
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2016-11-30 

ZP.271.54.2016         

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie prac z zakresu oczyszczania jezdni i 
chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2018 r. 

 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 

 
Pytanie 1  Jaka jest ilość koszy do opróżniania i jaka jest wymagana ich częstotliwość opróżniania? 
Odpowiedź 1  Liczba koszy ulicznych – ok. 126 szt.  
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie 
kosze uliczne ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy opróżniać nie 
rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do ich przepełnienia. 
 
Pytanie 2 Proszę o podanie rodzaju wielkości koszy na śmieci ? 
Odpowiedź 2  Pojemność koszy ulicznych - 35 l (23 szt. w Rynku),  70 l (3 szt. w Parku 
Staromiejskim), pozostałe 60 l; kosze metalowe i betonowe z wkładem ocynkowanym. 
 
Pytanie 3 Proszę o podanie ilości dystrybutorów "psia stacja" oraz ich lokalizację ? 
Odpowiedź 3 Liczba dystrybutorów woreczków „psia stacja” – 29 szt.  – 4 szt. zlokalizowane w 
Rynku, pozostałe w ciągach komunikacyjnych.  
 
Pytanie 4 Jaką DMC może mieć pojazd poruszający się po chodnikach, terenach przystanków? 
Odpowiedź 4 Zamawiający nie określa wymogów co do DMC pojazdów wykorzystywanych przy 
realizacji zadania. Maszyny stosowane przy wykonywaniu prac nie mogą prowadzić do uszkodzenia 
czy zniszczenia infrastruktury na terenie miasta. 
 
Pytanie 5 Czy zamiatanie mechaniczne może odbywać się w nocy? 
Odpowiedź 5 Zamiatanie mechaniczne nie może odbywać się w godzinach nocnych, dopuszcza się 
wykonywanie prac w godzinach od 6.00 do 22.00. 
 
Pytanie 6 Jakie dokumenty należy przedłożyć zlecającemu potwierdzające utylizację odpadów z 
koszy? 
Odpowiedź 6 Nie ma wymogu przedkładania zamawiającemu dokumentów świadczących o utylizacji 
odpadów, wykonawca prowadzi ewidencję na potrzeby własne, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych. 
 
Pytanie 7 Czy sprzątanie śmieci (papierki i inne) ma odbywać się w takim samym harmonogramie jak 
zamiatanie ulic czy należy to wykonywać częściej (jak często)? 
Odpowiedź 7 Zamawiający nie określa częstotliwości zbierania odpadów z jezdni i chodników. 
Porządkowanie ciągów komunikacyjnych z większych odpadów, takich jak butelki, worki, papiery,  
należy wykonać na bieżąco (obchód terenu), pozostałe prace wymagające zamiatania- zgodnie z 
harmonogramem. 
 
Pytanie 8 Proszę o podanie terminu sprzątania (jak wygląda sprawa sprzątania np. po sylwestrze (czy 
petardy, butelki, inne) trzeba sprzątać 1 stycznia czy na bieżąco (jaki termin realizacji)? 
Odpowiedź 8 Prace porządkowe po nocy z  31 grudnia na 1 stycznia, obejmujące zebranie odpadów 
(papiery, butelki, worki, pozostałości po sztucznych ogniach) należy wykonać 1 stycznia  
w godzinach porannych. Zamawiający nie wymaga wykonywania prac polegających na zamiataniu.  
 
Pytanie 9 Czy Zamawiający będzie żądać do okazania karty przekazania odpadu? 
Odpowiedź 9 Jak w odpowiedzi 6 
 
Pytanie 10 Czy Zamawiający orientuje się jaka była szacunkowa ilość odpadu zebranego z kubłów 
ulicznych ? 



 

 

Odpowiedź 10 Zamawiający nie dysponuje dokumentacją  z danymi odnośnie ilości odpadów 
pochodzących z koszy ulicznych, zebranych w latach ubiegłych.  
 
Pytanie 11 Proszę o podanie liczby ławek i przystanków które będą wymagały opieki ze strony 
wykonawcy oraz proszę o podanie terminowości mycia ławek i koszy ? 
Odpowiedź 11 Liczba ławek – ok. 50 szt. Liczba przystanków autobusowych z wiatą – 4 szt., liczba 
przystanków na żądanie – 4 szt. 
Zamawiający nie określa wymaganej częstotliwości mycia ławek i koszy ulicznych. Należy ocenić 
potrzebę mycia w trakcie bieżących obchodów terenu objętego zadaniem. 
 
Pytanie 12 Czy Zamawiający udostępni źródło wody, gdy zajdzie konieczność mycia ławek i koszy ? 
Odpowiedź 12 Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody, koszty poboru wody ponosi wykonawca. 
 
Pytanie 13 W załączniku  do umowy   zakres prac, lokalizacja i częstotliwość wykonania w kolumnie 
uwaga określona jest "cała powierzchnia”. Co oznacza ten zapis nie ma podanej powierzchni 
chodników? 
Odpowiedź 13 Przez zapis „cała powierzchnia” należy rozumieć całą powierzchnię jezdni i chodnika.  
 
Pytanie 14 Czy zamawiający wymaga Stosowania specjalnych zamiatarek o specjalnych 
Wymaganiach i parametrach (dotyczy: wiek zamiatarki, rodzaj szczotek, wielkość,)? 
Odpowiedź 14 Zamawiający nie określa w SIWZ wymogów sprzętowych do realizacji zadania.  
 
 

 


