała, Okrzei, Opolska, Ostrowska, Ostrołęcka, Parkowa, Polna,
Południowa, Powstańców, Piotrkowska, Przeskok, Sienna, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, Śląska,
Szczecińska, Toruńska, Warszawska, Wczasowa, Wielicka, Wrocławska, Wspólna, Wrzos, Zachodnia, droga
dojazdowa do jednostki wojskowej.
Pustkowo: boisko sportowe, Wąska, Spokojna, Akacjowa, Polna, Leśna, Handlowa, wokół stawu, deptak
Pustkowo-Trzęsacz (do tablicy miejscowości), deptak Pustkowo-Pobierowo, Magdaleny, Sportowa;
f) zamiatanie mechaniczne jeden raz w tygodniu wszystkich utwardzonych ulic w Pobierowie i Pustkowiu –
sprzętem specjalistycznym,
g) utrzymywanie czystości na plażach w Pobierowie i Pustkowiu:
Ustawienie koszy na śmieci – maksimum co 30 metrów w miejscowości:
Pobierowo: na odcinku od końca ogrodzenia jednostki wojskowej do zejścia przy ul. Granicznej (zgodnie z
wymaganiami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).
Pustkowo: na odcinku od zejścia przy ul. Nadmorskiej do zejścia przy ul. Słonecznej (zgodnie z wymaganiami
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).
Ustawienie koszy na śmieci – maksimum co 60 metrów między miejscowościami Trzęsacz - Pustkowo i
Pustkowo - Pobierowo,
— wyposażanie koszy w worki na śmieci o minimalnej pojemności 120 litrów,
— codzienne opróżnianie koszy na śmieci,
— poniedziałek – piątek włącznie dwa razy dziennie opróżnianie koszy na śmieci,
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— sobota – niedziela włącznie trzy razy dziennie opróżnianie koszy na śmieci (ostatni raz ok. godz. 22:00),
— w dni słoneczne – plażowe dodatkowy jeden raz opróżnianie koszy na śmieci,
— bronowanie plaż jeden raz na tydzień,
— mechaniczne sprzątanie plaż jeden raz na tydzień – sprzętem specjalistycznym.
h) utrzymanie w czystości zejść plażowych w miejscowościach:
Pobierowo: Graniczna, Jana z Kolna, Krakowska, Łowicka, Powstańców, Poznańska, Mazowiecka, Mickiewicza,
Moniuszki, Kawalerska, Spokojna, Ciechanowska (dwa zejścia),
Pustkowo: Leśna, Spacerowa, Bałtycka.
W zakres prac wchodzi:
— codzienne oczyszczanie zejść z piasku,
— codzienne sprzątanie,
— naprawy i konserwacja bieżąca;
4.3. utrzymanie czystości po sezonie.
a) opróżnianie 100 koszy ulicznych w Pobierowie 80 sztuk i Pustkowiu 20 sztuk:
Raz dziennie ulice Pobierowo: Grunwaldzka od Jana z Kolna do Kawalerskiej, Mickiewicza od ulicy Zgody
do zejścia plażowego, Zgody, przystanek autobusowy, Wojska Polskiego od Jana z Kolna do Grunwaldzkiej,
dojścia do zejść plażowych Jana z Kolna, Moniuszki, Ciechanowska, Mickiewicza, Szczecińska – 50 sztuk
koszy.
Pustkowo: Spacerowa do zejścia na plażę, Leśna do zejścia na plażę, Bałtycka z zejściem na plażę, Słoneczna,
Nadmorska, tj. 10 sztuk koszy.
Raz w tygodniu pozostałe ulice tj. 40 sztuk koszy;
b) raz dziennie zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne na wszystkich ulicach;
c) dwa razy do roku zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne przed sezonem tj. do 28 kwietnia i po
sezonie tj. do 30 września terenu między Jana z Kolna, a Mazowiecką;
d) zamiatanie ręczne jeden raz w tygodniu wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Pobierowo: Grunwaldzka, Mickiewicza, Zgody, Jana z Kolna, Wojska Polskiego, Moniuszki, plac przy fontannie,
PKS, Ciechanowska, Spokojna, Karola Borka, Pomorska, Reymonta, Orzeszkowej, Poznańska, Piastowska
oraz dojścia do plaży od ulicy Grunwaldzkiej: Graniczna, Krakowska, Łowicka, Powstańców, Poznańska,
Mazowiecka, Kawalerska, Spokojna, Ciechanowska (dwa zejścia.
Pustkowo: Słoneczna, Spacerowa, Bałtycka, Nadmorska;
e) zamiatanie ręczne raz na miesiąc w ostatni piątek miesiąca wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Pobierowo: 22 Lipca, B. Prusa, Bielańska, Bracka, Chmielna, Cicha, Cieszyńska, Częstochowska, Gdańska,
Gnieźnieńska, Graniczna, Grudziądzka, Gwarna, Kaliska, Konopnickiej, Kawalerska, Kościuszki, Krakowska,
Krótka, Kujawska. Leśna, Lubelska, Łomżyńska, Łowicka, Łódzka, Mariana Buczka, Majowa, Mazowiecka,
Miodowa, Mokotowska, Morska, Niecała, Okrzei, Opolska, Ostrowska, Ostrołęcka, Parkowa, Polna,
Południowa, Powstańców, Piotrkowska, Przeskok, Sienna, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, Śląska,
Toruńska, Warszawska, Wczasowa, Wielicka, Wrocławska, Wspólna, Wrzos, Zachodnia, droga dojazdowa do
jednostki wojskowej.
Pustkowo: Sportowa, Polna, Akacjowa, Handlowa, Magdaleny, Leśna, deptak Pustkowo-Trzęsacz (do tablicy
miejscowości), deptak Pustkowo-Pobierowo;
f) zamiatanie mechaniczne jeden raz w miesiącu wszystkich utwardzonych ulic w Pobierowie i Pustkowiu –
sprzętem specjalistycznym;
g) utrzymywanie czystości na plażach Pobierowa i Pustkowa:
— jeden raz w miesiącu ręczne sprzątanie plaż,
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— ustawienie koszy na śmieci – po dwa przy każdym zejściu (zgodnie z wymaganiami Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
— wyposażanie koszy w worki na śmieci o minimalnej pojemności 120 litrów,
— jeden raz dziennie opróżnianie koszy na śmieci,
— bronowanie plaż jeden raz na miesiąc;
h) utrzymanie w czystości zejść plażowych:
— Pobierowo: Graniczna, Jana z Kolna, Krakowska, Łowicka, Powstańców, Poznańska, Mazowiecka,
Mickiewicza, Moniuszki, Kawalerska, Spokojna, Ciechanowska (dwa zejścia),
— Pustkowo: Leśna, Spacerowa, Bałtycka.
Prace będą polegały na:
— jeden raz w tygodniu oczyszczanie zejść z piasku,
— jeden raz w tygodniu sprzątanie,
— naprawy i konserwacja bieżąca;
4.4 akcja zima.
Odśnieżanie placów, ulic, chodników, zejść na plażę i zachowanie przejezdności wg potrzeb.
Odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem i solą lub innym środkiem podobnie działającym terenów przy
budynkach mieszkalnych komunalnych i socjalnych;
4.5 konserwacja urządzeń:
a) naprawa i malowanie koszy na śmieci wg potrzeb, nie mniej jednak jak raz w roku przed sezonem,
b) naprawa i przygotowanie oraz składowanie (po sezonie) zbędnych na okres po sezonie koszy,
c) uzupełnianie brakujących koszy zgodnie z modelem wcześniejszym.
5. Wymagania od wykonawcy:
a) systematyczne uzupełnianie koszy na śmieci, tak aby odległości między koszami, na głównych ciągach
pieszych i pieszo – jezdnych, w okresie sezonu nie były większe niż 50 m;
b) zakup i ustawienie na plażach koszy na śmieci z wymiennymi workami foliowymi, w takich ilościach, aby
koszy na śmieci nie były ustawione w odległościach większych niż 30 m, a worki o pojemności min. 120 litrów;
c) zakup i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, pojemników na surowce wtórne (szkło,
makulatura, plastik) po wcześniejszym uzgodnieniu;
d) organizowanie dwa razy w roku (po sezonie i przed sezonem) zbiór „wystawek” zbędnych rzeczy, które na
koszt Gminy będą przewożone na wysypisko odpadów.
Wykaz nr 1.
1. Obiekty użyteczności Publicznej - Pobierowo.
Szkoła,
Centrum Ratownictwa,
Cmentarz,
Przystanek autobusowy,
Kompleks sportowy,
Hala sportowa.
Place zabaw dla dzieci,
Świetlica,
Parkingi,
Schronisko Młodzieżowe „Fala”.
2. Pobierowo – spis ulic.
Lp. Nazwa ulicy.
1. 22-go lipca;
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2. B. Prusa;
3. Bielańska;
4. Bracka;
5. Buczka;
6. Chmielna;
7. Cicha;
8. Ciechanowska;
9. Cieszyńska;
10. Częstochowska;
11. Dębowa;
12. droga wojskowa;
13. Gdańska;
14. Gnieźnieńska;
15. Graniczna;
16. Grudziądzka;
17. Grunwaldzka;
18. Gwarna;
19. Jana z Kolna;
20. Jodłowa;
21. Kamieńska;
22. Kaliska;
23. Karola Borka;
24. Kilińskiego;
25. Konopnickiej;
26. Kościuszki;
27. Krakowska;
28. Krótka;
29. Kujawska;
30. Kawalerska;
31. Leśna;
32. Lipcowa;
33. Lubelska;
34. Łomżyńska;
35. Łowicka;
36. Łódzka;
37. Majowa;
38. Mazowiecka;
39. Mickiewicza;
40. Miodowa;
41. Mokotowska;
42. Moniuszki;
43. Morska;
44. Niecała;
45. Okrzei;
46. Opolska;
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47. Orzeszkowej;
48. Ostrołęcka;
49. Ostrowska;
50. Piastowska;
51. Piotrkowska;
52. Polna;
53. Południowa;
54. Pomorska;
55. Powstańców;
56. Poznańska;
57. Przeskok;
58. Reymonta;
59. Sienna;
60. Słowackiego;
61. Sosnowa;
62. Spacerowa;
63. Spokojna;
64. Sportowa;
65. Szczecińska;
66. Strażacka;
67. Śląska;
68. Świerkowa;
69. Toruńska;
70. Warszawska;
71. Wąska;
72. Wczasowa;
73. Wielicka;
74. Wojska Polskiego;
75. Wrocławska;
76. Wrzos;
77. Wspólna;
78. Zachodnia;
79. Zgody.
3. Obiekty użyteczności publicznej Pustkowo:
Przystanek autobusowy,
Świetlica.
Place zabaw dla dzieci,
Boisko sportowe,
Parkingi.
4. Zieleń zorganizowana
Plac przy Bałtyckim Krzyżu Nadziei (ok. 1 500 m²).
5. Zieleń niezorganizowana
Park przy ul. Nadmorskiej (ok. 6 000 m²).
Plac przy świetlicy wiejskiej – ul. Magdaleny (ok. 8 500 m²).
6. Pustkowo – spis ulic.
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Lp. Nazwa ulicy.
1. Akacjowa;
2. Bałtycka;
3. Brzozowa;
4. Bursztynowa;
5. Handlowa;
6. Kamieńska;
7. Letnia;
8. Leśna;
9. Magdaleny;
10. Nadmorska;
11. Nowy Świat;
12. Polna;
13. Przedwiośnie;
14. Słoneczna;
15. Spacerowa;
16. Spokojna;
17. Sportowa;
18. Wąska;
19. Wiosenna.
1. Miejsce wykonywania usług: obejmuje miejscowości: Pobierowo, Pustkowo:
a) mechaniczne zamiatanie i ręczne oczyszczanie z zanieczyszczeń, piasku, błota, liści, trawy, chwastów,
papierów, itp. ulic, chodników, parkingów, przystanków, oraz innych terenów wymienionych w SIWZ;
b) odśnieżanie jezdni ulic, nawierzchni chodników, parkingów, przystanków, oraz innych terenów wymienionych
w SIWZ poprzez zgarnianie śniegu lub błota pośniegowego przy użyciu mechanicznych zestawów odśnieżnych,
a w szczególnych przypadkach poprzez zgarnianie ręczne;
c) zwalczanie śliskości jezdni ulic, nawierzchni chodników, parkingów, oraz innych terenów wymienionych
w SIWZ (tj. gołoledź, szron, zlodowacenia) poprzez mechaniczne posypywanie nawierzchni środkami
chemicznymi i materiałami uszorstniającymi.
1.1 Dodatkowo utrzymanie pogotowia zimowego – całodobowo również w dni wolne i święta, w tym stałe
śledzenie komunikatów meteorologicznych, bieżące rozeznanie o stanie ulic przewidzianych do zimowego
utrzymania, bieżąca koordynacja stanu pogotowia zimowego z Zamawiającym.
2. Termin wykonywania usług – do 31.12.2014 r.
3. Sposób wykonywania usług:
a) w okresie sezonu:
— sprzątanie ulic, chodników, placów oraz przyległych do nich terenów zielonych i trawników – w tym
sprzątanie liści,
— sprzątanie plaż wraz z zejściami plażowymi,
— naprawa ławek,
— sprzątanie i konserwacja zejść plażowych,
— opróżnianie koszy ulicznych;
b) po sezonie:
— sprzątanie ulic, chodników, placów oraz przyległych do nich terenów zielonych i trawników – w tym sprzątnie
liści,
— sprzątanie plaż wraz z zejściami plażowymi,
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— naprawa ławek,
— sprzątanie i konserwacja zejść plażowych,
— opróżnianie koszy ulicznych,
— zimowe utrzymanie ulic, chodników i zejść na plażę;
c) kosze na śmieci:
Brakującą ilość koszy oraz ich serwisowanie zapewni na własny koszt Oferent.
W przypadku uzupełniania ubytków Oferent zobowiązany jest do uzupełnienia brakującego kosza o taki sam
model jak poprzedni.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości koszy na śmieci.
Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże protokołem Oferentowi kosze.
Określenie „okres sezonu” oznacza okres:
— od 1.5 do 15.9.
Określenie „po sezonie” oznacza okres;
— od 16.9 do 30.4.
4. Zakres przedmiotowy.
4.1 Zakres ogólny:
a) utrzymywanie czystości na ciągach pieszych i pieszo – jezdnych, placach i parkingach;
b) utrzymanie czystości musi obejmować całe ulice, parkingi i place, (wymienione w wykazie nr 1 pkt 2, 6);
c) utrzymywanie w czystości terenów przy budynkach stanowiących własność gminy Rewal ze szczególnym
uwzględnieniem budynków mieszkalnych komunalnych i socjalnych: zamiatanie wspólnych wejść do budynku,
wspólnych dojść do budynku, ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, parkingów i miejsc postojowych a w
szczególności:
— sprzątanie chodników, terenów przyległych do budynków oraz parkingów itp.,
— pielęgnacja terenów zielonych (koszenie, grabienie, zbieranie odpadów i liści),
— zimowe utrzymanie w/w terenów poprzez usuwanie śniegu, sopli i oblodzeń oraz zapobieganie powstaniu
gołoledzi poprzez stosowanie środków zapobiegających temu zjawisku na wjazdach do posesji, dojazdach,
miejscach parkingowych, ciągach komunikacji pieszej, częściach wspólnych przed budynkami (schody
zewnętrzne aż do drzwi wejściowych poszczególnych mieszkań);
d) utrzymywanie czystości na terenach zielonych, zieleńcach i trawnikach przylegających do ulic, parkingów i
placów w tym:
— zieleni zorganizowanej wymienionej w wykazie nr 3 pkt 2, 5;
e) zamiatanie ww. ciągów mechaniczne – sprzętem specjalistycznym i ręczne;
f) opróżnianie koszy;
g) utrzymywanie czystości i opróżnianie koszy na placach zabaw;
h) utrzymywanie czystości na plażach;
i) utrzymanie zejść plażowych w okresie sezonu i po sezonie;
j) sprzątanie wydm i terenów leśnych dwa raz w roku przed sezonem letnim i po sezonie. W razie potrzeby
dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym;
k) sprzątanie szlaku rowerowego Pobierowo – Pustkowo na odcinku od O.W. Gryf w Pobierowie do ul.
Bałtyckiej. W razie potrzeby dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym;
l) w okresie zimy – posypywanie piaskiem i solą lub innym podobnie działającym środkiem ciągów
komunikacyjnych (główne ciągi komunikacyjne to ulice zamiatane codziennie) i zejściach na plażę;
m) w okresie zimowym:
— gromadzenie i pryzmowanie piasku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
— likwidowanie oblodzeń,
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— bieżące odśnieżanie ciągów komunikacyjnych;
n) wywóz odpadów stałych z obiektów użyteczności publicznej (wg wykazu nr 1);
o) zbiórka i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Rewal.
4.1.1. Oferent, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, po uzgodnieniu z Zamawiającym obowiązany
będzie nieodpłatnie ustawić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pojemniki (papier, plastik i szkło
– po jednej sztuce) na surowce wtórne. Oferent obowiązany jest do bezpłatnego opróżniania i wywożenia ww.
surowców wg potrzeb;
4.2 utrzymanie czystości w sezonie:
a) codzienne opróżnianie 320 koszy ulicznych w tym: w Pobierowie 250 sztuk i w Pustkowiu 70 sztuk:
Od poniedziałku do czwartku włącznie 3 razy dziennie ulice:
Pobierowo: Grunwaldzka od Jana z Kolna do Kawalerskiej, Mickiewicza od ulicy Zgody do zejścia plażowego,
Zgody, przystanek autobusowy, Wojska Polskiego od Jana z Kolna do Grunwaldzkiej, dojścia do zejść
plażowych Jana z Kolna, Moniuszki, Poznańska, Szczecińska Ciechanowska, Mickiewicza tj. 150 sztuk koszy.
Pustkowo: Spacerowa do zejścia na plażę, Leśna do zejścia na plażę, Bałtycka z zejściem na plażę, Słoneczna,
Nadmorska, plac przy krzyżu tj. 45 sztuk koszy (ostatni raz ok. godziny 22:00).
Od poniedziałku do czwartku włącznie 2 razy dziennie pozostałe ulice tj. 125 sztuk koszy,
Od piątku do niedzieli włącznie 4 razy dziennie ulice:
Pobierowo: Grunwaldzka od Jana z Kolna do Kawalerskiej, Mickiewicza od ulicy Zgody do zejścia plażowego,
Zgody, przystanek autobusowy, Wojska Polskiego od Jana z Kolna do Grunwaldzkiej, dojścia do zejść
plażowych Jana z Kolna, Moniuszki, Poznańska, Ciechanowska, Mickiewicza tj. 150 sztuk koszy.
Pustkowo: Spacerowa do zejścia na plażę, Leśna do zejścia na plażę, Bałtycka z zejściem na plażę,
Nadmorska, Słoneczna tj. 45 sztuk koszy (ostatni raz ok. godziny 22:00).
Od piątku do niedzieli włącznie 3 razy dziennie pozostałe ulice tj. 125 sztuk koszy;
b) dwa razy dziennie zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne na wszystkich ulicach;
c) codzienne zamiatanie ręczne wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Pobierowo: Grunwaldzka, Mickiewicza, Zgody, Jana z Kolna, Wojska Polskiego, Moniuszki, plac przy fontannie,
PKS.
Pustkowo: plac przy krzyżu, Słoneczna, Nadmorska, Bałtycka, Spacerowa, Magdaleny;
d) zamiatanie dwa razy w tygodniu w piątek i poniedziałek wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Pobierowo: Ciechanowska, Spokojna, Karola Borka, Pomorska, Reymonta, Orzeszkowej, Poznańska,
Piastowska oraz dojścia do plaży od ulicy Grunwaldzkiej: Graniczna, Krakowska, Łowicka, Powstańców,
Poznańska, Mazowiecka, Kawalerska, Spokojna, Ciechanowska (dwa zejścia), Moniuszki;
e) zamiatanie raz w tygodniu w poniedziałek wskazanych poniżej placów, ulic i chodników.
Pobierowo: 22 Lipca, B. Prusa, Bielańska, Bracka, Chmielna, Cicha, Cieszyńska, Częstochowska, Gdańska,
Gnieźnieńska, Graniczna, Grudziądzka, Gwarna, Kaliska, Konopnickiej, Kawalerska, Kościuszki, Krakowska,
Krótka, Kujawska. Leśna, Lubelska, Łomżyńska, Łowicka, Łódzka, Mariana Buczka, Majowa, Mazowiecka,
Miodowa, Mokotowska, Morska, Niecała, Okrzei, Opolska, Ostrowska, Ostrołęcka, Parkowa, Polna,
Południowa, Powstańców, Piotrkowska, Przeskok, Sienna, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, Śląska,
Szczecińska, Toruńska, Warszawska, Wczasowa, Wielicka, Wrocławska, Wspólna, Wrzos, Zachodnia, droga
dojazdowa do jednostki wojskowej.
Pustkowo: boisko sportowe, Wąska, Spokojna, Akacjowa, Polna, Leśna, Handlowa, wokół stawu, deptak
Pustkowo-Trzęsacz (do tablicy miejscowości), deptak Pustkowo-Pobierowo, Magdaleny, Sportowa;
f) zamiatanie mechaniczne jeden raz w tygodniu wszystkich utwardzonych ulic w Pobierowie i Pustkowiu –
sprzętem specjalistycznym;
g) utrzymywanie czystości na plażach w Pobierowie i Pustkowiu:
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Ustawienie koszy na śmieci – maksimum co 30 metrów w miejscowości:
Pobierowo: na odcinku od końca ogrodzenia jednostki wojskowej do zejścia przy ul. Granicznej (zgodnie z
wymaganiami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).
Pustkowo: na odcinku od zejścia przy ul. Nadmorskiej do zejścia przy ul. Słonecznej (zgodnie z wymaganiami
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).
Ustawienie koszy na śmieci – maksimum co 60 metrów między miejscowościami Trzęsacz - Pustkowo i
Pustkowo - Pobierowo,
— wyposażanie koszy w worki na śmieci o minimalnej pojemności 120 litrów,
— codzienne opróżnianie koszy na śmieci,
— poniedziałek – piątek włącznie dwa razy dziennie opróżnianie koszy na śmieci,
— sobota – niedziela włącznie trzy razy dziennie opróżnianie koszy na śmieci (ostatni raz ok. godz. 22:00),
— w dni słoneczne – plażowe dodatkowy jeden raz opróżnianie koszy na śmieci,
— bronowanie plaż jeden raz na tydzień,
— mechaniczne sprzątanie plaż jeden raz na tydzień – sprzętem specjalistycznym;
h) utrzymanie w czystości zejść plażowych w miejscowościach:
Pobierowo: Graniczna, Jana z Kolna, Krakowska, Łowicka, Powstańców, Poznańska, Mazowiecka, Mickiewicza,
Moniuszki, Kawalerska, Spokojna, Ciechanowska (dwa zejścia),
Pustkowo: Leśna, Spacerowa, Bałtycka.
W zakres prac wchodzi:
— codzienne oczyszczanie zejść z piasku,
— codzienne sprzątanie,
— naprawy i konserwacja bieżąca;
4.3. utrzymanie czystości po sezonie.
a) opróżnianie 100 koszy ulicznych w Pobierowie 80 sztuk i Pustkowiu 20 sztuk:
Raz dziennie ulice Pobierowo: Grunwaldzka od Jana z Kolna do Kawalerskiej, Mickiewicza od ulicy Zgody
do zejścia plażowego, Zgody, przystanek autobusowy, Wojska Polskiego od Jana z Kolna do Grunwaldzkiej,
dojścia do zejść plażowych Jana z Kolna, Moniuszki, Ciechanowska, Mickiewicza, Szczecińska – 50 sztuk
koszy.
Pustkowo: Spacerowa do zejścia na plażę, Leśna do zejścia na plażę, Bałtycka z zejściem na plażę, Słoneczna,
Nadmorska, tj. 10 sztuk koszy.
Raz w tygodniu pozostałe ulice tj. 40 sztuk koszy;
b) raz dziennie zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne na wszystkich ulicach;
c) dwa razy do roku zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne przed sezonem tj. do 28 kwietnia i po
sezonie tj. do 30 września terenu między Jana z Kolna, a Mazowiecką;
d) zamiatanie ręczne jeden raz w tygodniu wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Pobierowo: Grunwaldzka, Mickiewicza, Zgody, Jana z Kolna, Wojska Polskiego, Moniuszki, plac przy fontannie,
PKS, Ciechanowska, Spokojna, Karola Borka, Pomorska, Reymonta, Orzeszkowej, Poznańska, Piastowska
oraz dojścia do plaży od ulicy Grunwaldzkiej: Graniczna, Krakowska, Łowicka, Powstańców, Poznańska,
Mazowiecka, Kawalerska, Spokojna, Ciechanowska (dwa zejścia.
Pustkowo: Słoneczna, Spacerowa, Bałtycka, Nadmorska;
e) zamiatanie ręczne raz na miesiąc w ostatni piątek miesiąca wskazanych poniżej placów, ulic i chodników:
Pobierowo: 22 Lipca, B. Prusa, Bielańska, Bracka, Chmielna, Cicha, Cieszyńska, Częstochowska, Gdańska,
Gnieźnieńska, Graniczna, Grudziądzka, Gwarna, Kaliska, Konopnickiej, Kawalerska, Kościuszki, Krakowska,
Krótka, Kujawska. Leśna, Lubelska, Łomżyńska, Łowicka, Łódzka, Mariana Buczka, Majowa, Mazowiecka,
Miodowa, Mokotowska, Morska, Niecała, Okrzei, Opolska, Ostrowska, Ostrołęcka, Parkowa, Polna,
19/01/2011
S12
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

28/37

Dz.U./S S12
19/01/2011
18551-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

29/37

Południowa, Powstańców, Piotrkowska, Przeskok, Sienna, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, Śląska,
Toruńska, Warszawska, Wczasowa, Wielicka, Wrocławska, Wspólna, Wrzos, Zachodnia, droga dojazdowa do
jednostki wojskowej.
Pustkowo: Sportowa, Polna, Akacjowa, Handlowa, Magdaleny, Leśna, deptak Pustkowo-Trzęsacz (do tablicy
miejscowości), deptak Pustkowo-Pobierowo;
f) zamiatanie mechaniczne jeden raz w miesiącu wszystkich utwardzonych ulic w Pobierowie i Pustkowiu –
sprzętem specjalistycznym;
g) utrzymywanie czystości na plażach Pobierowa i Pustkowa:
— jeden raz w miesiącu ręczne sprzątanie plaż,
— ustawienie koszy na śmieci – po dwa przy każdym zejściu (zgodnie z wymaganiami Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
— wyposażanie koszy w worki na śmieci o minimalnej pojemności 120 litrów,
— jeden raz dziennie opróżnianie koszy na śmieci,
— bronowanie plaż jeden raz na miesiąc;
h) utrzymanie w czystości zejść plażowych:
— Pobierowo: Graniczna, Jana z Kolna, Krakowska, Łowicka, Powstańców, Poznańska, Mazowiecka,
Mickiewicza, Moniuszki, Kawalerska, Spokojna, Ciechanowska (dwa zejścia),
— Pustkowo: Leśna, Spacerowa, Bałtycka.
Prace będą polegały na:
— jeden raz w tygodniu oczyszczanie zejść z piasku,
— jeden raz w tygodniu sprzątanie,
— naprawy i konserwacja bieżąca;
4.4 akcja zima.
Odśnieżanie placów, ulic, chodników, zejść na plażę i zachowanie przejezdności wg potrzeb.
Odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem i solą lub innym środkiem podobnie działającym terenów przy
budynkach mieszkalnych komunalnych i socjalnych;
4.5 konserwacja urządzeń:
a) naprawa i malowanie koszy na śmieci wg potrzeb, nie mniej jednak jak raz w roku przed sezonem,
b) naprawa i przygotowanie oraz składowanie (po sezonie) zbędnych na okres po sezonie koszy,
c) uzupełnianie brakujących koszy zgodnie z modelem wcześniejszym.
5. Wymagania od wykonawcy:
a) systematyczne uzupełnianie koszy na śmieci, tak aby odległości między koszami, na głównych ciągach
pieszych i pieszo – jezdnych, w okresie sezonu nie były większe niż 50 m;
b) zakup i ustawienie na plażach koszy na śmieci z wymiennymi workami foliowymi, w takich ilościach, aby
koszy na śmieci nie były ustawione w odległościach większych niż 30 m, a worki o pojemności min. 120 litrów;
c) zakup i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, pojemników na surowce wtórne (szkło,
makulatura, plastik) po wcześniejszym uzgodnieniu;
d) organizowanie dwa razy w roku (po sezonie i przed sezonem) zbiór „wystawek” zbędnych rzeczy, które na
koszt Gminy będą przewożone na wysypisko odpadów.
Wykaz nr 1.
1. Obiekty użyteczności Publicznej - Pobierowo.
Szkoła,
Centrum Ratownictwa,
Cmentarz,
Przystanek autobusowy,
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Kompleks sportowy,
Hala sportowa.
Place zabaw dla dzieci,
Świetlica,
Parkingi,
Schronisko Młodzieżowe „Fala”.
2. Pobierowo – spis ulic.
Lp. Nazwa ulicy.
1. 22-go lipca;
2. B. Prusa;
3. Bielańska;
4. Bracka;
5. Buczka;
6. Chmielna;
7. Cicha;
8. Ciechanowska;
9. Cieszyńska;
10. Częstochowska;
11. Dębowa;
12. droga wojskowa;
13. Gdańska;
14. Gnieźnieńska;
15. Graniczna;
16. Grudziądzka;
17. Grunwaldzka;
18. Gwarna;
19. Jana z Kolna;
20. Jodłowa;
21. Kamieńska;
22. Kaliska;
23. Karola Borka;
24. Kilińskiego;
25. Konopnickiej;
26. Kościuszki;
27. Krakowska;
28. Krótka;
29. Kujawska;
30. Kawalerska;
31. Leśna;
32. Lipcowa;
33. Lubelska;
34. Łomżyńska;
35. Łowicka;
36. Łódzka;
37. Majowa;
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38. Mazowiecka;
39. Mickiewicza;
40. Miodowa;
41. Mokotowska;
42. Moniuszki;
43. Morska;
44. Niecała;
45. Okrzei;
46. Opolska;
47. Orzeszkowej;
48. Ostrołęcka;
49. Ostrowska;
50. Piastowska;
51. Piotrkowska;
52. Polna;
53. Południowa;
54. Pomorska;
55. Powstańców;
56. Poznańska;
57. Przeskok;
58. Reymonta;
59. Sienna;
60. Słowackiego;
61. Sosnowa;
62. Spacerowa;
63. Spokojna;
64. Sportowa;
65. Szczecińska;
66. Strażacka;
67. Śląska;
68. Świerkowa;
69. Toruńska;
70. Warszawska;
71. Wąska;
72. Wczasowa;
73. Wielicka;
74. Wojska Polskiego;
75. Wrocławska;
76. Wrzos;
77. Wspólna;
78. Zachodnia;
79. Zgody.
3. Obiekty użyteczności publicznej Pustkowo:
Przystanek autobusowy,
Świetlica.
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Place zabaw dla dzieci,
Boisko sportowe,
Parkingi.
4. Zieleń zorganizowana
Plac przy Bałtyckim Krzyżu Nadziei (ok. 1 500 m²).
5. Zieleń niezorganizowana
Park przy ul. Nadmorskiej (ok. 6 000 m²).
Plac przy świetlicy wiejskiej – ul. Magdaleny (ok. 8 500 m²).
6. Pustkowo – spis ulic.
Lp. Nazwa ulicy.
1. Akacjowa;
2. Bałtycka;
3. Brzozowa;
4. Bursztynowa;
5. Handlowa;
6. Kamieńska;
7. Letnia;
8. Leśna;
9. Magdaleny;
10. Nadmorska;
11. Nowy Świat;
12. Polna;
13. Przedwiośnie;
14. Słoneczna;
15. Spacerowa;
16. Spokojna;
17. Sportowa;
18. Wąska;
19. Wiosenna.
4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
Wymaga się wniesienia wadium w wysokości:
I część - 5 000,00 PLN;
II cześć - 5 000,00 PLN;
III część - 5 000,00 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
1. Płatność wynagrodzenia odbywać się będzie w następujący sposób:
— w okresie sezonu tj. od 1.6 do 31.8 każdego kolejnego roku obowiązywania niniejszej umowy – wartość
miesięcznego wynagrodzenia stanowić będzie 1/6 należnej rocznej kwoty za wykonane usługi określonej w
ofercie Wykonawcy,
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— w okresie po sezonie tj. od 1.9 do 31.12 i od 1.1 do 31.5 każdego kolejnego roku obowiązywania niniejszej
umowy wartość miesięcznego wynagrodzenia stanowić będzie 1/18 należnej rocznej kwoty za wykonane usługi
określonej w ofercie Wykonawcy.
2. Wypłata wynagrodzenia za wykonane usługi następować będzie raz w miesiącu z dołu (po wykonanej
usłudze), na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, płatne 14 dni po złożeniu faktury.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia - o wyłączenie z umowy zimowego
utrzymania ulic i chodników. W takiej sytuacji zmniejszenie zakresu zostanie dokonane, zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 9 pkt 2 umowy.

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy zobowiązani
są przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty (przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć dla
każdej części postępowania):
1.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Formularz 3.1.1);
1.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
1.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.1.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.1.5.a. jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób;
1.1.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w zakresie co najmniej:
— wykonanie minimum trzech usług utrzymania czystości i wywozu nieczystości o wartości rocznej minimum 1
500 000 PLN brutto każda.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Część sprawozdania
finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, (jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to za ten okres), a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanych sprawozdaniach w części dotyczącej rachunku
zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
– inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim i
potwierdzające spełnienie warunku.
2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku.
3) Wykonawca musi wykazać średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja
„Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z
nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN;
4) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 000 PLN.

III.2.3)

Zdolność techniczna

III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena - za okres letni. Waga 80
2. cena - za okres zimowy. Waga 20

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ID/341/01/11

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 21.2.2011 - 15:30
Dokumenty odpłatne
podać cenę 80,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.2.2011 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28.2.2011 - 11:00
Miejsce
Siedziba zamawiającego, sala narad Rady Gminy.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Aleja Szucha 4/2
00-582 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
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Tel. +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Terminy wniesienia odwołania:
1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Aleja Szucha 4/2
00-582 Warszawa
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POLSKA
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587777
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
14.1.2011
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