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           Zał. nr 1.2 
            
Przedmiot zamówienia : 
„Kompleksowe utrzymanie czystości i konserwacja urządzeń przez okres całego roku 
w Gminie Rewal” 

 
1. Miejsce wykonywania usług: 

obejmuje miejscowości:  Pobierowo i Pustkowo  
  

2. Termin wykonywania usług – do 31.12.2010 r.    
2.1  Sposób wykonywania usług : 

a) w okresie sezonu : 
• sprzątanie ulic, chodników,  placów - w tym sprzątnie liści 
• sprzątanie plaż 
• naprawa ławek 
• sprzątanie i konserwacja zejść plażowych 
• opróżnianie koszy ulicznych. 

 
b) po sezonie : 

• sprzątanie ulic, chodników,  placów - w tym sprzątnie liści 
• sprzątanie plaż 
• naprawa ławek 
• sprzątanie i konserwacja zejść plażowych 
• opróżnianie koszy ulicznych 
• zimowe utrzymanie ulic, chodników i zejść na plażę  

 
c)  utrzymanie cmentarza – w Pobierowie, a w tym : 

� sprzątanie alejek, placów, 
� utrzymanie zieleni cmentarnej, 
� wywóz śmieci,  

d) kosze na śmieci i surowce wtórne:  
� brakującą ilość koszy i kosze na surowce wtórne Oferent zapewni na własny koszt. 
� Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości koszy na śmieci i surowce wtórne.   

 
Określenie „okres sezonu”  oznacza okres: 

• od 28.04 do 06.05. 
• od 01.06 do 15.09, 

Określenie „po sezonie”  oznacza okres; 
• od 16.09 do 27.04 
• od 07.05 do 31.05.  

  
3. Zakres przedmiotowy. 
3.1 Zakres ogólny : 

a) utrzymywanie czystości na ciągach pieszych i pieszo – jezdnych, placach i parkingach   
b) utrzymanie czystości musi obejmować całe ulice, parkingi i place,  
c) zamiatanie ww. ciągów mechaniczne – sprzętem specjalistycznym i ręczne, 
d) opróżnianie koszy, 
e) utrzymywanie czystości na plażach,    
f) utrzymanie zejść plażowych w okresie sezonu i po sezonie, 
g) w okresie zimy – posypywanie piaskiem chodników na głównych ciągach komunikacyjnych (główne 

ciągi komunikacyjne to ulice zamiatane codziennie) i zejściach na plażę, 
h) w okresie zimowym:  
• gromadzenie i pryzmowanie piasku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 
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• likwidowanie oblodzeń, 
• bieżące odśnieżanie ciągów komunikacyjnych,   
i) wywóz odpadów stałych z budynków użyteczności publicznej (wg wykazu nr 1 ), 
j) utrzymanie cmentarza, a w tym : 
• sprzątanie alejek, placów, 
• utrzymanie zieleni cmentarnej, 
• wywóz śmieci,  
• zabezpieczenie minimum dwóch pojemników na śmieci o poj. 1100 litrów każdy. 

 3.1.1  Oferent, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, obowiązany będzie     
           nieodpłatnie ustawić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (papier, plastik i szkło – po jednej   
           sztuce) pojemniki na surowce wtórne w tym: 

• dwa komplety Pustkowo, 
• dziewięć kompletów Pobierowo. 

 
 Oferent obowiązany jest do bezpłatnego opróżniania i wywożenia ww surowców wg potrzeb.   
3.1.2. Sprzątanie wydm i terenów leśnych jeden raz w roku przed sezonem letnim. 
 
3.2 Utrzymanie czystości w sezonie: 

a) codzienne opróżnianie 300 koszy ulicznych w tym: w Pobierowie 250 sztuk i w Pustkowiu 50 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, Ciechanowska, 
Mickiewicza. Pustkowo: Spacerowa do zejścia na plażę, Leśna do zejścia na plażę, 
Bałtycka z zejściem na plażę, Słoneczna, Nadmorska  tj. 120 sztuk koszy ( ostatni raz ok. 
godziny 21.00)  

� od poniedziałku do czwartku włącznie 2 razy dziennie pozostałe ulice tj. 180 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. 
Pustkowo: Spacerowa do zejścia na plażę, Leśna do zejścia na plażę, bałtycka z zejściem 
na plażę, Nadmorska, Słoneczna tj. 120 sztuk koszy ( ostatni raz ok. godziny 21.00) 

� od piątku do niedzieli włącznie 3 razy dziennie pozostałe ulice tj. 180 sztuk koszy,  
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 na terenie między ulicą Jana z 

Kolna i Mazowiecką, 
d) codzienne zamiatanie ręczne wskazanych poniżej placów, ulic i chodników: 

�   Pobierowo :  
-   Grunwaldzka, Mickiewicza, Zgody, Jana z Kolna, Wojska Polskiego, Moniuszki,   plac 
przy fontannie, PKS,   

�   Pustkowo : Słoneczna, Nadmorska, Bałtycka, Spacerowa, Magdaleny 
e) 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), zejście 
przy O.W. Lubuszanka, Moniuszki. 

f) zamiatanie raz w tygodniu w poniedziałek wskazanych poniżej placów, ulic i chodników  
• Pobierowo: 
-  22 Lipca, B. Prosa, 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, 
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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, 

g) zamiatanie mechaniczne jeden raz w tygodniu wszystkich utwardzonych ulic w Pobierowie i 
Pustkowiu – sprzętem specjalistycznym,    

h) utrzymywanie czystości na plażach w Pobierowie i Pustkowiu:    
• poniedziałek – piątek włącznie raz dziennie ręczne sprzątanie plaż,   
• sobota – niedziela włącznie dwa razy dziennie ręczne sprzątanie plaż, 
• w dni słoneczne – plażowe dodatkowy jeden raz ręczne sprzątanie plaż. 
• ustawienie koszy na śmieci – maksimum co 30 metrów, maksymalnie 150 koszy (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 raz dziennie opróżnianie koszy na śmieci 
• sobota – niedziela włącznie dwa razy dziennie opróżnianie koszy na śmieci (ostatni raz  

ok. godz. 19.00) 
• 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.  

i) utrzymanie w czystości zejść plażowych w miejscowościach: 
Pobierowo: Graniczna, Jana z Kolna, Krakowska, Łowicka, Powstańców, Poznańska, Mazowiecka, 
Mickiewicza, Moniuszki, Kawalerska, Spokojna, Ciechanowska (dwa zejścia), zejście przy O.W. 
Lubuszanka.   
Pustkowo: Leśna, Spacerowa, Bałtycka. 

            W zakres prac wchodzi:  
• codzienne oczyszczanie zejść z piasku, 
• codzienne sprzątanie 
• naprawy i konserwacja bieżąca,   

 

3.3. 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.  

Pustkowo: Spacerowa do zejścia na plażę, Leśna do zejścia na plażę, Bałtycka z zejściem 
na plażę, Słoneczna, Nadmorska, tj. 50 sztuk koszy  
� raz w tygodniu pozostałe ulice tj. 50 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), zejście przy O.W. Lubuszanka.   

� Pustkowo: Słoneczna, Spacerowa, Bałtycka, Nadmorska 
e) zamiatanie ręczne raz na miesiąc w ostatni piątek miesiąca wskazanych poniżej placów,  ulic i 

chodników:   
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• Pobierowo: 22 Lipca, B. Prosa, 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,   
• 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 w tygodniu 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), 
zejście przy O.W. Lubuszanka.   

• 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, 

  
3.4  Akcja zima 
Odśnieżanie placów, ulic, chodników, zejść na plażę, zachować przejezdność wg potrzeb. 
 
3.5 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. 

    
4. 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 ) – 8 kompletów, 

d) organizowanie dwa razy w roku ( po sezonie i przed sezonem ) „wystawek” zbędnych rzeczy, które 
na koszt Gminy będą przewożone na wysypisko odpadów. 

  


