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Załącznik nr 5 do SIWZ nr DZ.TI.342.20.2019 
 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wspomagającego oczyszczania na obszarze 

staromiejskim pasów drogowych (jezdni, chodników, powierzchni miejsc postojowych Strefy 
Płatnego Parkowania, pieszojezdni, wyznaczonych ścieżkach rowerowych i poboczy) oraz 
schodów i parapetów budynków (do wysokości 1,5 metrów). Usługa polega na bieżącym 
uprzątaniu (zbieraniu bądź punktowym zamiataniu ręcznym) nagle pojawiających się 
zanieczyszczeń, takich jak np. rozbite szkło, butelki, resztki artykułów spożywczych, zwierzęce 
odchody, papiery, worki foliowe i inne opakowania, kamienie, gałęzie oraz neutralizacji 
rozlanych płynów, po uprzednim zasypaniu zanieczyszczonej nawierzchni sorbentem.  
W zakres sprzątania nie wchodzi codzienne zamiatanie chodników w celu usunięcia  
z nawierzchni piasku i niedopałków, gdyż jest to obowiązek właścicieli przyległych kamienic. 

2. Zadanie będzie realizowane w systemie pracy dwuzmianowej, przez 7 dni w tygodniu, 
zakładającym pracę również w soboty, niedziele i święta, a także prowadzenie dodatkowego 
nocnego dyżuru w trakcie weekendów (w piątki, soboty oraz niedziele) oraz święta. Ustala się 
następujące godziny pracy: 

a) dla planowych objazdów i obchodów oraz dodatkowych prac podejmowanych w trybie 
interwencyjnym: 
- w soboty, niedziele i poniedziałki – pierwsza zmiana w godz. 5:00 – 12:30, a druga 

zmiana w godz. 14:30 – 22:00, 
- we wtorki, środy, czwartki i piątki – pierwsza zmiana w godz. 6:00 – 13:30, a druga 

zmiana w godz. 14:00 – 21:30, 
b) wyłącznie dla czynności podejmowanych w trybie interwencyjnym: 

- w piątki, soboty, niedziele oraz w święta – zmiana nocna w godz. 22:00 – 2:00. 
3. Na pierwszej i drugiej zmianie czynności porządkowe muszą być wykonywane przez dwóch 

pracowników ubranych w uzgodniony model odzieży roboczej (w tym w oznakowane kamizelki 
odblaskowe), wyposażonych w niezbędne narzędzia do ręcznego sprzątania (m.in. miotła, 
szufla i pojemniki na odpady wyłożone workami oraz chwytaki do odchodów) oraz telefony 
komórkowe z funkcją aparatu. Jeden z pracowników musi poruszać się po obszarze 
sprzątanym wózkiem rowerowym z pojemnikami do selektywnego gromadzenia zebranych 
odpadów oraz pojemnikami na sorbent czysty i zużyty. Drugi z pracowników musi zostać 
wyposażony w ciągniony ręcznie wielofunkcyjny wózek do zbierania odpadów o pojemności 
minimum 200 litrów, na pełnym ogumieniu, dysponujący miejscem na narzędzia. Stan 
techniczny wózka rowerowego, jak i ciągnionego ręcznie, musi być nienaganny. Pojemniki 
oraz inne elementy z tworzywa sztucznego nie mogą posiadać trwałych zabrudzeń oraz 
odbarwień, natomiast stalowe elementy wózków nie mogą nosić śladów korozji. 

4. Na zmianie nocnej pracownicy będą korzystać z pojazdu samochodowego przystosowanego 
do transportu odpadów zaopatrzonego w narzędzia ręczne, piasek oraz sorbent. 

5. Na koniec dnia roboczego oraz w sytuacjach przepełnienia pojemników, worki z odpadami 
muszą zostać załadowane na pojazd o masie całkowitej do 4,0 Mg przystosowany do 
transportu odpadów.  

6. Pracownicy na pierwszej i drugiej zmianie będą dokonywać niezależnych od siebie planowych 
objazdów bądź obchodów ulic wskazanych w zakresie rzeczowym usługi, podejmując 
równolegle czynności interwencyjnego uprzątania nagłych zabrudzeń po otrzymaniu 
telefonicznego zgłoszenia. Po wykonaniu wskazanego zakresu objazdu bądź obchodu, 
czynności kontrolne muszą być ponawiane do momentu przejęcia obowiązków przez drugą 
zmianę bądź zakończenia dnia roboczego. 
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7. Zgłoszenia do Rowerowego Patrolu Czystości będą przekazywane przez wszystkie służby 
prowadzące nadzór nad czystością pasów drogowych miasta Poznania, tj. pracowników 
Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (w szczególności pracowników Wydziału Utrzymania 
Infrastruktury Drogowej, dyspozytorów Centrum Operacyjnego Oddziału Bezpieczeństwa 
Ruchu i Centrum Operacyjnego ITS), funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania, 
funkcjonariuszy Policji oraz Straży Pożarnej.  

8. Na zmianie nocnej realizowane będą tylko prace interwencyjne na podstawie zgłoszeń 
uprawnionych instytucji. Czas reakcji na zgłoszenie przyjęte w ramach zmiany nocnej 
(rozumiany jako rozpoczęcie czynności zmierzających do uprzątnięcia zanieczyszczeń) 
wynosi 15 minut. Tym samym, zgłoszenia przyjęte do godz. 1:45 muszą zostać zrealizowane 
w ramach aktualnego dyżuru, natomiast w przypadku zgłoszeń późniejszych Wykonawca nie 
musi zagwarantować ich realizacji.  

 
II. Zakres rzeczowy zamówienia 
1. Wykaz ulic stanowiących planowy objazd dla pracowników korzystającego z wózka 

rowerowego: 
1) Wielka od Kramarskiej do Chwaliszewa 
2) Plac Międzymoście 
3) Ewangelicka 
4) Wartostrada od Czartorii do Mostu Św. Rocha 
5) Wszystkich Świętych 
6) Za Bramką 
7) Plac Kolegiacki 
8) Wodna od Ślusarskiej do Garbary 
9) Woźna od Ślusarskiej do Garbary 
10) Ślusarska 
11) Szewska 
12) Dominikańska 
13) Stawna (w tym odc. bez przejazdu w kier. Garbary) 
14) Żydowska od Stawnej do Dominikańskiej 
15) Wroniecka od Stawnej do Masztalarskiej  
16) Masztalarska 
17) 23 Lutego od Masztalarskiej do Zamkowej 
18) Zamkowa 
19) Góra Przemysła 
20) Franciszkańska od Ludgardy do Sierocej 
21) Sieroca 
22) Paderewskiego od Sierocej do Al. Marcinkowskiego 
23) Plac Wolności 
24) Ratajczaka od Placu Wolności do 27 Grudnia 
25) 27 Grudnia 
26) Gwarna 
27) Św. Marcin od Gwarnej do Placu Wiosny Ludów 
28) Podgórna od Szkolnej do Za Bramką 

 
2. Wykaz ulic stanowiących planowy obchód dla pracowników korzystających z ręcznie 

prowadzonego wielofunkcyjnego wózka na odpady: 
1) Paderewskiego od Sierocej do Starego Rynku 
2) Szkolna 
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3) Wrocławska 
4) Murna 
5) Kozia 
6) Jaskółcza 
7) Franciszkańska od Sierocej do Starego Rynku 
8) Gołębia 
9) Mokra 
10) Podgórna od Szkolnej do Al. Marcinkowskiego 
11) Świętosławska 
12) Wodna od Ślusarskiej do Starego Rynku 
13) Klasztorna 
14) Woźna od Ślusarskiej do Starego Rynku 
15) Ślusarska 
16) Żydowska od Dominikańskiej do Wielkiej 
17) Kramarska 
18) Wroniecka od Masztalarskiej do Starego Rynku oraz dojście do przejścia dla pieszych 

przez Małe Garbary 
19) Rynkowa 
20) Stary Rynek (z wykluczeniem części od strony płyty rynku) 
21) Półwiejska – deptak od ul. Strzeleckiej do ul. Krakowskiej 

 
3. W przypadku czasowego wyłączenia z użytkowania całości lub części ulic objętych 

świadczonymi usługami, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zakresu 
rzeczowego 

4. Ulice usunięte z wykazu mogą zostać zastąpione innymi ulicami na obszarze staromiejskim o 
powierzchni nie większej niż 5% od wskazanego zakresu. O ewentualnej zmianie zakresu 
prac porządkowych Zamawiający musi poinformować Wykonawcę z minimum 3-dniowym  


