
 

  

 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura 
ZSZ/ P- 7.4 -01 Ogłoszenie o zamówieniu 

 
 Świadczenie  usług letniego ręcznego oczyszczania 

chodników, parkingów oraz przejść podziemnych  na 

terenie miasta Torunia. 

 

 
Znak: RO /P – 38 /2014 

 

 
I.  Zadanie obejmuje oczyszczenie ręczne chodników, parkingów oraz przejść podziemnych 

na terenie miasta Torunia znajdujących się poza obszarem Zespołu Staromiejskiego.  

Przez oczyszczanie rozumie się usunięcie piasku i drobnych odpadów (zanieczyszczeń) 

widocznych gołym okiem oraz przerostów traw i chwastów na całej powierzchni poddanej 

oczyszczaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wykazem  

określającym położenie i wielkość oczyszczanej powierzchni oraz częstotliwość  

jej  oczyszczania, który zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania 

umowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania oczyszczania chodników lub 

parkingów nieujętych w wykazie, który zostanie przekazany Wykonawcy.   

II.      Wykonawca zapewni środki niezbędne do wykonania zadania:  

1. narzędzia (miotły, łopaty) 

2. pojazd dostawczy niezbędny do realizacji usług oczyszczania, 

3. dysponować minimum 4 pracownikami, 

III.  Przedmiot zamówienia obejmuje oczyszczenie: 

□ chodników komunalnych z częstotliwością raz w miesiącu o łącznej powierzchni 

jednorazowego oczyszczania    - 180 000,00 m
2
, 

□ parkingów komunalnych z częstotliwością raz w miesiącu o łącznej powierzchni 

jednorazowego oczyszczania    - 91 250,00 m
2
, 

□ przejść podziemnych z częstotliwością  raz w tygodniu (poniedziałek do godz. 12
00 

) o  

łącznej powierzchni jednorazowego oczyszczania - 2 844,00 m
2
. 

IV. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi przedstawi szczegółowy 

harmonogram oczyszczania chodników i parkingów z podziałem na dni tygodnia w, jakich 

będą oczyszczane dane powierzchnie 

V.  Zakres prac obejmuje oczyszczanie chodników,  parkingów i przejść podziemnych,                 

o łącznej powierzchni oczyszczanej jednorazowo  ok. 274 094,00 m
2 

w tym: 

           chodniki komunalne:          - 180 000,00 m
2 

w tym: 

- Podgórz, Rudak, Czerniewice              ok.   36 000,00 m
2
, 

- Przedmieście Bydgoskie i Wrzosy              ok.   31 000,00 m
2
, 

- Przedmieścia Chełmińskie + Jakubskie i Mokre    ok.   41 000,0 m
2
, 

- Kaszczorek, Grębocin, Bielawy, Skarpa                 ok.  37 000,00 m
2 

- 
Most drogowy im. gen Zawackiej    ok.   35 000,00 m

2
 

      parkingi komunalne:       91 250,00 m
2 

w tym: 

- Przedmieście Bydgoskie                                      -  50 000,00 m
2
, 

- Przedmieścia Chełmińskie, Jakubskie i Mokre   -  14 250,00 m
2
,  

 - Rubinkowo, Skarpa             -  27 000,00 m
2
, 

przejścia podziemne 5 lokalizacji: 



- Plac Fryderyka Skarbka, Szosa Lubicka/ Ślaskiego, Szosa Lubicka/Wyszyńskiego,                                     

Sz. Lubicka / Olimpijska – Carrefour, ul. Rypińska (pod estakadą lewobrzeżną Mostu 

Gen. E. Zawackiej)   -    2 844,00 m
2
. 

 

VI. Do obliczenia wartości usługi należy uwzględnić konieczność czterokrotnego 

oczyszczenia przedmiotowych chodników i parkingów licząc od dnia podpisania umowy do 

końca października, oraz oczyszczania przejść podziemnych w każdy poniedziałek licząc od 

dnia podpisania umowy do końca października (łącznie 14 razy) 

VII Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą  

w sprawach związanych z realizacją umowy jest Inspektor ds. Oczyszczania Paweł Misiak  

VIII. Wykonawca najpóźniej do trzeciego dnia roboczego  po zakończonej dekadzie 

miesiąca kalendarzowego ma obowiązek złożyć zestawienie prac w jednostkach rzeczowych 

za daną dekadę. Zestawienia sporządza się na podstawie wykonanych prac zgodnie z 

harmonogramem jaki Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do 

realizacji usług. 

Rozliczenie za wykonaną część przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie      

faktury miesięcznej złożonej wraz z rozliczeniami dekadowymi oraz protokołem odbioru prac 

za dany miesiąc kalendarzowy. Fakturę należy dostarczyć do Zamawiającego nie później niż 

5 dni roboczych od zakończenia miesiąca w którym wykonywano usługi. 

Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie 21 dni od daty 

wpływu prawidłowej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.   W przypadku złożenia 

nieprawidłowej faktury lub pozbawionej wymaganych załączników, faktura zostanie odesłana 

do Wykonawcy celem jej uzupełnienia. 

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli jakości i terminowości 

świadczonych usług w każdej chwili realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości podczas wykonywania usług Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

niezwłocznego usunięcia usterek. 

Wykonawca będzie prowadził codzienną dokumentację fotograficzną sporządzaną przed i po 

wykonaniu prac letniego oczyszczania chodników, parkingów oraz przejść podziemnych. 

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

kontaktową z imienia i nazwiska, nr tel. kontaktowego oraz adres e-mail. 

XI.       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 Umowy ubezpieczenia najpóźniej w dniu 

podpisania umowy.  

XII. W ofercie należy podać całkowitą wartość usługi oraz ceny za oczyszczanie 100 m
2
 

chodników, parkingów oraz przejść podziemnych 

    

1. Termin realizacji  

Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 30.11.2014 r. 

 



  

 

2. Wymagane dokumenty:  

1) Formularz ofertowy 

2) Zaakceptowany projekt umowy  

 

3. Termin związania z ofertą – 15 dni  

 

4. Kryteria oceny ofert 
100% cena – oferta z najniższą ceną.   

 

5. Termin składania ofert  -   22 .07.2014 r. , godz. 12.00. Ofertę należy złożyć na 

formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty  

w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie. Koperta winna posiadać opis  

„ Oferta –  Oczyszczanie letnie  ” Nie otwierać przed dniem  22.07.2014 r., 

godz.12.00. Sprawę prowadzi Renata Markiewicz  

 

6. Osoba do kontaktów:  

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

związanych z realizacją umowy jest Inspektor ds. Oczyszczania Paweł Misiak ,  

Tel.: 56 63 98 126 

 

7. Informacja prawna  

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) – wyłączone spod rygorów przepisów 

ustawy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyn. Informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy 

mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z 

wykonawcami. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza  

zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do realizacji zamówienia/lub 

zawarcia umowy.  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy 

Wzór umowy   

 

 

 


