
Drawno: Oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, placów, 
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Numer ogłoszenia: 345877 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7682031, faks 095 7682031. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczanie, sprzątanie i 

odśnieżanie ulic, chodników, placów, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni na terenie 

miasta Drawna. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest: oczyszczanie, sprzątanie i odśnieżanie ulic, chodników, placów, parkingów 

oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta Drawna polegające na: A. codziennym oczyszczaniu 

ulic, chodników i placów (w tym parku miejskiego); mechaniczne lub ręczne omiatanie jezdni 

ulic miasta Drawna na całej szerokości łącznie z opaskami przykrawężnikowymi, rozjazdami, 

skrzyżowaniami na całej powierzchni, zatokami, parkingami, wysepkami, B. usuwanie na 

bieżąco wyrastających chwastów i traw oraz śmieci z rowków przy krawężnikach ulic, tam 

gdzie one występują, kiedy nie zalega na ulicach pokrywa śnieżno-lodowa, C. pielęgnacja i 

utrzymanie estetycznego wyglądu terenów zielonych (ogrodów, kwietników); koszenie trawy 

na wolnych placach i parkach, promenadzie, oraz poboczach dróg do granic miasta, zgodnie z 

załączonymi wykazami i mapkami, D. utrzymanie ulic, chodników w mieście w okresie 

zimowym zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej a) odśnieżanie ulic, chodników b) zwalczanie śliskości i gołoledzi c) 

sypanie piaskiem ulic i chodników E. w okresie roztopów i nie zalegania na chodnikach i 

jezdniach warstwy śnieżnej w okresie zimowym, usuwanie na bieżąco, w sposób ciągły, 

pozostałego na jezdni piasku służącego do likwidacji śliskości pośniegowej, w celu 

uniemożliwienia jego spływu do kanalizacji deszczowej F. bieżącym opróżnianiu koszy 

ulicznych i wywóz zmiotek zgromadzonych w wyniku realizacji usługi na składowisko 

odpadów, z parku również w trakcie trwania imprez w miarę potrzeb, z zgodnie z 

obowiązującymi przepisami tj. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 

2005r Nr 236, poz. 2008) i ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2001r Nr 62, poz. 628 póź.zm) oraz 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno uchwała Nr 



XXVIII/174/06 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 17 marca 2006r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 62, 

poz. 1137). G. konserwacji i naprawie koszy ulicznych H. sprzątaniu miasta oraz parku po 

imprezach masowych organizowanych przez gminę, I. awaryjne uprzątanie: nieczystości i 

innych zanieczyszczeń jak i również przedmiotów, (owoców, itp.) z chodników, ulic lub 

skrzyżowań powstałych w wyniku nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 

wymagających jak najszybszego uprzątnięcia,. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie 

wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 oraz spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 

Wykonawca winien dostarczyć dokumenty i informacje: 1.1. OFERTĘ 

WYKONAWCY według załącznika nr 1 do nin. SIWZ ; 1.2. aktualny odpis z 

właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 1.3. Zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie transportu odpadów (ustawa z 27.04.2001r. o odpadach art. 28 Dz. U. Nr 

62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) 1.4. aktualne zaświadczenia właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 

odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Wykaz sprzętu 

specjalistycznego. 1.6. Doświadczenie w zakresie wykonawstwa. 1.7. Oświadczenia 

oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.drawno.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 Drawno pok. nr 10. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 15.12.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 

Drawno sekretariat urzędu. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

 


