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Urząd Miejski w Radomiu  
Biuro Zamówień Publicznych 

 

 
26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 

tel. 048 36-20-283;  
tel./fax. 048 36-20-282, 36-20-284 

Radom, dn. 11.05.2010r. 

  
 
 
 
 
 
 
BZP.AĆ.341-175/10 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 
 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych  

i działek gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na 
terenie miasta Radomia, ogłoszonego w dniu 26.04.2010r. na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz opublikowanego w 
Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na stronie: http://ted.europa.eu, numer 
ogłoszenia: 2010/S 80-119751. 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały 
udzielone w związku z przysłanymi przez jednego z wykonawców zapytaniami dotyczącymi 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

 
 

Pytanie:  
Zamawiający ,w przeciwieństwie do lat poprzednich , nie przewidział osobnej pozycji cenowej dla 
pozimowego oczyszczania ulic. Z drugiej strony Zamawiający w załącznikach do SIWZ oraz 
projekcie umowy używa pojęcia „ okres od pozimowego oczyszczenia ulic”. 
Prosimy o informację :  
1. Czy pozimowe zamiatanie ulic jest przedmiotem niniejszego zamówienia , czy też będzie 

zlecane odrębnie, 
2. Jeżeli pozimowe oczyszczanie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia to w jaki sposób 

Zamawiający przewiduje techniczne wykonanie tej usługi, tj. czy będzie określany termin jego 
wykonania / dotychczas było to 21 dni roboczych / oraz w jaki sposób nastąpi zapłata za ten 
element usługi ? 

3. Z powyższym pytaniem wiąże się również zagadnienie sposobu zimowego utrzymania ulic , 
które nie jest co prawda przedmiotem niniejszego zlecenia , ale sposób jego realizacji tj. czy 
będzie używana tylko sól, czy też również piasek, wiąże się z ewentualną koniecznością 
wliczenia ceny za pozimowe utrzymanie do ceny bieżącego utrzymanie ulic. 

4. Czy oczyszczanie opasek chodnikowych oraz nawierzchni wybrukowanych w pasach rozdziału 
będzie wykonywane tak jak dotychczas 1 raz w roku czy też Zamawiający przewiduje inną 
częstotliwość i w jakich terminach? Jest to szczególnie ważne w sytuacji gdy Wykonawca nie 
uzyska za to osobnego wynagrodzenia. 

5. Czy Zamawiający przewiduje waloryzację wartości umowy w sytuacji: 
− gdy umowa jest zawierana na okres 3 lat 
− stałego wzrostu inflacji 
− rosnących z dnia na dzień cen paliwa, które jest ważnym czynnikiem cenotwórczym w tego 
rodzaju usłudze, 

− stałego wzrostu opłaty marszałkowskiej oraz corocznych podwyżek cen za 
wysypisko/przesunięcia w kodach kwalifikacji odpadów spowodowały wzrost cen za odpady 
z oczyszczania ulic na wysypisku w Radomiu z 48,73zł/t  /rok 2009/ do 166,65zł/t  w roku 
2010. 
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Uwzględnienie wzrostu tych kosztów przez Wykonawcę spowoduje podniesienie stawki za 
oczyszczanie ulic już od pierwszego dnia umowy a nie jak w przypadku waloryzacji od roku 
następnego  

Prosimy o dokonanie zmian w SIWZ, które spowodują ,że wycena w/w elementów usługi będzie 
możliwa do przeprowadzenia, a interes tak Zamawiającego jak i Wykonawcy będzie chroniony. 

 

Odpowiedź:   

Ad. 1. Pozimowe zamiatanie ulic jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonanie tych prac 
nastąpi w ramach bieżącego zamiatania ulic realizowanego zgodnie z określoną 
częstotliwością, poczynając od pierwszego dnia wznowienia usługi po okresie zimowym. 

Ad. 2. Realizacja usługi będzie następowała poprzez bieżące oczyszczanie zgodnie z określonym 
harmonogramem bieżącego zamiatania. Wobec czego wynagrodzenie za wykonaną usługę 
będzie wynikało z ceny bieżącego oczyszczania ulic. Przyjmuje się, że gruntowne oczyszczenie 
zanieczyszczeń z ulic nie będzie trwało dłużej niż 21 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia 
usługi w danym roku.  

Ad. 3. W chwili obecnej nie przewiduje się zmiany technologii zimowego utrzymania ulic. 

Ad. 4. Oczyszczenie opasek chodnikowych oraz nawierzchni wybrukowanych powinno być wykonane 
w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

Ad. 5. Nie przewiduje się waloryzacji wartości umowy w sytuacji: wzrostu inflacji, rosnących cen 
paliwa, wzrostu opłaty marszałkowskiej oraz corocznych podwyżek cen za wysypisko odpadów.  

 
 

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

  
W punktach III.1.5.1.a) i III. 2.5.1. a) SIWZ oraz w § 2 ust. 5 lit. a załącznika nr 1 i 2 do SIWZ – 

umowa – projekt wprowadza się następujący zapis: „Oczyszczenie opasek chodnikowych oraz 
nawierzchni wybrukowanych powinno być wykonane w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz w miesiącu”.  

Ponadto w punktach III.1.5.2. i III. 2.5.2. SIWZ oraz w § 2 ust. 5 załącznika nr 1 i 2 do SIWZ – 
umowa – projekt wprowadza się następujący zapis: „Realizacja usługi pozimowego zamiatania ulic 
będzie następowała poprzez bieżące oczyszczanie zgodnie z określonym harmonogramem 
bieżącego zamiatania. Wobec czego wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie wynikało  
z ceny bieżącego oczyszczania ulic. Przyjmuje się, że gruntowne oczyszczenie zanieczyszczeń 
z ulic nie będzie trwało dłużej niż 21 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia usługi w danym 
roku”. 

 
 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 

Powyższe zmiany nie powodują istotnych zmian warunków SIWZ i nie wymagają dodatkowego czasu 
na przygotowanie oferty, zatem termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Artur Ślarzyński 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 


