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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„WYWÓZ ODPADÓW Z KONTENERÓW, KOSZY I POJEMNIKÓW ”
I. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z KONTENERÓW.
Wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 zlokalizowanych na cmentarzach w
miejscowościach: Osieczany, Krzyszkowice, 2x Jawornik, Jasienica, Borzęta, 2x Myślenice
ul. Sienkiewicza.
Nieczystości wywożone będą do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach ul.
Ujejskiego 341.
W zakres usługi wchodzi:
1. Przyjęcie zgłoszenia (w prowadzonym przez Wykonawcę punkcie zgłoszeń) od
Zamawiającego lub osób wskazanych,
2. Niezwłoczny wywóz kontenera na składowisko i jego ponowne podstawienie.
Czas reakcji na zgłoszenie w ciągu 24 h od jego dokonania,
3. Dokładne uporządkowanie terenu wokół kontenera przy każdorazowej wymianie.
INFORMACJE DODATKOWE:
- W okresie od I do XII 2018 r. szacuje się wywóz ok. 200 szt. kontenerów
- jeden kontener na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza jest własnością gospodarza
cmentarza, natomiast drugi i pozostałe Wykonawca powinien zabezpieczyć we własnym
zakresie i wkalkulować cenę dzierżawy w cenę oferty.
- Wykonawca wywożący kontenery w systemie innym (rotacyjnym), niż podany w pkt.2
zakresu usługi, powinien zabezpieczyć we własnym zakresie kontenery na tzw.
„wymianę”, w ilości niezbędnej do obsługujących samochodów, odpowiednio
oznaczonych – które zabierze po wygaśnięciu umowy.
- Wykonawca powinien zabezpieczyć dodatkowy kontener, który na zlecenie
Zamawiającego będzie podstawiony we wskazane miejsce na terenie Gminy Myślenice,
podczas wykonywania prac porządkowych przez pracowników Zamawiającego
(likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie skarp potoków, oczyszczanie zarośniętych
terenów przez krzewy oraz samosiejki)
II. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z KOSZY ULICZNYCH.
1) Z terenu miasta:
Na terenie miasta Myślenice (ulice, place, park, przystanki oraz parkingi) ustawionych jest
ok. 353 szt. koszy ulicznych i parkowych, (łączna ilość koszy może nieznacznie wzrosnąć o
ok. 20-25 szt.)
Lokalizację koszy ulicznych zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.
W zakres usługi wchodzi:
1. a) Sukcesywne, bieżące (min. 3 x w tygodniu) opróżnianie wszystkich koszy i wywóz
nieczystości do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach ul.
Ujejskiego 341,
b) w okresie od 1 czerwca do 30 września codziennie (także w niedziele i święta)
opróżnianie wszystkich koszy z dzielnicy Zarabie i ul. Piłsudskiego
(Obręb C pkt. 1 – 9, Obręb D pkt. 5. w Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ)
c) ponadto (min. 6 x w tygodniu) z wyłączeniem dni świątecznych opróżnianie
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2.
3.
4.
5.

wszystkich koszy z ul. Kościuszki, Jordana, Gałczyńskiego, Reja, Joselewicza,
Żeromskiego, Słoneczna , Plac Kilińskiego oraz Słowackiego
(Obręb E pkt. 1, 3, 5, 10, 12, 13, 16, Obręb A pkt. 4, Obręb D pkt 1 w Załącznik nr
1 do niniejszego OPZ)
dokładne uporządkowanie terenu w promieniu 3 m wokół koszy ulicznych i
parkowych przy ich opróżnianiu,
dbałość o kosze (mycie, czyszczenie, osadzanie oraz prostowanie) w miarę potrzeby,
opróżnianie koszy w godzinach niepowodujących zakłóceń w ruchu drogowym,
w poniedziałki, środy i soboty i niezwłocznie w razie ich przepełnienia,
bieżąca kontrola napełnienia koszy ulicznych i opróżnianie przepełnionych koszy
między okresami wywozu, a szczególnie przed świętami lub innymi uroczystościami.

2) Z terenu gminy (wiaty przystankowe, przystanki, Centra Odnowy Wsi oraz
wyznaczone miejsca w sołectwach):
Na terenie gminy zamontowanych jest 146 koszy na przystankach komunikacji publicznej, w
Centrach Odnowy Wsi oraz wyznaczonych miejscach znajdujących się w wybranych
sołectwach.
Lokalizację koszy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ:
A) Kosze przy wiatach przystankowych oraz przystankach
B) Kosze przy Centrach Odnowy Wsi oraz wyznaczonych miejscach w sołectwach
W zakres usługi wchodzi:
1. Opróżnianie wszystkich koszy i wywóz nieczystości do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Myślenicach ul. Ujejskiego 341 w Myślenicach z częstotliwością 1 raz w
tygodniu w piątek,
2. dokładne uporządkowanie terenu wokół koszy i przystanku (ok. 3m) - likwidacja
ogłoszeń z wiat przystankowych, oczyszczenie siedzisk oraz wykoszenie trawy w
promieniu 3 m od przystanku, z w/w częstotliwością,
3. dbałość o kosze (mycie, czyszczenie, osadzanie oraz prostowanie) w miarę potrzeby,
4. kosze na przystankach zlokalizowanych w obrębie miasta Myślenice powinny być
opróżnianie jak w poz. 1/ (na bieżąco)
Zamawiający w okresie trwania zamówienia przekaże do dyspozycji Wykonawcy w/w
urządzenia z poleceniem dbałości o ich wygląd i stan techniczny: mycie-czyszczenie;
usuwanie drobnych usterek lub osadzanie na bieżąco w miarę potrzeb, a zauważone
podczas wykonywania usług nieprawidłowości, braki lub większe usterki w obsługiwanych
urządzeniach komunalnych - Wykonawca winien zgłaszać niezwłocznie do Zamawiającego.
W ofercie (Załącznik nr 1a do IDW – Wzór Formularza Cenowego) należy podać osobno
kwotę miesięczną – ryczałtową za wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz z koszy na
przystankach w w/w okresach oraz kwoty łączne.
III. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z POJEMNIKÓW.
1) Wywóz nieczystości z:
a) 4-ch pojemników typ MGB-240 usytuowanych na cmentarzu komunalnym przy ul.
Niepodległości w Myślenicach.
b) 1 -go pojemnika MGB-1100 usytuowanego na cmentarzu komunalnym w Bęczarce
c) 2-ch pojemników typ MGB-1100 usytuowanych na cmentarzu komunalnym w Bysinie
d) 2-ch pojemników typ MGB-1100 usytuowanych na cmentarzu komunalnym
w Głogoczowie
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W zakres usługi wchodzi:
-

-

Ad. a) bieżące, min. 3 x w tygodniu (bezwzględnie w soboty lub przed dniami wolnymi,
a w okresie zimowym (1.XII – 28.II) w razie potrzeby raz w tygodniu) opróżnianie
pojemników (zabezpieczonych przez Wykonawcę) na cmentarzu i wywóz nieczystości
do ZZO w Myślenicach,
Ad. b) opróżnianie pojemników (zabezpieczonych przez Wykonawcę) z częstotliwością
1 x w miesiącu
Ad. c) opróżnianie pojemnika (zabezpieczonego przez Wykonawcę) z częstotliwością
1 x w miesiącu
Ad. d) opróżnianie pojemników (zabezpieczonych przez Wykonawcę) z częstotliwością
1 x w miesiącu
dokładne uporządkowanie terenu wokół pojemników przy ich opróżnianiu.

2) Wywóz nieczystości z pojemników MGB-240 i trzech pojemników 1100 usytuowanych na
dziedzińcu Urzędu Miasta i Gminy (wjazd od ul. H.Jordana).
3) Wywóz nieczystości z 5-ciu pojemników MGB 120 usytuowanych w ilości 3 szt. przy
budynku „Sokoła” na ul. H. Jordana i 2 szt. przy budynku 27 w podworcu Rynek 27.
Pojemniki z poz. 2/ i 3/ powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę i opróżniane z
częstotliwością 1 raz w tygodniu.
4) Wywóz nieczystości z 2-ch pojemników MGB-1100 usytuowanych na placu targowym
przy ul. K. Wielkiego w Myślenicach.
Pojemniki z poz. 4/ są własnością Zamawiającego i powinny być opróżniane z
częstotliwością 2 x w tygodniu wraz z dokładnym uporządkowaniem terenu wokół pojemnika
(opróżnianie powinno odbywać się w dniach: sobota, wtorek).

W ofercie należy podać osobno kwotę miesięczną – ryczałtową za wywóz nieczystości
z pojemników MGB-240 ; 1100 i 120 oraz kwoty łączne.
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zgodnie z Projektem Umowy (Tom II SIWZ),
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu Harmonogram
świadczenia usług, obejmujący zakres usług opisany w niniejszej Części zamówienia
w pkt:
II.
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z KOSZY ULICZNYCH.
III.
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z POJEMNIKÓW.
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Załącznik nr 1 do OPZ
Plan rozmieszczenia koszy na terenie miasta (ulice, place, park, przystanki oraz parkingi)
Obręb A
1.

Dąbrowskiego

3 szt.

2.

Wybickiego

2 szt.

3.

Kniaziewicza

3 szt.

4.

Plac Kilińskiego wraz z ul. Średnioirańskiego (od placu Kilińskiego do 3 szt.
ulicy Kniaziewicza)
Obręb B

1.

Poniatowskiego

1 szt.

2.

3-go Maja

7 szt.

3.

Niepodległości

6 szt.

4.

Daszyńskiego

2 szt.

5.

Solidarności

2 szt.

6.

Parking przy k. Św. Alberta

2 szt.

7.

Parking nad krytym basenem

2 szt.

8.

Parking nad blokiem nr 25

2 szt.

9.

Osiedle 1000-lecia pomiędzy ul. Solidarności a ul. Dunina-Brzezińskiego

6 szt.

10.

Pardyaka wraz z ogródkiem Jordanowskim

15 szt.

11.

Dunina-Brzezińskiego

1 szt.

12.

Ogrodowa

3 szt.

13.

Osiedle 1000-lecia pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Dunina-Brzezińskiego

30 szt.

Obręb C
1.

Park na Zarabiu (teren pomiędzy ul. Piłsudskiego a korytem potoku
Kobylak)

38 szt.

2.

Jaz i plaża trawiasta (teren pomiędzy korytem potoku Kobylak a terenem 24 szt.
Primy z parkingiem)

3.

Parkowa (wraz z zatoką parkingową w pobliżu boiska piłki plażowej)

11 szt.

4.

Parking przy Kolei linowej

2 szt.

5.

Parking przy ul. Leśnej wraz z placem do petanque

2 szt.

6.

Zamkowa

2 szt.

7.

Parking pomiędzy ul. Piłsudskiego a Halą Widowiskową na Zarabiu

7 szt.

8.

Zdrojowa (wraz z przystankiem oraz parkingiem przy dolnym jazie)

8 szt.

9.

Piłsudskiego (Od ronda Nawary do Zdrojowej)

3 szt.

Obręb D
1.

Słowackiego wraz z parkingiem oraz zatokami przystankowymi (od ronda 21 szt.
Śródmieście od Drogi Krajowej nr 7)

2.

Mickiewicza
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3.

Matejki

2 szt.

4.

Zieleńce na Osiedlu przy ul. Matejki

7 szt.

5.

Piłsudskiego (od Słowackiego do ronda Nawary)

14 szt.

6.

Żwirki i Wigury

7 szt.

7.

Słoneczna (od Słowackiego do Szpitalnej)

1 szt.

8.

Batorego

1 szt.

9.

Senatorska

1 szt.

10.

Jagiellońska

4 szt.

11.

Szpitalna

4 szt.

12.

Alejka przy ul. Mostowej do mostu wiszącego wraz z skate parkiem

12 szt.

13.

Parking przy ul. Mostowej

2 szt.

Obręb E
1.

Kościuszki

2 szt.

2.

Sobieskiego

4 szt.

3.

Jordana

2 szt.

4.

Park Jordana

6 szt.

5.

Gałczyńskiego z zatokami parkingowymi

8 szt.

6.

Sienkiewicza

7 szt.

7.

Parking przy ul Traugutta

2 szt.

8.

Parking przy ul Cmentarzu przy ul. Sienkiewicza

3 szt.

9.

Kasprowicza

2 szt.

10.

M. Reja

5 szt.

11.

K. Wielkiego (od ul. Żeromskiego do ul. Słonecznej

3 szt.

12.

Żeromskiego

6 szt.

13.

B. Joselewicza

2 szt.

14.

Rzemieślnicza

4 szt.

15.

Maczka

1 szt.

16.

Słoneczna

5 szt.

Obręb F
1.

Burmistrza Marka (wraz z parkingiem oraz terenem ks Orzeł)

6 szt.

2.

Słowackiego (od Drogi Krajowej nr 7 w kierunku Borzęty - przystanki)

4 szt.

3.

Teren przy przejściu pod Drogą Krajową nr 7 wraz z przystankami oraz
drogą od K. Wielkiego za Dekadą

6 szt.

4.

K. Wielkiego (od ronda przy ul. Słonecznej do drogi ul Słowackiego)

6 szt.

5.

Rykały

1 szt.

6.

Cegielskiego

1 szt.
Łącznie: 353 szt.
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Załącznik nr 2 do OPZ
Plan rozmieszczenia koszy na terenie gminy (wiaty przystankowe, przystanki, Centra
Odnowy Wsi oraz wyznaczone miejsca w sołectwach):
A) Kosze przy wiatach przystankowych oraz przystankach:
7.

Myślenice:

2 szt.

przy drodze wojewódzka w kierunku Dobczyc przy granicy z
Borzętą

8.

Myślenice:

1 szt.

ul. 3-Go Maja przy budynku nr 123

9.

Myślenice:

2 szt.

przy drodze krajowej nr 7 na wysokości cmentarza żydowskiego

10. Bęczarka:

1 szt.

przy drodze powiatowej

11. Borzęta:

5 szt.

3 szt. przy drodze wojewódzkiej
2 szt. przy drodze powiatowej Borzęta – Siepraw

12. Bulina:

1 szt.

przy drodze powiatowej w pobliżu OSP

13. Bysina:

4 szt.

przy drodze powiatowej

14. Droginia:

5 szt.

4 szt. przy drodze powiatowej Droginia – Kornatka
1 szt. przy drodze powiatowej w pod „Domem Seniora”

15. Głogoczów:

10 szt. 8 szt. przy drodze krajowej nr 7
2 szt. przy drodze wojewódzkiej w kierunku Wadowice

16. Jasienica:

7 szt.

17. Jawornik:

10 szt. 4 szt. przy drodze krajowej nr 7
6 szt. przy drodze wojewódzkiej w kierunku Rudnika

przy drodze powiatowej

18. Krzyszkowice: 7 szt.

2 szt. przy drodze krajowej nr 7
4 szt. przy drodze powiatowej Borzęta – Świątniki
1 szt. przy drodze powiatowej - pętla

19. Łęki:

2 szt.

przy drodze powiatowej w pobliżu OSP

20. Osieczany:

6 szt.

5 szt. przy drodze powiatowej Osieczany – Droginia
1 szt. przy drodze powiatowej Osieczany – Bulina

21. Polanka:

2 szt.

(przy drodze powiatowej

22. Poręba:

4 szt.

3 szt. przy drodze powiatowej
1szt. przy drodze gminnej w kierunku przysiółka Maliny

23. Trzemeśnia:

3 szt.

przy drodze powiatowej Trzemeśnai – Poręba

24. Zasań:

2 szt.

przy drodze powiatowej

25. Zawada:

2 szt.

przy drodze powiatowej Zawada – Siepraw

Razem: 76 szt.
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B) Kosze przy Centrach Odnowy Wsi oraz wyznaczonych miejscach w sołectwach:

1.

Bęczarka:

1 szt.

przy tablicy ogłoszeń przed kościołem

2.

Chełm:

2 szt.

parking przy kościele

3.

Droginia:

3 szt.

Centrum Odnowy Wsi

4.

Głogoczów:

3 szt.

przy OSP, przed szkołą oraz przy drodze powiatowej za szkołą

5.

Jasienica:

4 szt.

2 szt. przy tablicy ogłoszeń przed bud. nr 274 oraz kościołem
2 szt. przy OSP oraz przed amfiteatrem

6.

Jawornik:

11 szt. Centrum Odnowy Wsi oraz parking przed kościołem

7.

Krzyszkowice: 3 szt.

8.

Polanka:

10 szt. 3 szt. Centrum Odnowy Wsi
2 szt. przy drodze powiatowej
3 szt. przy drodze gminnej w kierunku OSP
2 szt. przy drodze gminnej w kierunku kaplicy

9.

Poręba:

13 szt. przy drodze powiatowej

parking przy OSP, Centrum Odnowy Wsi przed dworem,
parking przy kościele

10. Trzemeśnia:

23 szt. 22 szt. parkingi przy kościele i plebanii)
1 szt. przy drodze powiatowej naprzeciwko starego kościoła

11. Zawada:

2 szt.

przy tablicy ogłoszeń przysiółek Folwark oraz Wołówki

Razem: 75 szt.
Łącznie A) i B): 151 szt.
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