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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Specyfikacja dotycząca utrzymania czystości ulic powiatowych o przekroju ulicznym              
i pół ulicznym w obszarze administracyjnym miasta Łosice. 
 

Utrzymaniu czystości dróg (ulic) powiatowych podlegają następujące ulice powiatowe: 

                  
Ulica  Błonie                dł.  0,620 km       -  krawężnik  obustronny 

Ulica  Kolejowa           dł.  1,270 km       -  krawężnik  obustronny  

Ulica  Kościuszki         dł.  0,300 km       -  krawężnik  obustronny 

Ulica  Leśna                 dł.  0,621 km       -  krawężnik  obustronny  

Ulica  11 Listopada      dł.  0,305 km       -  krawężnik  obustronny (w 2018r.- 0,000 km) 

Ulica  M. Zenona         dł.  0,624 km       -  krawężnik  obustronny (w2018r.- 0,201 km) 

Ulica  1 Maja               dł.  0,526 km       -  krawężnik  obustronny        

Ulica  Międzyrzecka    dł.  0,700 km       -  krawężnik  obustronny 

Ulica  Narutowicza      dł.  0,875 km       -  krawężnik  obustronny 

Ulica 1000-lecia P. P.  dł.  0,450 km       -   krawężnik  obustronny  

Ulica  Słoneczna          dł.  0,152 km       -   krawężnik  obustronny 

Ulica  Staszica             dł.  0,365 km       -   krawężnik  obustronny 

Ulica  Św. Stanisława  dł. 0,153 km       -  krawężnik  obustronny (w 2018r.- 0,000 km) 

Ulica  Szkolna              dł.  0,467 km      -  krawężnik  obustronny 

Ulica  Targowa            dł.  0,935 km       -  krawężnik  obustronny (od miesiąca lipca 2018r.)                                

Ulica  Piłsudskiego      dł.  0,222 km       -  krawężnik  obustronny 

Ulica  Parcele               dł.  0,600 km       -  krawężnik obustronny  i jedn.                                                      

 

Razem długość ulic :         9,032 km           
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac w zależności                           
od prowadzenia robót budowlanych (budowa, przebudowa, remont ) w/w ulic. 
 

- Wymagany sprzęt: zamiatarka samochodowa wraz ze zraszaniem wodą- załącznik nr 6. 
-Wymagane posiadanie doświadczenia w zakresie wykonywania tego rodzaju usług, tj. 
wykazać, że  w  ostatnim okresie 3 lat przed terminem składania ofert w latach 2015-2017 
wykonywana była minimum jedna usługa oczyszczenia nawierzchni dróg lub ulic. 
 

Utrzymanie czystości dróg (ulic) powiatowych o przekroju ulicznym i pół ulicznym polegające 

na: 

1) Sukcesywnym oczyszczeniu jezdni na jej całej szerokości w podanym niżej terminie  

z zanieczyszczeń takich jak: 

- materiały sypkie (ziemia, piasek, inne zanieczyszczenia), 

- zanieczyszczenia organiczne (gałęzie, liście, inne zanieczyszczenia), 

- inne zanieczyszczenia mogące wystąpić na ulicy.  

2) Zamieceniu jezdni specjalistycznym sprzętem mechanicznym (zamiatarką samochodową 
wraz ze zraszaniem wodą) . 
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3) Zebraniu zanieczyszczeń na środki transportowe i wywiezieniu ich na wysypisko śmieci 

do utylizacji odpadów. 

Sprzątanie ulic odbywać się winno sukcesywnie, w miarę gromadzenia się zanieczyszczeń, nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie /dwa razy w miesiącu/ w odpowiednich warunkach 

pogodowych w celu zachowania ogólnie przyjętych standardów czystości. 

W/w usługi doprowadzić mają ulice do ogólnej czystości przy uwzględnieniu ogólnie 

przyjętych norm i standardów. 

2 Zakres usług wynosi 9,032 km w ciągu jednego czyszczenia w czasie sześciu miesięcy (V-X    

od 02.05. do 31.10 w latach 2018-2019.).  

3. Oferent - Wykonawca do wykonania zakresu usług korzysta ze swojego sprzętu i obsługi 

personalnej. Nie wyklucza się korzystania ze sprzętu wynajętego na koszt oferenta. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynującą. 
5. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na wskutek nienależytego wykonania 

prac i usług będących przedmiotem zamówienia - oferent pokrywa pełną wysokość zaistniałej 

szkody. 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.05. do dnia 31.10. w latach 2018- 2019. 
 

2. Warunki finansowe i rozliczenie usług. 
a) Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny jednostkowej brutto za jednostkę 
obmiarową (1,0 km) w 1 miesiącu i wyliczenie wartości brutto za sezon usług. Cena ofertowa 

powinna obejmować wszystkie składniki kosztów łącznie z kosztem robocizny, dojazdu  i pracy 

sprzętu, transportu, wody, „zmiotek” oraz kosztów utylizacji odpadów. 

b)Wynagrodzenie za usługę obliczone będzie jako iloczyn jednostkowej ceny ofertowej                   

z oferty i ilości jednostek obmiaru. 

c) odbiór jednorazowo wykonanych usług oczyszczenia nawierzchni ulic odbywać się będzie raz 

w miesiącu (po zakończeniu miesiąca), w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu wykonania, 

d) fakturowanie za jednorazowe wykonane usługi, 

e) podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonania usługi podpisany przez 

obie strony, 

f) zamawiający będzie regulował należność w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury, 

g) Ceny jednostkowe ustalone w wyniku zapytania ofertowego nie podlegają zmianie                    

i obowiązują w sezonie od 02.05.2018r. do 31.10.2018r.  

h) Ceny za następny sezon będą podlegały waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług 

konsumpcyjnych ogłoszony prze GUS.  

 W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom przy czym zmiany 

postanowień umowy mogą dotyczyć : 
• zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.  

Zmiana może być dokonana na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia 

lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać 
szczegółowe uzasadnienie.   

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie                              

w formie Aneksu podpisanego przez Strony. 

 

 
 


