
Płock, 26.01.2023 r.
ZUM/1/ZP/2023

WYKONAWCY

dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonego  w  trybie  podstawowym,  na
podstawie art. 275 pkt 2 Pzp pod nazwą:  Wykonywanie prac w zakresie utrzymania
czystości i  porządku z prowadzeniem akcji  zimowej oraz konserwacja terenów
zieleni na terenie miasta Płocka

Zamawiający  Zakład  Usług  Miejskich  „Muniserwis”  w  Płocku  na  
podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.
U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytania, które wpłynęły w dniu 23.01.2023 r.
wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:
Uprzejmie  proszę  o  przesłanie  informacji  jaką  powierzchnię  miasta  stanowi  każda
z poszczególnych części zamówienia?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje jak niżej:

Część  1  -  wykonywana  będzie  na  obszarze  obejmującym  część  miasta  o  powierzchni
ok.  1900  ha  –  jest  to  całkowita  powierzchnia  wyznaczonego  obszaru  objętego  pracami
w zakresie utrzymania czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacją
zieleni.  Prace  na  w/w  obszarze  wykonywane  są  na  terenach  zewnętrznych  stanowiących
własność Gminy-Miasto Płock oraz Skarbu Państwa, dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych,
nie obejmują natomiast utrzymania: cmentarzy, budynków, terenów prywatnych czy będących
własnością  spółdzielni  mieszkaniowych,  wspólnot,  zarządców itp.  Pracownik będzie  stanowił
część  zespołu  obsługującego  w/w obszar  miasta.  W zależności  od  potrzeb Zamawiającego
wykonywane będą również prace interwencyjne na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego oraz
zimowe utrzymanie chodników, także w godzinach nocnych.

Część  2  –  wykonywana  będzie  na  obszarze  obejmującym  część  miasta  o  powierzchni
ok. 8.000 m² – jest to całkowita powierzchnia wyznaczonego obszaru objętego pracami w
zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  wewnątrz  budynków  komunalnych  Gminy-Miasto
Płock, które wykonywane będą codziennie na całej w/w powierzchni (głównie od poniedziałku
do piątku). Pracownik samodzielnie odpowiada za cały wyznaczony obszar            o w/w
powierzchni. Dodatkowo w zależności od potrzeb Zamawiającego pracownik będzie wykonywał
m.in.  prace  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenach  wokół  budynków
gminnych,  pielenie  rabat  i  żywopłotów,  prace  pomocnicze  przy  konserwacji  zieleni.  W
zależności  od  potrzeb  Zamawiającego  wykonywane  będą  również  prace  interwencyjne  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego.

Część 3 – obejmuje:
a)  utrzymanie  wyznaczonych  terenów  zewnętrznych  stanowiących  własność  Gminy-Miasto
Płock  na  obszarze  obejmującym część  miasta  o  powierzchni  ok.  2  ha  –  jest  to  całkowita
powierzchnia  wyznaczonego  obszaru  objętego  pracami  w  zakresie  utrzymania  czystości  i
porządku z prowadzeniem akcji  zimowej oraz konserwacją zieleni,  które wykonywane będą
codziennie na całej w/w powierzchni (głównie od poniedziałku do piątku),
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b) utrzymanie czystości i porządku wewnątrz wyznaczonych budynków komunalnych Gminy-
Miasto Płock na obszarze obejmującym część miasta o powierzchni ok. 5.100 m² – jest to
całkowita powierzchnia wyznaczonego obszaru, które wykonywane będą codziennie na całej
w/w powierzchni (głównie od poniedziałku do piątku).
Pracownik samodzielnie odpowiada za cały wyznaczony obszar o w/w powierzchni. Dodatkowo
w zależności od potrzeb Zamawiającego pracownik będzie wykonywał m.in. prace w zakresie
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenach  wokół  budynków  gminnych,  pielenie  rabat  i
żywopłotów,  prace  pomocnicze  przy  konserwacji  zieleni.  W  zależności  od  potrzeb
Zamawiającego  wykonywane  będą  również  prace  interwencyjne  na  telefoniczne  zgłoszenie
Zamawiającego.

Część  4  -  wykonywana  będzie  na  obszarze  obejmującym  część  miasta  o  powierzchni
ok.  3,8  ha  –  jest  to  całkowita  powierzchnia  wyznaczonego  obszaru  objętego  pracami
w zakresie utrzymania czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacją
zieleni  na  terenach  zewnętrznych  stanowiących  własność  Gminy-Miasto  Płock,  które
wykonywane będą codziennie na całej w/w powierzchni (głównie od poniedziałku do piątku).
Pracownik samodzielnie odpowiada za cały wyznaczony obszar o w/w powierzchni. Dodatkowo
w zależności od potrzeb Zamawiającego pracownik będzie wykonywał m.in. prace w zakresie
utrzymania czystości i porządku na innych terenach wokół budynków gminnych, pielenie rabat i
żywopłotów,  prace  pomocnicze  przy  konserwacji  zieleni.  W  zależności  od  potrzeb
Zamawiającego  wykonywane  będą  również  prace  interwencyjne  na  telefoniczne  zgłoszenie
Zamawiającego.

Część  5  –  wykonywana  będzie  na  obszarze  obejmującym  część  miasta  o  powierzchni
ok. 8.000 m² – jest to całkowita powierzchnia wyznaczonego obszaru objętego pracami w
zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  wewnątrz  budynków  komunalnych  Gminy-Miasto
Płock, które wykonywane będą codziennie na całej w/w powierzchni (głównie od poniedziałku
do piątku). Pracownik samodzielnie odpowiada za cały wyznaczony obszar            o w/w
powierzchni. Dodatkowo w zależności od potrzeb Zamawiającego pracownik będzie wykonywał
m.in.  prace  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenach  wokół  budynków
gminnych,  pielenie  rabat  i  żywopłotów,  prace  pomocnicze  przy  konserwacji  zieleni.  W
zależności  od  potrzeb  Zamawiającego  wykonywane  będą  również  prace  interwencyjne  na
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego.

Część  6  -  wykonywana  będzie  na  obszarze  obejmującym  część  miasta  o  powierzchni
ok.  4,7  ha  –  jest  to  całkowita  powierzchnia  wyznaczonego  obszaru  objętego  pracami
w zakresie utrzymania czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacją
zieleni  na  terenach  zewnętrznych  stanowiących  własność  Gminy-Miasto  Płock,  które
wykonywane będą codziennie na całej w/w powierzchni (głównie od poniedziałku do piątku).
Dodatkowo  tylko  w  zakresie  konserwacji  zieleni  –  odchwaszczanie,  cięcie  krzewów  itp.  w
okresie od marca do października w utrzymaniu znajduje się obszar o powierzchni 1,15 ha.
Pracownik będzie stanowił część zespołu obsługującego w/w obszary miasta. W zależności od
potrzeb  Zamawiającego  zakres  obejmuje  m.in.  również  utrzymanie  czystości  i  porządku
wewnątrz budynków.

Część 7 – obejmuje:
a)  utrzymanie  wyznaczonych  terenów  zewnętrznych  stanowiących  własność  Gminy-Miasto
Płock  na obszarze obejmującym część miasta o powierzchni ok. 2,11 ha – jest to całkowita
powierzchnia  wyznaczonego  obszaru  objętego  pracami  w  zakresie  utrzymania  czystości  i
porządku z prowadzeniem akcji  zimowej oraz konserwacją zieleni,  które wykonywane będą
codziennie na całej w/w powierzchni (głównie od poniedziałku do piątku),
b) utrzymanie czystości i porządku wewnątrz wyznaczonych budynków komunalnych Gminy-
Miasto Płock na obszarze obejmującym część miasta o powierzchni ok. 5.100 m² – jest to
całkowita powierzchnia wyznaczonego obszaru, które wykonywane będą codziennie na całej
w/w powierzchni (głównie od poniedziałku do piątku).
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Pracownik samodzielnie odpowiada za cały wyznaczony obszar o w/w powierzchni. Dodatkowo
w zależności od potrzeb Zamawiającego pracownik będzie wykonywał m.in. prace w zakresie
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenach  wokół  budynków  gminnych,  pielenie  rabat  i
żywopłotów,  prace  pomocnicze  przy  konserwacji  zieleni.  W  zależności  od  potrzeb
Zamawiającego  wykonywane  będą  również  prace  interwencyjne  na  telefoniczne  zgłoszenie
Zamawiającego.

Część 8 - wykonywana będzie na obszarach obejmujących część miasta o powierzchni ok. 7,5
ha  –  jest  to  całkowita  powierzchnia  wyznaczonego  obszaru  objętego  pracami  w  zakresie
utrzymania czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacją zieleni. Prace
na w/w obszarach wykonywane są na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy-
Miasto Płock oraz w dwóch toaletach miejskich zlokalizowanych na tych obszarach. Pracownik
będzie  stanowił  część  zespołu  obsługującego  w/w obszary  miasta,  natomiast  samodzielnie
odpowiada za całe obszary o w/w powierzchni w zakresie odchwaszczania rabat z roślinami, a
w okresie od marca do października w utrzymaniu znajduje się jeszcze obszar o powierzchni
ok. 1,53 ha tylko w zakresie konserwacji zieleni – odchwaszczanie. Dodatkowo w zależności od
potrzeb  Zamawiającego  pracownik  będzie  wykonywał  m.in.  prace  w  zakresie  utrzymania
czystości  i  porządku  na  innych  terenach  gminnych,  pielenie  rabat  i  żywopłotów,  prace
pomocnicze przy konserwacji zieleni.

Pytanie 2:
Prosimy również o udostępnienie mapek poglądowych ww. części postępowania.

Odpowiedź:
Zamawiający  udostępnia  w  załączeniu  poglądowe  mapki  dla  poszczególnych  części
postępowania.

Pytanie 3:
Czy zlecone godziny będą sumą łączną dla wszystkich pracowników wykonujących zlecenie?
Czy zostaną te prace rozliczone na zasadzie: ilość godzin*ilość pracowników* stawka za rbg?

Odpowiedź:
Podany maksymalny wymiar godzin dotyczy każdej z części postępowania osobno i jest szaco-
wany na cały okres obowiązywania umowy:
część 1 – 1832 godziny
część 2 – 1832 godziny
część 3 – 1832 godziny
część 4 – 1832 godziny
część 5 – 1832 godziny
część 6 – 1832 godziny
część 7 – 1832 godziny
część 8 – 1120 godzin.

Dla każdej z części rozliczenie prac będzie się odbywało na zasadzie:
ilość faktycznie przepracowanych godzin x stawka za roboczogodzinę. 
Rozliczenie przepracowanych godzin będzie się obywało raz w miesiącu.

Dyrektor

Dorota Tokarska
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