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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., 

Krajowy numer identyfikacyjny 33058252900000, ul. ul. W. Cieślaka  , 78-400  Szczecinek, 

woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (094) 374 12 25, e-mail administracja@zgm-

tbs.szczecinek.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): www.zgm-tbs.szczecinek.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia rozliczanego ryczałtem jest: jesienno - 

zimowe utrzymanie porządku i czystości terenów, chodników, nieruchomości stanowiących 

własność Spółki oraz własność Miasta, zarządzanych przez Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o. o. ul. Cieślaka 6b w 

Szczecinku 2. Wykaz terenów zawierają załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 do niniejszej SIWZ. 

3. Powierzchnia terenów ogółem wynosi – 90.288,13 m2 w tym: a) powierzchnie podwórek 

10.849,24 m2 b) powierzchnie chodników wewnątrz osiedlowych 8.845,56 m2 c) dojścia do 

budynków 1.525,73 m2 d) tereny zielone (trawniki , żywopłoty) 54.943,27 m2 e) parkingi i 

drogi 10.792,69 m2 f) tereny na których znajdują się pojemniki na śmieci oraz dojścia do tych 

pojemników 3.331,64 m2 4. Długość chodników w ciągach pieszo-jezdnych ( według 

załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4) wynosi 3.014,60 mb Szczegółowy zakres usług 

obejmuje: 1. Jesienno - zimowe utrzymanie terenów prowadzone jest miesiącach listopad, 

grudzień, styczeń, luty, marzec i kwiecień obejmuje: 1) zamiatanie/ oczyszczanie z wszelkich 

nieczystości dróg, chodników, dojść do budynków, zasieków śmietnikowych oraz 

pozostałych terenów utwardzonych, 2) usuwanie uschniętych nasadzeń, kwiatów itp., 3) 

dowóz piasku do piaskownic i jego wymiana w kwietniu (około 10 piaskownic), 4) 

grabienie/zbieranie liści opadłych z drzew, 5) sprzątanie posesji, kompleksów garażowych, 

zasieków śmietnikowych, wsypów piwnicznych, oraz placów przy pojemnikach na śmieci 

łącznie ze zgromadzonym sprzętem agd., meblami, gruzem, gałęziami i pozostałymi 

odpadami oraz innymi nieczystościami, 7) opróżnianie na obsługiwanych terenach koszy 

osiedlowych / ulicznych z częstotliwością min. 1 raz w tygodniu oraz na bieżąco w przypadku 

przepełnienia ( ok. od 30 do 36 szt.), 8) transport wszystkich nieczystości/odpadów 

powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie zimowego utrzymania, na 

wysypisko wraz z opłata za składowanie tj. zagospodarowanie odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 9) usuwaniu śniegu i lodu oraz posypywaniu piaskiem lub 

innym dopuszczonym do stosowania środkiem, w celu zapobiegania śliskości i zapewnienia 

bezpiecznych warunków poruszania się pojazdów i pieszych po drogach, parkingach, 

chodnikach, podjazdach dla niepełnosprawnych, stopniach schodowych do budynków (od 

strony ulicy i posesji) oraz dojściach do budynków, garaży i śmietników (również, gdy 

powierzchnia dojścia nie jest wyodrębniona z powierzchni np. podwórza lub trawnika), 

poprzez: - zapewnienie wszystkich materiałów potrzebnych do zwalczania śliskości zimowej, 



których odpowiednia ilość powinna być zgromadzona przed rozpoczęciem sezonu zimowego, 

- usuwanie świeżego opadu śniegu (opad nocny - do godz. 6:00 rano, w ciągu dnia 

niezwłocznie po jego powstaniu), - usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej (powstałej w nocy 

- do godz. 6:00 rano, w ciągu dnia niezwłocznie po jej powstaniu), - uprzątnięcie błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, schodów, podjazdów dla 

niepełnosprawnych oraz dojść do budynków oraz śmietników minimum raz dziennie, - 

oczyszczenie chodników, schodów i podjazdów dla niepełnosprawnych oraz dojść do 

budynków z piasku lub innego dopuszczonego do stosowania środka użytego do likwidacji 

śliskości.  

W ogłoszeniu powinno być: Jesienno - zimowe utrzymanie terenów prowadzone jest w 

miesiącach listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec i kwiecień obejmuje: 1) zamiatanie/ 

oczyszczanie z wszelkich nieczystości dróg, chodników, dojść do budynków, zasieków 

śmietnikowych oraz pozostałych terenów utwardzonych, 2) usuwanie uschniętych nasadzeń, 

kwiatów itp., 3) grabienie/zbieranie liści opadłych z drzew, 4) sprzątanie posesji, kompleksów 

garażowych, zasieków śmietnikowych, wsypów piwnicznych, oraz placów przy pojemnikach 

na śmieci łącznie ze zgromadzonym sprzętem agd., meblami, gruzem, gałęziami i 

pozostałymi odpadami oraz innymi nieczystościami, 5) opróżnianie na obsługiwanych 

terenach koszy osiedlowych / ulicznych z częstotliwością min. 1 raz w tygodniu oraz na 

bieżąco w przypadku przepełnienia ( ok. od 30 do 36 szt.), 6) usuwaniu śniegu i lodu oraz 

posypywaniu piaskiem lub innym dopuszczonym do stosowania środkiem, w celu 

zapobiegania śliskości i zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się pojazdów i 

pieszych po drogach, parkingach, chodnikach, podjazdach dla niepełnosprawnych, stopniach 

schodowych do budynków (od strony ulicy i posesji) oraz dojściach do budynków, garaży i 

śmietników (również, gdy powierzchnia dojścia nie jest wyodrębniona z powierzchni np. 

podwórza lub trawnika), poprzez: - zapewnienie wszystkich materiałów potrzebnych do 

zwalczania śliskości zimowej, których odpowiednia ilość powinna być zgromadzona przed 

rozpoczęciem sezonu zimowego, - usuwanie świeżego opadu śniegu (opad nocny - do godz. 

6:00 rano, w ciągu dnia niezwłocznie po jego powstaniu), - usuwanie gołoledzi i śliskości 

zimowej (powstałej w nocy - do godz. 6:00 rano, w ciągu dnia niezwłocznie po jej 

powstaniu), - uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, schodów, 

podjazdów dla niepełnosprawnych oraz dojść do budynków oraz śmietników minimum raz 

dziennie, - oczyszczenie chodników, schodów i podjazdów dla niepełnosprawnych oraz dojść 

do budynków z piasku lub innego dopuszczonego do stosowania środka użytego do likwidacji 

śliskości 7) dowóz piasku do piaskownic i jego wymiana w kwietniu (około 10 piaskownic), 

8) transport wszystkich nieczystości/odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, na wysypisko wraz z opłata za składowanie tj. zagospodarowanie odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  
 


