
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-11-27 

ZP 271.78.2014 

         

        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 2015 r. do 31 grudnia 2016 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: 120 szt., kosze na śmieci należy opróżniać na bieżąco,  
nie dopuszczając do ich przepełnienia, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.  

 
Pytanie 2. Proszę o podanie ilości koszy na śmieci oraz ich lokalizację, 
Odpowiedź 2  Liczba koszy ulicznych: 120 szt., zlokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie 
całego miasta, 

 
Pytanie 3 Proszę o podanie ilości dystrybutorów "psia stacja" oraz ich lokalizację, 
Odpowiedź 3 Liczba dystrybutorów woreczków „psia stacja” – 21 szt.  – 4 w Rynku, pozostałe w ciągach 
komunikacyjnych i przy terenach zielonych 

 
Pytanie 4. Jak często należy opróżniać kosze na śmieci i dystrybutory lub jeśli nie jest to uregulowane, jak często 
średnio robiono to do tej pory?, 
Odpowiedź 4 Kosze na śmieci należy opróżniać na bieżąco, nie dopuszczając do ich przepełnienia,  
nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu; dystrybutory nie wymagają opróżniania, należy uzupełniać zapas 
woreczków w zależności od potrzeb (woreczki dostarcza zamawiający) 
 
Pytanie 5. Jaką DMC może mieć pojazd poruszający się po chodnikach, terenach przystanków?, 
Odpowiedź 5 Brak określenia w przepisach odrębnych 
 
Pytanie 6. Czy zamiatanie mechaniczne może odbywać się w nocy? 
Odpowiedź 6 Zamiatanie mechaniczne nie może odbywać się w godzinach nocnych, dopuszcza się 
wykonywanie prac w godzinach od 6.00 do 22.00 
 
Pytanie 7. Czy zleceniodawca wymaga aby podczas zamiatania mechanicznego również polewać drogi  
i przystanki wodą? 
Odpowiedź 7 Nie ma wymogu polewania jezdni i chodników wodą, polewanie należy zastosować doraźnie 
w sytuacjach gdy zamiatanie mechaniczne powodować będzie uciążliwe dla mieszkańców zapylenie 
 
Pytanie 8. Jakie dokumenty należy przedłożyć zlecającemu potwierdzające utylizację odpadów z koszy i "psich 
stacji"? 
Odpowiedź 8 Nie ma wymogu przedkładania zamawiającemu dokumentów świadczących o utylizacji 
odpadów, wykonawca prowadzi ewidencję na potrzeby własne, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych 
 
Pytanie 9. Czy odpady wykonawca ma sam zutylizować czy gmina ma swój punkt przyjęcia - bezpłatny? 
Odpowiedź 9 Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji odpadów we własnym zakresie 
 
Pytanie 10. Czy sprzątanie śmieci (papierki i inne) ma odbywać się w takim samym harmonogramie  
jak zamiatanie ulic czy należy to wykonywać częściej (jak często)? 
Odpowiedź 10 Porządkowanie jedni i chodników z większych odpadów (butelki, worki) należy wykonać  
na bieżąco, pozostałe prace wymagające zamiatania- zgodnie z harmonogramem 
 
Pytanie 11. Czy mycie przystanków (szyb) również wchodzi w zakres? 
Odpowiedź 11 Umowa nie obejmuje mycia wiat przystankowych 
 
Pytanie 12. Jak wygląda sprawa sprzątania np. po sylwestrze (czy petardy, butelki, inne) trzeba sprzątać  
1 stycznia czy na bieżąco (jaki termin realizacji)? 
Odpowiedź 12 - Prace porządkowe po imprezie sylwestrowej należy wykonać 1 stycznia 
 



 

 

Pytanie 13. Czy w koszach na śmieci są worki? Kto ewentualnie zapewnia worki? 
Odpowiedź 13  W koszach ulicznych nie ma worków, zamawiający nie wymaga ich stosowania - kosze 
uliczne należy utrzymać w należytym stanie estetycznym i higienicznym 
 
Pytanie 14. Ilu wykonawców zgłosiło się do przetargu w poprzednim zapytaniu? 
Odpowiedź 14 Do poprzedniego przetargu stanęło 6 oferentów 
 
Pytanie  15  Jaką kwotę miesięcznie obecnie Państwo płacicie wykonawcy (proszę o informację, jeśli nie jest ona 
tajna)? 
Odpowiedź 15 Średnie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące wynosiło 23 541,74 zł/m-c 
 
Pytanie 16. Pod jakim PKWIU można sklasyfikować usługę? Informacja jest mi potrzebna aby oszacować VAT  
( 8% czy 23%)? 
Odpowiedź 16 Zamawiający oczekuje złożenia oferty w cenie brutto, ustalenie kodu PKWiU leży  
po stronie wykonawcy 
 

Pytanie  17 Czy Zamawiający będzie żądać  do okazania karty przekazania odpadu ? 
Odpowiedź 17 Nie ma wymogu przedkładania zamawiającemu dokumentów świadczących o utylizacji 
odpadów, wykonawca prowadzi ewidencję na potrzeby własne, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych 
 

Pytanie 18   Proszę o podanie ilości kubłów do opróżnienia oraz ilości Dystrybutorów  Psi Pakiet ? 
Odpowiedź 18 Liczba koszy ulicznych: 120 szt., zlokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie 
całego miasta. Liczba dystrybutorów woreczków „psia stacja” – 21 szt.  – 4 w Rynku, pozostałe w ciągach 
komunikacyjnych i przy terenach zielonych 
 

Pytanie 19  Czy Zamawiający orientuje się jaka była szacunkowa ilość odpadu zebranego z kubłów ulicznych ? 
Odpowiedź 19 Zamawiający nie posiada danych dotyczących ilości odpadów zebranych z koszy 
ulicznych 
 

Pytanie 20  Czy zamawiający planuje wykonanie prac Drogowych na którejś z ulic podanych w wykazie  

do sprzątania? 
Odpowiedź 20 W chwili obecnej zamawiający nie planuje wykonywania prac na ulicach wymienionych  
w załączniku do umowy 
 
 Pytanie 21 Proszę o podanie liczby ławek i przystanków które będą  wymagały opieki ze strony wykonawcy? 
Odpowiedź 21 Liczba ławek w ciągach komunikacyjnych – ok. 70,  liczba przystanków z wiatą – 4 szt., 
liczba przystanków na żądanie – 4 szt. 
 

Pytanie 22  Czy Zamawiający udostępni źródło wody, gdy zajdzie konieczność mycia ławek i koszy i kto poniesie 
koszty Poboru wody? 
Odpowiedź 22 Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody, koszty poboru wody ponosi wykonawca, 
 

Pytanie 23  Czy w przypadku nagłego sprzątania w wyniku zdarzenia losowego,  Zamawiający będzie 

powiadamiać  Wykonawcę,  jeśli tak to w jaki sposób? 
Odpowiedź 23 Zamawiający powiadomi wykonawcę o konieczności wykonania prac telefonicznie  
lub pisemnie, w tym e-mail 

 
Pytanie 24 Proszę o podanie informacji w jakich lokalizacjach znajdują się kosze uliczne przeznaczone do 
opróżnienia wraz z podaniem ich ilości, pojemności oraz jak często powinny być one opróżniane 
Odpowiedź 24 Liczba koszy ulicznych: 120 szt., zlokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie 
całego miasta, 23 szt.  w Rynku o poj. 35 l., pozostałe o poj. 60 l.;  kosze uliczne na śmieci należy 
opróżniać na bieżąco, nie dopuszczając do ich przepełnienia, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu 
 
Pytanie 25 Proszę o informację czy kosze po opróżnieniu śmieci powinny mieć zakładane worki foliowe? 
Odpowiedź 25 Zamawiający nie wymaga stosowania w koszach ulicznych worków - kosze uliczne należy 
utrzymać w należytym stanie estetycznym i higienicznym 
 
Pytanie 26 Proszę o podanie lokalizacji ławek 'w ciągach komunikacyjnych oraz ich ilość 
Odpowiedź 26 Liczba ławek – ok. 70, lokalizacja – w ciągach komunikacyjnych na terenie Miasta,  
przy chodnikach 
 
Pytanie 27 Jaki zakres prac mieści się w stwierdzeniu "drobne naprawy przy  ławkach”, a jaki w stwierdzeniu 
"utrzymanie w należyty m stanie technicznym koszy ulicznych". Kto ponosi koszt materiału do naprawy ławek 
(koszy) uszkodzonych w następstwie zdarzeń losowych lub wandalizmu? 
Odpowiedź 27 Drobne naprawy ławek – np. wymiana szczebla, poprawa mocowania, utrzymanie  
w należytym stanie technicznym – np. poprawa mocowania, ustawienie (prostowanie) przewróconego 



 

 

kosza, koszty drobnych napraw ponosi wykonawca, remonty generalne ławek w wyniku wandalizmu  
nie są objęte umową 
   
Pytanie 28 Co mieści się  w zakresie "obsługa dystrybutorów psia stacja". Czy odpady powstające w psich 
stacjach podlegają wywozowi przez firmę obsługującą stację? 
Odpowiedź 28 Dystrybutory nie wymagają opróżniania, należy uzupełniać zapas woreczków w zależności 
od potrzeb (woreczki dostarcza zamawiający), 
 
Pytanie 29 Czy częstotliwość opróżniania koszy może się  pokrywać z częstotliwością prac porządkowych na 
danych ulicach? Jaka  jest orientacyjna ilość odpadów gromadzonych w koszach. które przeznaczone są do 
wywozu ? 
Odpowiedź 29 Częstotliwość opróżniania koszy nie pokrywa się z częstotliwością wykonywania prac  
na danych ulicach, kosze uliczne na śmieci należy opróżniać na bieżąco, nie dopuszczając  
do ich przepełnienia, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu; zamawiający nie posiada danych dotyczących 
ilości odpadów zebranych z koszy ulicznych 
 
Pytanie 30 W załączniku nr 1  do umowy zakres prac, lokalizacja i częstotliwość wykonania w kolumnie uwaga 
określona jest "cała powierzchnia”. Co należy rozumieć przez to pojęcie? 
Odpowiedź 30  Przez zapis „cała powierzchnia” należy rozumieć całą powierzchnię ulicy i chodnika, 
 

Pytanie 31 Zgodnie z § 4 pkt.9 projektu umowy, w przypadku nie wykonania części robót z zaleconego zakresu 
dopuszcza się, po uprzednim uzgodnieniu, wykonanie prac zamiennych w terminie do końca miesiąca 
rozliczeniowego. Proszę o informację jak przewiduje się rozliczenie prac w okresie zimowym w sytuacji 
wystąpienia śniegu, w wyniku czego część prac nie będzie możliwa do wykonania oraz co należy rozumieć pod 
pojęciem „prac zamiennych”? 
Odpowiedź 31 W przypadku nie wykonania zleconego zakresu prac polegających na zamiataniu w wyniku 
złej pogody (opady deszczu, śnieg lub mróz), wynagrodzenie pomniejsza się o ilość niewykonanych prac 
na m

2
 powierzchni dróg, wyszczególnionych w harmonogramie prac na dany miesiąc, pomnożonych 

przez cenę jednostkową określoną w § 5 pkt 1 umowy.  
Prace zamienne polegać mogą np. na uporządkowaniu wskazanego terenu w zakresie uzgodnionym  
przez zamawiającego i wykonawcę 
 
Pytanie 32 Proszę o informację kto w okresie zimowym jest odpowiedzialny za odśnieżanie dróg i jezdni  
oraz czy są posypywane? 
Odpowiedź 32 Przetarg na utrzymanie zimowe dróg jest w toku, odpowiedzialny jest Wydział Dróg  
i Transportu tut. Urzędu., posypywanie mieszanką piasku i soli 
 
 


