
         Zał. nr 1.3 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
 

Całoroczne kompleksowe utrzymanie czystości we wszystkich miejscowościach Gminy 
Rewal 

 
1. Miejsce wykonywania usług: 

obejmuje miejscowości:  Niechorze i Pogorzelica  
  

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 Niechorzu, w tym : 
� sprzątanie alejek, placów, 
� utrzymanie zieleni cmentarnej, 
� wywóz śmieci, 
� przycinanie żywopłotu. 
� zabezpieczenie minimum dwóch pojemników na śmieci o pij. 110 litrów.  

      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 
• 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, 
• przycinanie żywopłotu. 

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

• dwa komplety Pogorzelica, 
• siedem kompletów Niechorze. 

 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. 
3.1.3  Jeden raz w tygodniu sprzątanie terenów przyległych do kanału Liwka. Ustawienie tablicy informacyjnej:        
          „ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI”. 
 
3.2 Utrzymanie czystości w sezonie: 

a) codzienne opróżnianie 300 koszy ulicznych w tym: w Niechorzu 250 sztuk i w Pogorzelicy 50 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 UM Szczecin do remizy 
OSP, od Kolejowej do zejść plażowych : Pogorzelica: Plażowa, Bursztynowa, Morska, przejście 
przy OW „Sandra” od Wojska Polskiego do morza, centrum handlowe od Słonecznej do Teligi, tj. 
130 sztuk koszy ( ostatni raz ok. godziny 21.00)  

� od poniedziałku do czwartku włącznie 2 razy dziennie pozostałe ulice tj. 170 koszy, 
� od piątku do niedzieli włącznie 4 razy dziennie ulice: w Niechorzu Aleja Bursztynowa, Pocztowa z 

zejściem plażowym, Parkowa, Mazowiecka, Kolejowa, Szczecińska z zejściem plażowym, 
Krakowska – zejście plażowe, Pomorska – Nadmorska od UM Szczecin do remizy OSP, od 
Kolejowej do zejść plażowych; w Pogorzelicy Plażowa, Bursztynowa, Morska, przejście przy OW 
„Sandra” od Wojska Polskiego do morza, centrum handlowe od Słonecznej do Teligi, tj. 130 sztuk 
koszy ( ostatni raz ok. godziny 21.00)  

� od piątku do niedzieli włącznie 3 razy dziennie pozostałe ulice tj. 170 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 po dwóch stronach Kanału Liwka 

od torów kolejowych do morza oraz dwóch terenów zielonych przy Alei Bursztynowej, terenów wzdłuż 
torów kolejki wąskotorowej, 

d) codzienne zamiatanie ręczne wskazanych poniżej placów, ulic i chodników: 
� Niechorze ulice : Kolejowa, Pocztowa z dojściem do pirsu, Mazowiecka, Morska, Parkowa,    
      Aleja Bursztynowa, plac przy ul. Parkowej i Mazowieckiej, PKS, ....  
� Pogorzelica ulice: Wojska Polskiego – centrum handlowe, Plażowa, Morska,    

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    

• 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    
• Pogorzelica: Wrzosowa, przejście leśne od ul. Leśników do Wojska Polskiego 
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 raz dziennie ręczne sprzątanie plaż,   
• sobota – niedziela włącznie dwa razy dziennie ręczne sprzątanie plaż 
• w dni słoneczne – plażowe dodatkowy jeden raz ręczne sprzątanie plaż 
i)  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 

      j)    bronowanie plaż jeden raz na tydzień, 
k) 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: Morska, Bursztynowa, Sztormowa, Plażowa, przy O.W. Kora, przy O.W. Opolanka, przy 
kanale   

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

 
3.3. Utrzymanie czystości po sezonie. 

a) opróżnianie 120 koszy ulicznych w Niechorzu ( 90 szt.) i Pogorzelicy (30 szt.):  
� raz dziennie ulice Niechorze: Aleja Bursztynowa, Pocztowa z zejściem plażowym, Parkowa, 

Mazowiecka, Kolejowa, Krakowska – zejście plażowe, Pomorska – Nadmorska od UM 
Szczecin do remizy OSP, od Kolejowej do zejść plażowych; Pogorzelica: Plażowa, 
Bursztynowa, przejście przy OW „Sandra” od Wojska Polskiego do morza, centrum handlowe 
od Słonecznej do Teligi, tj. 70 sztuk koszy 

� raz w tygodniu pozostałe ulice tj. 60 sztuk koszy, 
b) raz dziennie zbieranie odpadów takich jak: butelki, papierki i inne na wszystkich ulicach, 
c) raz w miesiącu po dwóch stronach Kanału Liwka od torów kolejowych do morza oraz dwóch terenów 

zielonych przy Alei Bursztynowej, terenów wzdłuż torów kolejki wąskotorowej 
d) 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, ....  

�   Pogorzelica ulice: Wojska Polskiego – centrum handlowe, Plażowa, Morska,    
e) 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.       

f) zamiatanie mechaniczne – sprzętem specjalistycznym, jeden raz w miesiącu wszystkich utwardzonych 
ulic w Niechorzu i Pogorzelicy 

       e)  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, 
• jeden raz w tygodniu opróżnianie koszy na śmieci,   



• bronowanie plaż jeden raz na miesiąc,   
        f) utrzymanie zejść plażowych: 

� Niechorze:  Wschodnia, Leśna, Spokojna, Szczecińska, Słoneczna, Krakowska, Pocztowa przy 
pirsie, Mazowiecka, Pomorska (dwa zejścia), Starowiejska, Latarnia Morska   

� Pogorzelica: Morska, Bursztynowa, Sztormowa, Plażowa, przy O.W. Kora, przy O.W. 
Opolanka, przy kanale;   

 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 i zachowanie przejezdności 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) – 9 kompletów, 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


