
Trzebnica,06.04.2018r.

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ul. Wrocławska 9 

55-100 Trzebnica

Zapytanie ofertowe 

czyszczenie kratek wpustowych i studzienek 

oraz mechaniczne sprzątanie ulic dróg:

 wojewódzkich w miejscowościach  przy DW 342, 340 ,341

 powiatowych w miejscowościach przy DP 1367D,1369D,1370D

I. ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ul. Wrocławska 9 55-100 Trzebnica

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na  sprzątaniu jezdni przy 

krawężniku na szerokości 0,5 mb, oraz zatok autobusowych i parkingowych 

przyległych do jezdni, i wpustów ulicznych i studzienek zgodnie z załączonym 

przedmiarem:w terminie do 18.05.2018 r.,odpady po wykonaniu w/w prac 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe 

oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia 

robót.

3. Do wykonania robót zaleca się używać niżej wymienionego sprzętu:

- szczotek mechanicznych i ręcznych,

- narzędzi i środków  za i wyładunkowych,

- narzędzi i środków transportu,

- urządzeń do oznakowania robót i sprzętu, 

- pomp wysokociśnieniowych,
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-  samochód  asenizacyjny  lub  samochodów  ssących  do  czyszczenia  kanałów,

studzienek, przepustów, 

oraz przyrządów takich jak: 

- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu

z osadników itp., 

4. Sprzątanie nawierzchni dróg i ulic:

Zaleca się użycie urządzeń mechanicznych co najmniej dwuszczotkowych. 

Pierwsza ze szczotek powinna umożliwić zdrapanie oraz usuwanie zanieczyszczeń 

przylegających do czyszczonej powierzchni (również materiałów zbrylonych i innych 

luźnych). Druga powinna służyć zamiataniu. Zaleca się używanie szczotek 

wyposażonych w urządzenia odpylające. Środki transportu muszą uniemożliwić wtórne 

zanieczyszczenie środowiska, spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy 

sanitarne.

Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek:

Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy użyciu 

tzw. sztyc i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona oczyszczenia studzienek 

ściekowych aż do spodu osadników. Studzienki ściekowe mogą być oczyszczane 

ręcznie przy użyciu łopat i szufli do wyciągania osadu z osadników wpustów ulicznych 

lub przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, przystosowanych do 

czyszczenia kanalizacji, względnie przez oczyszczanie strumieniem wody pod 

ciśnieniem przy równoczesnym przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych i 

przykanalików, którymi nagromadzone osady zostaną przeniesione poprzez kanały.  

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do: 

a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych 

zapachów, 

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, 

jeśli nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, i wywieźć je na 

składowisko odpadów. 

5. Miejsce składowania uprzątniętego materiału oraz utylizację odpadów zapewni 

Wykonawca. Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska 

odpadów, zlokalizowane na: wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 

składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami 

wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska.

Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania oraz 

2



utylizacja odpadów muszą spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne 

oraz postanowienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, w tym

przepisy:

 - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),

-  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2017r.  poz.1289 ze zm.).

6. Sprawdzenia oznakowania robót dokona przedstawiciel Zarządu Dróg 

Powiatowych w Trzebnicy zwracając uwagę na jakość zastosowanych znaków i 

ich wielkość, widoczność i odblaskowość.

Kontrola jakości wykonania robót po zakończeniu robót według zasady, że powierzchnie

uważa się za oczyszczone jeśli brak na nich wyraźnych śladów zanieczyszczeń stałych:

piasku, liści, papierów kamieni, gruzu , opakowań z tworzyw, drobnego szkła itp., a ruch

pojazdów po jezdni nie powoduje widocznego podnoszenia kurzu.

Wpust uliczny uważa się za oczyszczony jeśli do spodu osadnika brak w nim wyraźnych

śladów zanieczyszczeń stałych np.: namułu, liści, śmieci.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom.

Zadanie zostanie rozliczone w dwóch etapach I -drogi wojewódzkie, II – drogi 

powiatowe.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części 

przedmiotu zamówienia w przypadku niewykorzystania ilości robót określonych w

załączonym przedmiarze robót. Podane ilości robót są orientacyjne i mogą 

ulegnąć zmianom zależnie od rzeczywistej faktycznej ilości robót koniecznych do 

wykonania w terenie. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z części 

przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i 

odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Rozliczenie wykonanych robót zostanie 

przeprowadzone w oparciu o ilości 

rzeczywiście wykonanych robót w terenie oraz cenę jednostkową nezmienną w 

stosunku do ceny podanej w ofercie.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 18.05.2018 r.
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IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent  powinien  stworzyć  ofertę  na  formularzu  załączonym  do  niniejszego

zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta  powinna  być  przesłana  za  pośrednictwem:   poczty,  kuriera  lub  też

dostarczona  osobiście  na   adres:  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Trzebnicy  ul.

Wrocławska  9,  55-100  Trzebnica do  dnia  13.04.2018r.,  do  godz.10:00, wraz  z

załączoną  kserokopią  wypisu  z  rejestru  przedsiębiorców  lub  zaświadczenia  z

ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  w  dacie  nie  wcześniejszej  niż

sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2. wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej

pod adresem www.drogi.trzebnica.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

5. W toku badania i  oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.drogi.trzebnica.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 najniższa łączna cena brutto za czyszczenie studzienek i sprzątanie ulic -100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  oferentów  za

pośrednictwem  strony  internetowej  znajdującej  się  pod  adresem

www.drogi.trzebnica.pl
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VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: 

1. Marek Rajter pod numerem telefonu (71) 387-30-90 oraz adresem 

email: drogi@powiat.trzebnica.pl,

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Przedmiar robót
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