
Załącznik nr 3 do Umowy 

ZASADY OCENY STOPNIA WYKONANIA KOMPLEKSOWYCH USŁUG 

PORZĄDKOWYCH WRAZ Z SELEKTYWNĄ SEGREGACJĄ ODPADÓW  realizowana na 

targowiskach od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. oraz Jarmarkach  

 

Ocena stopnia dziennego wykonania kompleksowych usług porządkowych dla danego 

targowiska lub jarmarku następuje przez określenie procentowej wartości zrealizowania usług, 

przy założeniu, iż prawidłowe dzienne wykonanie usług na danym targowisku lub jarmarku 

wynosi 100%. W przypadku nienależytego dziennego wykonania usług, od wartości wyjściowej 

100% odejmowane będą procentowe wartości, określone poniżej dla każdej nienależycie 

wykonanej usługi. 

1. nie wykonanie zamiatania na całej powierzchni targowiska, jego obrzeży oraz 

okalających chodników nie opróżnienie koszy ulicznych na targowisku, pozostawienie 

odpadków na stanowiskach lub wokół stanowisk handlowych: 

a) do 25% powierzchni objętej usługą  - 20%   

b)  do 50% powierzchni objętej sprzątaniem – 50 %  

c) powyżej 50% powierzchni objętej sprzątaniem – 100 % 

2.        nie opróżnienie koszy ulicznych na targowisku, pozostawienie odpadów na 

stanowiskach lub wokół stanowisk handlowych – 10% 

3.        nieusunięte chwasty, nieskoszona trawa na targowisku,  nieposprzątanie dachu toalety 

podziemnej Rynek Jeżycki  – 10%; 

4.        nieuprzątnięte  liście opadające z drzew – 10%; 

5.        nieprzeprowadzenie dezynfekcji targowiska i urządzeń targowiska – 10% 

6.        nie zmywanie nawierzchni targowiska oraz stołów straganowych, jednokrotnie –  25%; 

7.   niewłaściwa selektywna segregacja odpadów, niedbałe wrzucanie odpadów do 

niewłaściwych kontenerów, nieszczelne zapełnianie pojemników, pozostawianie odpadów 

luzem lub w workach przy kontenerach – 50%; 

8.        niezgłoszenie wywozu odpadów kierownikowi/inkasentowi targowiska mimo zapełnienia 

kontenera, zgłoszenie wywozu kierownikowi/ inkasentowi mimo niezapełnienia kontenerów – 

50%; 

9.    niepodjęcie odśnieżania w ciągu 2 godzin od ustania opadów oraz podczas opadów 

ciągłych w ciągu 2 godzin od ich wystąpienia, pryzmowanie śniegu na targowisku lub jego 

obrzeżu, nie wywożenie śniegu z odśnieżania na miejsce wskazane przez ZDM w ciągu 6 

godzin od ustania opadów, liczonych od podjęcia odśnieżania – 50%; 

10.    niepodjęcie działań likwidacji gołoledzi na targowiskach oraz okalających ich chodników 

– 50%; 

11.    brak pojemników na mieszankę solno-piaskową na targowiskach, nieuzupełnianie 

zapasu mieszanki solno-piaskowej na targowiskach, przy braku choćby jednego pojemnika  - 

10%; 

12.   brak dyżurnych pracowników na ustalonych targowiskach i godzinach, niepodjęcie 

rannego sprzątania –  50 %; 



13.   podjęcie popołudniowego sprzątania na targowiskach później i trwające dłużej niż 

ustalone godziny – 25%; 

14.   niepodjęcie czynności interwencyjnego sprzątania w ciągu zadeklarowanego czasu  

reakcji na zgłoszone nieprawidłowości   od telefonicznego zgłoszenia – 50%; 

15.    stwierdzenie niesprzątania w niedziele i święta, nieopróżnione kosze uliczne, odpadki 

rozrzucone po targowiskach i wokół kontenerów – 100%; 

16.    zlecenie czynności sprzątania interwencyjnego i wywozu odpadów  innemu podmiotowi 

– 100%; 

 

Poznań,  07.02.2019r  

 

 


