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sygnatura: ZP-008/2017                   
                Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości i porządku na terenach 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od dnia 17 kwietnia 2017 roku do 
dnia 16 kwietnia 2018 roku, a w przypadku zawarcia umowy po dniu 17 kwietnia 2017 
roku – w okresie 365 dni od daty zawarcia umowy. Usługi będą polegały na : 
1) sprzątaniu chodników przyległych do nieruchomości uniwersyteckich, których zakres 

rzeczowy i częstotliwość został określony w załączniku 1A do SIWZ,  
2) usuwaniu śniegu, błota pośniegowego, ślizgawicy i piasku z chodników, dróg  

i parkingów uniwersyteckich, których zakres rzeczowy dotyczący poszczególnych 
obszarów i rejonów został określony w załączniku 1B do SIWZ.  

2. Usługa sprzątania chodników polega na ręcznym lub mechanicznym usuwaniu  
z nawierzchni chodników śmieci, liści i innych zanieczyszczeń wraz z ich załadunkiem  
i wywozem w miejsce regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

3. Usługa usuwania śniegu polega na ręcznym i mechanicznym usuwaniu śniegu, błota 
pośniegowego i lodu z nawierzchni chodników, dróg i parkingów, posypywaniu piaskiem  
i solą, celem usunięcia ślizgawic oraz pozamiataniu piasku po zakończeniu sezonu. 

4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiały niezbędne do realizowania 
usługi (piasek, sól).   

5. Dopuszczalny nacisk pojazdu mechanicznego na nawierzchnie wykonane z kostki 
brukowej nie może przekroczyć 2 ton. 

6. Usuwanie śniegu, błota pośniegowego i ślizgawicy do czystej nawierzchni z chodników, 
dróg i parkingów określonych w załączniku nr 1B do umowy, odbywa się jednorazowo  
w ciągu doby łącznie z dniami wolnymi od pracy do godziny 700 rano. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania ślizgawicy poprzez posypywanie piaskiem lub 
solą powierzchni chodników, dróg i parkingów określonych w załączniku nr 1B do umowy 
jednorazowo w ciągu doby do godziny 700 rano, łącznie z dniami wolnymi od pracy. 

8. Po wykonaniu pierwszej usługi  usuwania śniegu , błota pośniegowego i ślizgawicy  
(do godziny 700), następna usługa w ciągu doby będzie się odbywała na podstawie 
telefonicznego zlecenia Zamawiającego, potwierdzonego faksem a Wykonawca 
zobowiązany będzie do rozpoczęcia usługi w czasie maksymalnie 1 godziny od momentu 
otrzymania zlecenia i zakończenia usług, nie później niż w ciągu maksymalnie 4 godzin. 
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia faktu otrzymania faksu. 

9. W przypadku pierwszych opadów śniegu w ciągu dnia, w godzinach pracy 
Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest do usunięcia śniegu, błota pośniegowego  
i ślizgawicy na podstawie telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego.  

10. Zamawiający definiuje czas reakcji jako okres od przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego 
do momentu przystąpienia do wykonania usługi. Maksymalny czas reakcji Zamawiający 
określa jako 1 godzinę. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest  również do wywożenia śniegu i błota pośniegowego 
zgarnianego z chodników, dróg i parkingów, na wskazany teren Zamawiającego, położony 
przy ul. Św. Józefa 17, między ul. Św. Klemensa i lasem (za Uniwersyteckim Centrum 
Sportowym UMK), każdorazowo gdy wysokość odrzuconego na krawężniki śniegu 
przekroczy 80 cm.  

12. Do zadań Wykonawcy należy również pozamiatanie do czysta nawierzchni i wywiezienie 
piasku poza tereny Zamawiającego, jednorazowo po zakończeniu usługi usuwania śniegu, 
błota pośniegowego. Informację dotyczącą podjęcia usługi usuwania piasku z chodników, 
dróg i parkingów po zimie Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej  
z tygodniowym wyprzedzeniem. 

13. W przypadku braku opadów śniegu w okresie zimowym i konieczności utrzymania 
chodników w czystości, usługa sprzątania odbywać się będzie na zlecenie 
Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego  
z wyznaczoną osobą od godziny 7.00 do godziny 15.00.  

15. Zamawiający dokonuje odbioru usług wykonanych w danym cyklu rozliczeniowym, 
poprzez podpisanie miesięcznego protokołu odbioru usług, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do umowy. 

16. Cyklem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
17. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia i przedłożenia 

Zamawiającemu miesięcznego protokołu odbioru usług w terminie 5 dni roboczych  
od dnia zakończenia danego cyklu rozliczeniowego. 

18. W terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę miesięcznego 
protokołu odbioru Usług, Zamawiający: 
1) stwierdza należyte wykonanie przez Wykonawcę Usług i przekazuje Wykonawcy 

podpisany miesięczny protokół odbioru Usług, albo 
2) stwierdza częściowe należyte wykonywanie przez Wykonawcę Usług i przekazuje 

Wykonawcy podpisany miesięczny protokół odbioru Usług, zawierający informacje  
o zakresie, w jakim przedmiot umowy w ocenie Zamawiającego wykonywany był 
nienależycie oraz wskazuje podstawę i wysokości naliczonej (-ych) z tego tytułu kar  
(-y) umownej (-ych), w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących 
obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej, albo 

3) stwierdza  nienależyte wykonanie przez Wykonawcę Usług i odmawia podpisania 
miesięcznego protokołu odbioru Usług i poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, 
zawierającym uzasadnienie oraz informacje o podstawie i wysokości naliczonej (-ych)  
z tego tytułu kary (-) umownych (-ej), w przypadku wystąpienia okoliczności 
skutkujących obowiązkiem Wykonawcy zapłaty kary umownej. 

19. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę na terenach 
Zamawiającego byli ubrani w sposób umożliwiający ich identyfikację np. ochronne 
kamizelki z logo Wykonawcy. 

20. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniach wykonywania usługi nadzorował pracę 
pracowników osobiście lub przez wyznaczonego pracownika.  

21. Wykonawca ma obowiązek oceny sytuacji na drogach, chodnikach i parkingach oraz 
odpowiedniego reagowania poprzez pracowników Wykonawcy celem świadczenia usługi 
na terenach będących przedmiotem umowy. Za przejezdność na parkingach, chodnikach 
oraz drogach odpowiada Wykonawca. Zamawiający informuje, iż awaria sprzętu nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usługi.  
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22. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy realizacji 
usługi, tzn. ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia mienia Zamawiającego, 
takiego jak, np. odpryski lakieru oraz inne uszkodzenia pojazdów zaparkowanych  
na terenach uniwersyteckich, uszkodzeń ogrodzeń, elewacji, elementów infrastruktury 
na skutek działania sprzętu odśnieżającego.  

23. Usługi sprzątania będą świadczone na chodnikach o łącznej powierzchni 8177 m2  
z częstotliwością wymienioną w załączniku nr 1A. 

24. Usługi usuwania śniegu, błota pośniegowego i ślizgawicy będą świadczone  
na chodnikach, drogach i parkingach o łącznej powierzchni 114 599 m2 wymienionych  
w załączniku nr 1B. 

25. Usługa transportowa wywiezienia ok. 1 800 m3 śniegu jest usługą zależną od ilości 
opadów śniegu. Będzie realizowana w przypadku, gdy wysokość odrzuconego  
na krawężniki śniegu będzie przekraczać 80 cm. 

26. Liczba usług określonych w załącznikach jest szacunkowa, ustalona przez Zamawiającego 
na podstawie zamówień udzielonych w poprzednich okresach i może ulec zmianie  
z powodu: 
1) nieprzewidywalnych warunków pogodowych, 
2) sprzedaży nieruchomości,  
3) wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych. 

27. Zmiany wskazane w ust. 26 skutkować będą zmniejszeniem wynagrodzenia i z tego tytułu 
nie przysługują żadne roszczenia finansowe. 

28. W przypadku nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do  jej 
poprawienia, bez dodatkowej zapłaty, niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu 
zastrzeżeń przez Zamawiającego, ale nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili jej 
zgłoszenia, potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego. 
Wykonawca  potwierdza fakt otrzymania zgłoszenia faksem  lub drogą elektroniczną.  

29. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się do informowania Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/ drogą 
elektroniczna, a w nagłych przypadku, także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony 
zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych  
w okresie wykonywania umowy.    

30. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), 
aby osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 31, były zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).  

31. Osoby wykonujące bezpośrednie czynności związane z realizacją usługi będą: 
1) zamiatały śmieci, niedopałki, papiery, zalegające liście, gałęzie i inne odpady  

z chodników i parkingów wymienionych w załączniku nr 1A ręcznie lub mechanicznie, 
2) załadowywały odpady na samochód Wykonawcy i wywoziły we właściwe             

miejsce przez Wykonawcę, 
3) usuwały  z chodników, dróg i parkingów śnieg i błoto pośniegowe z wykorzystaniem             

specjalistycznych pojazdów odśnieżających, 
4) ręcznie usuwały śnieg i błoto pośniegowe (za pomocą łopaty do śniegu, szczotki,             

szufli), w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zastosowanie             
sprzętu mechanicznego ( np. zaparkowane samochody utrudniające dostęp,              
ewentualnie uszkodzenia infrastruktury Zamawiającego), 
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5) posypywały nawierzchnię piaskiem lub solą przy pomocy specjalistycznego sprzętu, 
6) ręcznie posypywały nawierzchnię piaskiem lub solą, w przypadku okoliczności             

uniemożliwiających zastosowanie sprzętu mechanicznego, 
7) wywoziły zebrany piasek po zimie z terenów wymienionych w załączniku nr 1B, 
8) kierowały pojazdami służącymi do realizacji przedmiotu umowy.             

32. Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do przedłożenia wykazu osób        
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać  czynności 
określone w ust. 31 w trakcie jej  realizacji. Wykaz musi zawierać informacje 
jednoznacznie wskazujące osobę (pracownika ) oraz zakres  wykonywanych przez niego 
czynności. 

33. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub       
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących        
wskazane w ust. 31 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

34. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 31 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe  
do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 

35. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy będzie przedkładał Zamawiającemu       
comiesięczny raport o stanie i sposobie zatrudnienia osób. 

36. W przypadku zmiany osób lub osoby Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia       
Zamawiającemu w terminie 7 dni nowego wykazu pracowników. 

37. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez       
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie       
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

38. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem umowy, a suma gwarancyjna będzie wynosić nie mniej niż 100 000,00 zł. 

39. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć      
Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie  
7 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

40. W przypadku nie odnowienia polisy przez Wykonawcę, w trakcie realizacji umowy,      
Zamawiający może według swego wyboru odstąpić od umowy albo ubezpieczyć       
Wykonawcę na jego koszt w zakresie objętym umową. Koszty poniesione  
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, na 
podstawie noty księgowej. 

 


