Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz terenów do ustawienia pojemników KP 7 (o poj. 7,2 m3) na
terenie miasta i gminy Pisz

Pojemniki KP 7 w ilości 2 szt. zapewnia Wykonawca.
Na terenie gminy Pisz :
a) Zdory – Szeroki Ostrów – 1 szt. – od 01.05.2011 r. do 31.08.2011 r.
b) Pisz - Jeże - 1 szt. - od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
W ramach wymaganych prac Wykonawca zobowiązuje się do:
1) ustawiania pojemników KP 7 i wywozu nieczystości stałych w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu;
2) utrzymania w/w pojemników w należytym stanie wraz z ich konserwacją;
3) utrzymania terenu wokół pojemników KP 7 w należytym stanie porządkowym;
4) niedopuszczania do przepełnienia się pojemników, a tym samym zalegania
nieczystości wokół pojemników KP 7.

Załącznik nr 2 do umowy

Wykaz terenów do ustawienia pojemników POK 11 (o poj. 2,2 m3) na
terenie miasta i gminy Pisz

Zamawiający zapewni 4 pojemniki POK 11.

1. Na terenie miasta Pisz:
przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 – 1 szt. – od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Na terenie gminy Pisz:
a) we wsi Łupki – 1 szt. (na plaży) od 01.05.2011 r. do 31.08.2011 r.
b) we wsi Wiartel Mały – 1 szt. (przy nowym pomoście ) – od 01.05.2011 r. do
31.08.2011 r.
c) we wsi Kociołek Szlachecki – plaża – 1 szt. – od 01.05.2011 r. do
31.08.2011 r.

W ramach wymaganych prac Wykonawca zobowiązuje się do:
1) ustawiania pojemników POK 11 i wywozu nieczystości stałych w miarę potrzeb nie
rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu;
2) utrzymania w/w pojemników w należytym stanie wraz z ich konserwacją;
3) utrzymania terenu wokół pojemników POK 11 w należytym stanie porządkowym;
4) niedopuszczania do przepełnienia się pojemników, a tym samym zalegania
nieczystości wokół pojemników POK 11.

Załącznik nr 3 do umowy

Wykaz ulic, przy których rozmieszczone są kosze uliczne i parkowe
– 80 sztuk
1. Os. Wschód – ciąg pieszy wraz z nową ulicą osiedlową.
2. Ul. Olsztyńska do Snopek, Snopki.
3. Ul. Grunwaldzka.
4. Ul. Warszawska (za rondem przy stacji „Orlen” w kierunku miasta Kolno).
5. Pl. Daszyńskiego, teren za kinem, ul. Ratuszowa, ul. Wyzwolenia +
nadbrzeże.
6. Przy drodze krajowej nr 63, Pisz – Maldanin (przy chodniku).
7. Ul. Czerniewskiego – most – ul. Kwiatowa .
8. Ul. Klementowskiego.
9. Droga do plaży miejskiej.

W ramach wymaganych prac Wykonawca zobowiązuje się do:
1) codziennego opróżniania koszy wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich do
godziny 8:00 oraz opróżniania na bieżąco koszy, które uległy przepełnieniu, w
okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.;
2) utrzymania ww. koszy w należytym stanie wraz z ich konserwacją (w przypadku
ich zniszczenia wymiany na nowe wraz z montażem – kosze zostaną zakupione
przez Zamawiającego);
3) niedopuszczania do przepełnienia się koszy, a tym samym zalegania nieczystości
wokół nich.

Załącznik nr 4 do umowy
Wykaz wiat przystankowych i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz
1. Stare Guty,
2. Kwik,
3. Wiartel,
4. Maldanin,
5. Zdory,
6. Kociołek Szlachecki,
7. Jeże,
8. Rakowo Piskie,
9. Pogobie Średnie,
10. Uściany,
11. Szczechy Wielkie,
12. Borki,
13. Ciesina,
14. Łupki,
15. Łupki - Kolonia,
16. Turośl,
17. Łysonie,
18. Rostki,
19. Pilchy,
20. Babrosty,
21. Turowo Duże,
22. Karpa,
23. Bogumiły,
24. Rakowo,
25. Hejdyk (2 szt.),
26. Rybitwy (przy drodze krajowej do m. Biała Piska),
27. Liski,
28. Zawady,
29. Pogobie Tylne,
30. Turowo,
31. Kocioł Duży,
32. Jaśkowo,
33. Jeglin (3 szt.),
34. Jeglin – Karwik,
35. Trzonki,
36. Pietrzyki,
37. Karwik,
38. Kałęczyn,
39. skrzyżowanie drogi krajowej nr 58 z drogą do m. Turowo,
40. Maszty.

W ramach wymaganych prac Wykonawca zobowiązuje się do:
1) opróżniania koszy wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich od 01.01.2011 r. do
31.12.2011 r.;
2) usuwania zanieczyszczeń z przystanków i wiat przystankowych, jak również z terenu
wokół tych obiektów;
3) koszenia terenu wokół przystanków oraz wiat przystankowych – przynajmniej jeden raz w
miesiącu w okresie od 01.05.2011 r. do 31.10.2011 r.(powierzchnia terenu do koszenia
ok. 25m2 – odpowiednio wokół jednego przystanku lub jednej wiaty przystankowej);
4) utrzymania ww. koszy w należytym stanie wraz z ich konserwacją (w przypadku ich
zniszczenia wymiany na nowe wraz z montażem – kosze zostaną zakupione przez
Zamawiającego);
5) niedopuszczania do przepełnienia się koszy, a tym samym zalegania nieczystości wokół
nich.

Załącznik nr 5 do umowy

Wykaz świetlic wiejskich przy których ustawione będą pojemniki
SM 110
Pojemniki SM 110 w ilości 25 szt. zapewni Wykonawca.
1. Jeże,
2. Borki,
3. Bogumiły,
4. Rakowo Piskie,
5. Liski,
6. Stare Guty,
7. Łupki,
8. Ciesina,
9. Turośl,
10. Zdunowo,
11. Uściany,
12. Pogobie Średnie,
13. Karwik,
14. Zdory,
15. Trzonki,
16. Kwik,
17. Rostki,
18. Łysonie,
19. Szczechy Wielkie,
20. Hejdyk,
21. Turowo Duże,
22. Karpa,
23. Wiartel,
24. Pilchy,
25. Szeroki Bór Piski.
W ramach wymaganych prac Wykonawca zobowiązuje się do:
1) opróżniania pojemników wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich od 01.01.2011 r.
do 31.12.2011 r.;
2) utrzymania terenu wokół pojemników SM 110 w należytym stanie porządkowym;
3) utrzymania i konserwacji pojemników;
4) opróżniania pojemników na zgłoszenie telefoniczne sołtysa bądź pracownika
Urzędu Miejskiego w Piszu.

