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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) Utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych
2.3) Dbanie o należyty stan techniczny i estetyczny elementów terenów miejskich,
2.4) Usuwanie zanieczyszczeń z ulic, chodników i pozostałych terenów gminnych,
2.5) Bieżące utrzymywanie w czystości terenów zielonych, sąsiadujących z oczyszczanymi
terenami,
2.6) Oczyszczanie i odśnieżanie Rynku oraz ul. Kilińskiego
3. Podstawowy zakres prac:
3.1) Mechaniczne oczyszczanie ulic - zgodnie z wykazem wg załącznika nr 2 do OPZ
Przedmiotowe ulice o łącznej długości 23.800 m będą oczyszczane mechanicznie w okresie
od 15.IV – do 15 IX raz w tygodniu w godzinach nocnych, z wyjątkiem Rynku i ul.
Kilińskiego, które powinny być oczyszczane dwa razy w tygodniu (w piątek i
poniedziałek).
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).
3.2) Utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych - 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.
3.3) 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
- osadzanie lub wkopywanie wyrwanych koszy
- czyszczenie z brudu lub napisów
- demontaż zniszczonych koszy lub słupków po koszach
3.4) 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.)
- odchwaszczanie nawierzchni z kostki brukowej oraz płytek chodnikowych
- likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej
3.5) 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 na składowisko
- pielęgnacja drzew, krzewów i rabat kwiatowych
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3.6) Oczyszczanie i odśnieżanie Rynku oraz ul. Kilińskiego.
- bieżące sprzątanie całego Rynku (oprócz chodników przed posesjami prywatnymi) wraz z
południowym ciągiem pieszym oraz zieleńcami
- 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
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
dokumentu potwierdzającego podpisanie umowy ze składowiskiem odpadów na
odbiór odpadów.
Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od
Zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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 (kryterium cena).
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Załącznik nr 1 do OPZ
WYKAZ TERENÓW MIEJSKICH DO SPRZĄTANIA
1. Rynek - cały Rynek (oprócz chodników przed posesjami prywatnymi) wraz z południowym ciągiem
pieszym oraz zieleńcami
2. Rynek 27 - chodnik, ulica i parking
3. ul. Gałczyńskiego - chodniki wraz z zieleńcami (wysepkami)
4. ul. Kr. Jadwigi - chodnik i zatoka parkingowa przy Kościele wraz z zieleńcem na końcu ulicy
5.ul. Średniawskiego - chodnik pod murem Plebani wraz z przylegającym zieleńcem
6. Ogródek Jordanowski - cały teren Ogródka z przyległymi terenami zielonymi i chodnikami oraz
zamykanie i otwieranie bramy wejściowej.
7. ul. Ogrodowa - bezpiecznik i zieleniec na długości przedszkola
8. ul. Solidarności - zatoki parkingowe wraz z zieleńcami nad basenem- chodnik i pobocze drogi od ul.
3-go Maja do Kościoła św. Alberta
9. ul. Dunin-Brzezińskiego - zatoka parkingowa i pas zieleni do ul. Solidarności naprzeciw bl. Nr 6 +
łącznik ul. Pardyaka i 3-go Maja z chodnikiem.
10. ul. Niepodległości - chodnik i zieleń na dł. Cmentarza Komunalnego oraz most na Bysince - ul.
Kniaziewicza.
11. ul. 3-go Maja - teren garaży do ul. Pardyaka.
12. ul.Słowackiego:
- chodniki i parkingi od ul. Piłsudskiego do ul. Żwirki i Wigury
- tereny zielone od ul. Piłsudskiego do Żwirki i Wigury + skarpa Bysinki za poręczą na
w/w długości
- tereny zielone w pasie drogi od Niepodległości do Piłsudskiego
13. ul.H.Jordana - chodnik na długości Plant i przejście obok „Steku”(wraz ze skarpą Sanu) do ul.
Sienkiewicza.
14. ul. B.Joselewicza - chodnik na długości przedszkola do ul. Żeromskiego wraz z terenem zielonym
na całej długości
15. ul.Szpitalna - parking naprzeciw przychodni szpitalnej- zatoka parkingowa na dł. ogrodzenia
Liceum
16. ul. Żwirki i Wigury - liguster i trawniki z chodnikiem do parkingu przy aptece
17. ul. Kniaziewicza - chodnik od ul. Średniawskiego do ul. Dąbrowskiego wraz z terenami zielonymi w
pasie drogi i mostu (od ul. Dąbrowskiego)
18. Pas drogowy z zieleńcami (z pozycji 22 załącznika nr 2 do OPZ) do barierki ochronnej wraz z
rowem odwadniającym.
19. Pas drogowy wraz z zieleńcami oraz ciągiem pieszym (z pozycji 23 załącznika nr 2 do OPZ).
20. Pas drogowy wraz z chodnikami, zatokami autobusowymi, zieleńcami, korytkami ściekowymi i
rowem odwadniającym (z pozycji 24 załącznika nr 2 do OPZ).
21. Pas drogowy wraz z chodnikiem i zieleńcami (z pozycji 25 załącznika nr 2 do OPZ).
22. Pas drogowy wraz z chodnikami, łącznikiem, korytkami ściekowymi i zieleńcami
(z pozycji 26 załącznika nr 2 do OPZ).
23. ul. Pardyaka – zatoki parkingowe, chodnik na długości SP nr 3 i Gimnazjum + łącznik obok żłobka
z chodnikiem i zatoką parkingową.
24. Zatoki parkingowe na 3 łącznikach ul. 3-go Maja i Pardyaka wraz z zieleńcami

~ 38.750m2
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Załącznik nr 2 do OPZ
WYKAZ ULIC MIEJSKICH DO RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA.
1. Armii Krajowej – 330 mb
2. Bema – 60 mb
3. Batorego – 300 mb
4. Bergela – 1500 mb
5. B. Joselewicza – 200 mb
6. Broniewskieo – 155 mb
7. Fijałkowskiego – 390 mb
8. Gałczyńskiego - 200 mb
9. H. Jordana - 250 mb
10. Jagiełły - 40 mb
11. Klakurki - 70 mb
12. Kr. Jadwigi – 120 mb
13. Kilińskiego - 140 mb
14. Kniaziewicza - 350 mb
15. Legionów – 150 mb
16. Łokietka – 700 mb
17. Maczka – 100 mb
18. Matejki - 300 mb
19. Ogrodowa - 250 mb
20. Okulickiego – 160 mb
21. Pardyaka - 1000 mb
22. Parkowa – 1300 mb
23. Piastów – 150 mb
24. Partyzantów – 560 mb
25. Reymonta – 280 mb
26. Senatorska – 315 mb
27. Sikorskiego – 650 mb
28. Słowackiego - 400 mb
29. Solskiego – 180 mb
30. Średniawskiego - 2200 mb
31. Szpitalna - 500 mb
32. Ujejskiego – 2500 mb
33. Wybickiego – 1000 mb
34. Żwirki i Wigury - 350 mb
35. Plac Kilińskiego - polewanie
36. Rykały – 150 mb
37. Rynek polewanie
38. Solidarności - 800 mb (I- nad basenem, II - od ul. 3 Maja do kościoła pw. Św. Brata
Alberta + parking)
39. Dunin-Brzezińskiego – 300 mb
40. Burmistrza A. Marka – 1000 mb
41. Łącznik ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza (wzdłuż Zakopianki) – 840 mb
42. Droga od Ronda im. Marszałka Nawary do Zakopianki – 200 mb
43. Droga zbiorcza od Ronda im. Marszałka Nawary do Miłogoszczy (ul. Mostowa i
Daszyńskiego) – 2.200 mb
44. Droga od ul. Daszyńskiego do ul. Piłsudskiego – 200 mb
45. Ulica Daszyńskiego (nad Zakopianką) – 560 mb
46. Łączniki ul. 3-go Maja i Pardyaka - 4 x 100 mb
RAZEM 23.800 mb
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Załącznik nr 3 do OPZ

Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Myślenice:

Tablice Ogłoszeń
Ulice:
1. Pardyaka – 3 szt.
2. 3 – go Maja – 3 szt.
3. Średniawskiego – 1 szt.
4. Niepodległości – 2 szt.
5. Piłsudskiego – 3 szt.
6. Szpitalna – 1 szt.
7. Parkowa – 2 szt.
8. Słowackiego – 1 szt.
9. Reja – 1 szt.
10. K. Wielkiego – 2 szt.
11. Kościuszki – 1 szt.
12. Zdrojowa – 1 szt.
13. Rynek – 1 szt.
14. Plac Kilińskiego – 1 szt.
Słupy Ogłoszeniowe
Ulice:
1. Pardyaka – 1 szt.
2. 3 – go Maja – 1 szt.
3. Ogrodowa – 1 szt.
4. Słowackiego – 1 szt.
5. Zdrojowa – 1 szt.
6. Traugutta – 1 szt.
7. K. Wielkiego – 1 szt.
8. Niepodległości – 1 szt.
9. Parkowa – 1 szt.
10. Rynek – 1 szt.
11. Plac Kilińskiego – 1 szt.
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