
            

 I. Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzka 159 

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8 469 500 PLN 

II. Przedmiot zamówienia: 

 Świadczenia usługi ręcznego oczyszczania chodników komunalnych, ścieżek rowerowych oraz 

parkingów na terenie miasta Torunia. 

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 

1. Zadanie obejmuje oczyszczanie ręczne chodników komunalnych, ścieżek rowerowych 

oraz parkingów na terenie miasta Torunia. Przez oczyszczanie rozumie się usunięcie 

zalegającego piachu i ziemi, traw i chwastów, zalegających odpadów 

(zanieczyszczeń), liści na całej powierzchni poddanej oczyszczaniu (w załączeniu 

przykładowe zdjęcia zanieczyszczonych chodników przed pierwszym 

oczyszczeniem). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania 

oczyszczania dodatkowych miejsc lub zwiększenia częstotliwości, jak również nie 

wykonania oczyszczania w poszczególnej dzielnicy miasta Torunia które wymienione 

są w ramowym harmonogramie. 

2. Wykonawca zapewni środki niezbędne do wykonania zadania:  

- narzędzia (miotły, łopaty, worki na zmiot) 

- minimum jeden pojazd dostawczy niezbędny do realizacji usług oczyszczania, 

- odpowiednią ilość pracowników do wykonania usługi w określonym terminie. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje oczyszczenie chodników komunalnych, ścieżek 

rowerowych oraz parkingów,  o szacunkowej powierzchni w trakcie obowiązywania 

umowy ok. 1 900 000,00 m
2 

w tym: 

□ chodników komunalnych na terenie miasta Torunia o łącznej powierzchni jednorazowego 

oczyszczania ok. 160 000,00 m
2
;- szacunkowa krotność wykonania x5 

□ chodników komunalnych na terenie miasta Torunia o łącznej powierzchni jednorazowego 

oczyszczania ok. 100 000,00 m²; szacunkowa krotność wykonania x7 
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□ ścieżek rowerowych na terenie miasta Torunia o łącznej powierzchni jednorazowego 

oczyszczania ok. 35 000,00 m
2
;- szacunkowa krotność wykonania x5  

□ parkingów komunalnych na terenie miasta Torunia o łącznej powierzchni jednorazowego 

oczyszczania ok. 50 000,00 m
2
; szacunkowa krotność wykonania x 5 

4. Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego przyjęcia zmiotu z ręcznego 

zamiatania na terenie ZUOK przy ul. Kociewskiej 37/53 w Toruniu bądź innym 

wskazanym miejscu, koszt transportu zmiotu do miejsca składowania obciąża 

Wykonawcę. 
 

 Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z harmonogramem przygotowanym 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził codzienną dokumentację 

fotograficzną sporządzaną przed i po wykonaniu robót oraz przesyłał drogą 

elektroniczną na wskazane adresy mailowe, dokumentacja z opisem miejsca 

wykonania robót i datą powinna jednoznacznie udokumentować wykonie robót. 

 
2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest wskazać osobę 

kontaktową z Imienia i Nazwiska, nr tel. kontaktowego oraz adres e-mail. 

3. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

czasie realizacji przedmiotu zamówienia, lub na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej, deliktowej oraz kontraktowej, z sumą gwarancyjną 10.000 zł (dziesięć 

tysięcy złotych), na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Zakres odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia OC musi zostać rozszerzony 

klauzulą dodatkową o szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło 

przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze 

wykonywanych przez ubezpieczonego. W szczególności ochroną powinny być objęte 

szkody wyrządzone w drogach i ulicach wraz z infrastrukturą drogową.  

W umowie ubezpieczenia maksymalna wysokość franszyzy integralnej, nie może 

przekraczać 1000 zł (tysiąc złotych). 

Wykonawca  zobowiązany jest do przedstawienia podpisanej oraz opłaconej umowy 

ubezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

4. Wykonawca najpóźniej do drugiego dnia roboczego  po zakończonej dekadzie 

miesiąca ma obowiązek złożyć zestawienie prac w jednostkach rzeczowych za daną 

dekadę wraz z dokumentacją zdjęciową złożoną w formie elektronicznej (np. płyta 

DVD, plik PDF). Zestawienia sporządza się na podstawie wykonanych prac. 

 

 
.  

IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2015r. lub do lub do 

wcześniejszego wyczerpania środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia. 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 



W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego i rzetelnego wykonania 

zamówienia,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

d) posiadają siedzibę firmy w odległości nie dalej niż 50 km od miasta Torunia. 

 

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w postępowaniu mogą wziąć udział 

Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 

dwie usługi ręcznego oczyszczania chodników komunalnych i/lub parkingów komunalnych 

na minimum 800 tysięcy m 
2
 oczyszczonej powierzchni oraz załączą dowody, że wykonane 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

Dowodami są:  

- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw i usług okresowych 

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert;  

- oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej  

Oferta winna być złożona na Formularzu ofertowym, do którego Wykonawcy dołączą 

ponadto:  

1. Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert.  

2. Wykaz wykonanych usług 

3. VII. Wadium 

1. Wadium należy wnieść w kwocie 2.000,00 zł. 

2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert, tj. do dnia 

31.07.2015 r. godzina 10:00 

3. Wadium należy wnieść w formie pieniądza w terminie do upływu terminu złożenia ofert. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

mBank S.A. 78 1140 2088 0000 5940 6900 1001  z dopiskiem „Wadium na 

oczyszczanie chodników’’. 

Kopię potwierdzenia wniesienia wadium zaleca się dołączyć do oferty. 

 

 

 



VII. Termin płatności: 

Rozliczenie za wykonaną część przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie faktury 

dekadowej złożonej wraz z rozliczeniami dekadowymi oraz protokołem odbioru prac za daną dekadę. 

Fakturę należy dostarczyć do Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych od zakończenia dekady 

w której wykonywano usługi.Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie 

21 dni od daty wpływu prawidłowej faktury VAT wraz z załącznikami oraz dokumentacją 

fotograficzną do siedziby Zamawiającego. W przypadku złożenia nieprawidłowej faktury lub 

pozbawionej wymaganych załączników, faktura zostanie odesłana do Wykonawcy celem jej 

uzupełnienia. 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Paweł Misiak – Specjalista ds. oczyszczania nr telefonu  56 63 98 126 lub 691 517 145 

IX. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Ręczne oczyszczanie 

chodników” z adresem nadawcy na kopertach w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) 

do dnia 31 lipca 2015r. godz.10.oo Termin otwarcia ofert 31 lipca 2015r godz. 10.3o 

Okres związania ofertą 30 dni. 

X. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  Cena – 100% 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy uPzp. 

 

  


