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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości.
2. Zakres rzeczowy:
2.1) Mechaniczne oczyszczanie ulic,
2.2) Usuwanie zanieczyszczeń z ulic, chodników i pozostałych terenów gminnych,
2.3) Bieżące utrzymywanie w czystości terenów zielonych, sąsiadujących
z oczyszczanymi terenami,
2.4) Dbanie o należyty stan techniczny i estetyczny elementów terenów miejskich,
2.5) Oczyszczanie, odchwaszczanie i odśnieżanie Rynku oraz ul. Kilińskiego
2.6) Utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych w należyty stan estetycznym,
2.7) Mycie znaków drogowych,
3. Podstawowy zakres prac:
3.1) Mechaniczne oczyszczanie ulic - zgodnie z wykazem wg załącznika nr 2 do OPZ
Przedmiotowe ulice o łącznej długości 35 860 m będą oczyszczane mechanicznie
w okresie od 15.IV – do 15 IX z częstotliwością określoną w załączniku nr 2 do OPZ
w godzinach nocnych, z wyjątkiem Rynku, który powinien być oczyszczany dwa razy
w tygodniu (w piątek i poniedziałek w godzinach porannych).
Zamiatanie odbywać się będzie przy włączonym i sprawnie działającym systemie
zraszającym.
Każdy stwierdzony przypadek mechanicznego zamiatania ulic bez sprawnie działającego
systemu zraszającego spowoduje naliczenie kary umownej. W razie stwierdzenia, że
usługa nie została wykonana należycie (ulica nie jest czysta, nie jest pozamiatana
prawidłowo, nie jest pozamiatana w całości), Wykonawca zostanie obciążony karą
określoną w Projekcie Umowy (Tom II SIWZ).
Dodatkowy zakres prac:
Zamawiający w ramach dodatkowego zakresu prac zleci 4 razy razy w roku (z 4 dniowym
wyprzedzeniem) oczyszczanie mechaniczne na morko n/w terenów:
- plac targowy przy ul. K. Wielkiego wraz z parkingiem od strony ul. Partyzantów
- parking przy dolnym jazie;
- parking przy ul. Mostowej;
- parkingi przy ul. Parkowej wzdłuż plaży trawiastej oraz na końcu ulicy;
- parking przy budynku MOKiS (od strony ul. Piłsudskiego);
- teren wokół budynku MOKiS-u;
- chodnik i zatoka parkingowa przy ul. Mickiewicza na długości biblioteki;
- parking przy budynku MGOPS;
- parking przy Szkole Podstawowej nr 2;
- parking przy ul. Matejki oraz alejki wewnątrz osiedla;
- parking pod estakadą;
- parking przy Szkole Podstawowej nr 3 (od strony ul. 3-go Maja);
- parking przy cmentarzu (ul. Sienkiewicza) wraz z terenem przy kaplicy;
- boiska na plantach;
- płyta Jazu wraz z boiskiem do koszykówki
- wszystkie alejki w parku na Zarabiu oraz na plażach trawiastych na Zarabiu.
Wykonawca powinien wkalkulować dodatkowy zakres prac w cenę oferty.
3.2) Usuwanie zanieczyszczeń z ulic, chodników i pozostałych terenów gminnych
wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do OPZ:
- bieżące utrzymanie czystości na w/w terenach (usuwanie gałęzi, liści, błota, śmieci itp.)
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- odchwaszczanie nawierzchni z kostki brukowej oraz płytek chodnikowych
(min. 3 razy w roku, ponadto Wykonawca zgłosi wykonanie powyższych prac celem
dokonania odbioru przez Zamawiającego)
- likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej
(min. 3 razy w roku, ponadto Wykonawca zgłosi wykonanie powyższych prac celem
dokonania odbioru przez Zamawiającego)
3.3) Bieżące utrzymywanie w czystości terenów zielonych, sąsiadujących z
oczyszczanymi terenami, wymienionymi w załączniku nr 1 do OPZ:
- koszenie i wywóz trawy oraz liści, gałęzi,
- zbieranie i wywóz odpadów do ZZO w Myślenicach,
- pielęgnacja drzew, krzewów i rabat kwiatowych,
- odchwaszczanie.
3.4) Dbanie o należyty stan techniczny i estetyczny ławek, koszy i innych urządzeń
zlokalizowanych na terenach wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ:
- bieżące drobne naprawy
- wymiana uszkodzonych elementów ławek i siedzisk zlokalizowanych w obrębie Rynku
w Myślenicach (wszystkie niezbędne materiały zapewnia Wykonawca i powinny być one
wkalkulowane w cenę oferty).
3.5) Oczyszczanie, odchwaszczanie i odśnieżanie Rynku oraz ul. Kilińskiego.
- bieżące sprzątanie całego Rynku (oprócz chodników przed posesjami prywatnymi) wraz
z południowym ciągiem pieszym oraz zieleńcami,
- sukcesywne, bieżące opróżnianie 34 szt. koszy zlokalizowanych w obrębie Rynku
i wywóz nieczystości do ZZO w Myślenicach wraz z dokładnym uporządkowaniem terenu
w promieniu 3 m wokół koszy,
- bieżące likwidowanie odrostów traw i chwastów,
- w okresie zimowym odśnieżanie Rynku, wywóz nadmiaru śniegu z usypanych pryzm
(o wysokości ok. 1m), usuwanie oblodzeń, posypywanie piaskiem lub solą,
zabezpieczonymi we własnym zakresie,
- w okresie zimowym odśnieżanie ul. Kilińskiego (od Rynku do ul. Średniawskiego) wraz
z wywozem śniegu i usuwaniem oblodzeń, posypywanie piaskiem lub solą,
zabezpieczonymi we własnym zakresie.
3.6) Utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych w należyty stan estetycznym - 34 szt.
zgodnie z wykazem wg załącznika nr 3 do OPZ.
- sprzątanie terenu w obrębie tablic i słupów ogłoszeniowych (w promieniu ok. 3 m) - na
bieżąco,
- całkowite oczyszczanie tablic i słupów z ogłoszeń - 1 raz w miesiącu - w ostatni czwartek
lub piątek każdego miesiąca,
- zgłaszanie uszkodzeń w/w nośników informacji,
- całkowite oczyszczenie tablic może być w wyjątkowych sytuacjach dodatkowo zlecone
przez uprawnionego pracownika UMiG do 3 razy w roku.
3.7) Mycie znaków drogowych przy drogach wymienionych w załączniku nr 2 do OPZ.
- podczas trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnego mycia
znaków drogowych na zlecenie uprawnionego pracownika UMiG w terminie siedmiu dni
od otrzymania zlecenia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
dokumentu potwierdzającego podpisanie umowy z Zakładem Zagospodarowania
Odpadów w Myślenicach, ul. Ujejskiego 341 na odbiór odpadów.
Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od
Zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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W ofercie należy podać łączną kwotę miesięczną, ryczałtową za wykonywanie zleconych
usług na terenach wyszczególnionych w załącznikach Nr 1, 2 i 3 oraz łączną kwotę za cały
okres świadczenia usług, która będzie podlegała ocenie.

Załącznik nr 1 do OPZ
WYKAZ TERENÓW MIEJSKICH DO SPRZĄTANIA
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

Miejsca
Rynek - cały Rynek (oprócz chodników przed posesjami prywatnymi) wraz
z południowym ciągiem pieszym oraz zieleńcami.
Rynek 27 - chodnik, ulica i parking.
Ul. Gałczyńskiego - chodniki wraz z zieleńcami (wysepkami).
Ul. Królowej Jadwigi - chodnik i zatoka parkingowa przy Kościele wraz z zieleńcem na
końcu ulicy.
Ul. Średniawskiego - chodnik pod murem Plebani wraz z przylegającym zieleńcem oraz
teren zieleni od stacji trafo. do posesji nr 5
Ogródek Jordanowski - cały teren Ogródka z przyległymi terenami zielonymi i
chodnikami.
Ul. Ogrodowa
- bezpiecznik i zieleniec na długości przedszkola,
- zatoka parkingowa wraz z zieleńcami na łączniku między ul. Pardyaka i ul.
Poniatowskiego.
Ul. Solidarności
- zatoki parkingowe wraz z zieleńcami nad basenem,
- chodnik i pobocze drogi od ul. 3-go Maja do Kościoła św. Alberta.
- łącznik ul. Solidarności i Ogrodowej
Ul. Dunin-Brzezińskiego
- zatoka parkingowa i pas zieleni do ul. Solidarności naprzeciw bl. nr 6,
- łącznik ul. Pardyaka i 3-go Maja z chodnikiem.
Ul. Niepodległości - chodnik i zieleń na dł. Cmentarza i przedszkola po obu stronach
drogi
Zatoka parkingowa wraz z zieleńcami na łączniku między ul. Pardyaka i ul. 3-go Maja
Ul. Słowackiego:
- chodniki i parkingi od ul. Piłsudskiego do ul. Żwirki i Wigury,
- tereny zielone w pasie drogi od Niepodległości do Piłsudskiego,
- tereny zielone od ul. Piłsudskiego do Żwirki i Wigury + skarpa Bysinki za poręczą na
w/w długości,
- zatoka parkingowa wraz z chodnikiem, zieleńcem oraz wiatami przystankowymi na
długości bloków nr 17 i 19.
Ul. Jordana - chodnik na długości Plant i przejście obok „Steku” (wraz ze skarpą Sanu)
do ul. Sienkiewicza.
Ul. Joselewicza - chodnik wraz z terenem zielonym na całej długości.
Ul. Szpitalna:
- parkingi i zatoki parkingowe przy przychodni szpitalnej,
- zatoka parkingowa na dł. ogrodzenia Liceum,
- zieleńce przy aptece.
Ul. Żwirki i Wigury – tereny zielone z chodnikiem do parkingu przy aptece.
Ul. Kniaziewicza - chodnik od ul. Średniawskiego do ul. Dąbrowskiego wraz z terenami
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

zielonymi w pasie drogi i mostu (od ul. Dąbrowskiego).
Pas drogowy drogi od ul. Sobieskiego do ul. Sienkiewicza (wzdłuż Zakopianki)
z zieleńcami do barierki ochronnej wraz z rowem odwadniającym.
Pas drogowy drogi od Ronda im. Marszałka Nawary do Zakopianki wraz z zieleńcami
oraz ciągiem pieszym.
Pas drogowy drogi zbiorczej od Ronda im. Marszałka Nawary do Miłogoszczy wraz
z chodnikami, zatokami autobusowymi, zieleńcami, korytkami ściekowymi i rowem
odwadniającym.
Pas drogowy drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Piłsudskiego wraz z chodnikiem i
zieleńcami.
Pas drogowy ul. Daszyńskiego (nad Zakopianką) wraz z chodnikami, łącznikiem,
korytkami ściekowymi i zieleńcami.
Ul. Pardyaka:
- zatoki parkingowe wraz z zieleńcami przy bloku nr 27,
- zatoki parkingowa oraz chodnik wraz z zieleńcami na długości SP nr 3,
- chodnik oraz zieleńce przy żłobku.
Parking przy ul. Traugutta (były plac targowy).
Tereny zielone i chodniki w ciągu ul. Legionów.
Parking nad blokiem 25 (Os. 1000-lecia) wraz z terenami zielonymi.
Pas drogowy ul. Rykały wraz z chodnikiem i zieleńcami.
Pas drogowy ul. Burmistrza A. Marka wraz z chodnikami i terenami zielonymi
Zatoka parkingowa przy ul. Parkowej Bocznej.
Pas drogowy ul. Partyzantów wraz z korytem potoku San (od ul. Słowackiego do ul.
Ujejskiego).
Pas drogowy ul. Mostowej wraz z korytem potoku bez nazwy.
Tereny zielone wokół placu targowego przy ul. K. Wielkiego.
Korytka przy ul. Bergela
Pas drogowy od skrzyżowania ul. Rykały z ul. Orzeszkowej do pasa drogi Krajowej nr 7
~ 50 800 m2
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Załącznik nr 2 do OPZ
WYKAZ ULIC MIEJSKICH DO RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Nazwa ulicy
Armii Krajowej
Asnyka
Batorego
Bema
Bergela
Broniewskieo
Bukowa
Burmistrza A. Marka
Burmistrza A. Marka Boczna
Daszyńskiego (nad Zakopianką)
Długosza
Dunin-Brzezińskiego
Fijałkowskiego
Galla Anonima
Gałczyńskiego
Górna
Jagiełły
Jodłowa
Jordana
Joselewicza
Kilińskiego
Klakurki
Kniaziewicza
Kopernika
Kraszewskiego
Królowej Jadwigi
Krótka
Legionów
Lipowa
Łąkowa
Łokietka
Maczka
Malinowa
Marii Konopnickiej
Matejki
Modrzewiowa
Mostowa
Ogrodowa
Okulickiego
Orkana
Orzeszkowej + ciąg pieszo - jezdny
Pardyaka
Pardyaka Boczna 2x80m
Parkowa Boczna
Partyzantów
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Długość
[m]
300
350
300
70
1500
160
170
1660
180
970
320
300
420
70
220
700
60
300
250
240
140
70
300
90
610
120
120
140
180
170
700
100
160
220
300
400
200
490
160
170
140
1080
160
770
560

Częstotliwość
mechanicznego
oczyszczania
1 / tydzień
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / miesiąc
1 / miesiąc
1 / miesiąc
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień
1 / miesiąc
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień
1 / tydzień
1 / tydzień
1 / tydzień
1 / tydzień
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień
1 / miesiąc
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień
1 / miesiąc
1 / miesiąc
1 / tydzień
1 / tydzień
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień
1 / tydzień
1 / tydzień
1 / dwa tygodnie
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Piastów
Piłsudskiego Boczna
Piotra Skargi
Reymonta
Rykały
Senatorska
Sienkiewicz Boczna
Sikorskiego
Słowackiego
Solidarności:
I - nad basenem,
II - od ul. 3 Maja do kościoła pw. Św. Brata
Alberta + parking
Solskiego
Sosnowa
Spacerowa
Spokojna
Spytka Jordana
Średniawskiego:
I – od Placu Kilińskiego do ul. Kniaziewicza
II – od ul. Kniaziewicza w stronę Bysiny
Stroma
Szkolna
Szpitalna
Ujejskiego + ciąg pieszo - jezdny
Wczasowa
Wybickiego
Zacisze
Zamkowa
Zielona
Źródlana
Żwirki i Wigury
3-Go Maja Boczna
Droga od ul. Sobieskiego do ul. Sienkiewicza
(wzdłuż Zakopianki)
Droga od ul. Sobieskiego do ul. Fijałkowskiego
Droga od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej
Droga od ul. Jagiełły do ul. Długosza
Droga od ul. Armii Krajowej do ul. Słowackiego
Droga od ul. Daszyńskiego do ul. Piłsudskiego
Droga od ul. Bergela do ul. Daszyńskiego
Droga wewnętrzna – osiedle 1000-lecia
Droga do bloku nr 28 (osiedle 1000-lecia)
Droga od ul. Słowackiego do ul. Drogowców
Droga od Ronda im. Marszałka Nawary do
Zakopianki
Droga zbiorcza od Ronda im. Marszałka
Nawary do Miłogoszczy
Drogo k. ul. Szkolnej
Hudaszkówka (Osieczany)
ul. Traugutta

Łączna długość dróg: 36 210 mb
Tom III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

140
140
50
380
120
310
280
650
450

1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień

270 1 / tydzień
530 1 / tydzień
180
250
210
230
70

1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / miesiąc
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie

160
2550
150
170
580
2230
420
1000
300
280
540
340
350
420
880

1 / tydzień
1 / dwa tygodnie
1 / miesiąc
1 / miesiąc
1 / tydzień
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień
1 / miesiąc
1 / miesiąc

380
150
280
90
240
100
380
30
230
200

1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / tydzień
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / dwa tygodnie
1 / miesiąc
1 / miesiąc

2340 1 / miesiąc
190 1 / miesiąc
530 1 / miesiąc
350 1 / tydzień
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Łączna długość oczyszczanych dróg w ciągu miesiąca: 75 840 mb
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Załącznik nr 3 do OPZ

WYKAZ TABLIC I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH
NA TERENIE MIASTA MYŚLENICE.

TABLICE OGŁOSZEŃ
L.p. Nazwa ulicy/miejsc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pardyaka
3 – go Maja
Średniawskiego
Niepodległości
Piłsudskiego
Szpitalna
Parkowa
Słowackiego
Reja
K. Wielkiego
Kościuszki
Zdrojowa
Rynek
Plac Kilińskiego

Ilość [SZT.]

3
3
1
2
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1

SŁUPY OGŁOSZENIOWE
L.p. Nazwa ulicy/miejsc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pardyaka
3 – go Maja
Ogrodowa
Słowackiego
Zdrojowa
Reja
K. Wielkiego
Niepodległości
Rynek
Plac Kilińskiego
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Ilość [SZT.]

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

