Załącznik nr 1A do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest;
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice dla dwóch sezonów
zimowych: 2019/2020, 2020/2021”
1. Zadanie obejmuje:
1.1.

1.2.

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z „Wykazem dróg do zimowego
utrzymania dróg gminnych” - załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej Robót
Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych w Gminie Siechnice w ustalonych
standardach wskazanych z „Opisie standardów zimowego utrzymania
stanowiących” - załącznik nr 1 do ww. specyfikacji.
Prowadzenie zimowego utrzymania dróg, z wykorzystaniem placu Wykonawcy
lub dzierżawionym przez Wykonawcę w Siechnicach lub do 15 km od
miejscowości Siechnice, polegającego na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości,
gołoledzi na drogach, odśnieżaniu i usuwaniu śliskości, gołoledzi na chodnikach
oraz prowadzeniu akcji ośnieżania i usuwania gołoledzi.

2. Wykonawca jest zobowiązany do:
-

prowadzenia akcji Zimowego Utrzymania Dróg [ZUD],
zapewnić czynny telefon potrzebny do prowadzenia akcji ZUD i bieżącej informacji,
dobrej znajomości planu operacyjnego zimowego utrzymania dróg,
dobrej znajomości i układu sieci dróg na terenie Gminy Siechnice,
przekazywania meldunków o stanie dróg Zamawiającemu,
przyjmowanie z zewnątrz meldunków o informacji o drogach,
prowadzenie na bieżąco dziennika pracy sprzętu,
koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
racjonalnego gospodarowania sprzętem do zimowego utrzymania dróg w zależności
od panujących warunków na drogach,
wykonywania wszystkich poleceń dot. zimowego utrzymania dróg od osób
wskazanych przez Zamawiającego
przygotowanie placu na materiały do ZUD, który zapewni możliwość składowania
materiałów,
przestrzegać dyscypliny i przepisów dotyczących wykonywanych czynności.

3. Koszty utrzymania placu, instalacji, opłaty oraz zużycie materiału do zwalczania
śliskości należy wliczyć do cen jednostkowych.
4. Przygotowanie sprzętu i praca prowadzenia akcji ZUD obejmuje :
- nośnik pod piaskarko-solarką z pługiem średnim z dociskiem
- nośnik pod piaskarko-solarką z pługiem średnim z dociskiem
- samochód ciężarowy o ładowności min.16 Mg do wywozu śniegu
- maszyna – urządzenie do załadunku śniegu o pojemności łyżki min.1,5 m³
Okazanie gotowości sprzętu / nośniki z zamontowanym sprzętem/ może odbyć się na
polecenie Zamawiającego, w przypadku później podpisanej umowy. W dniu okazania
sprzętu należy przekazać wykaz samochodów, maszyn sprzętu z numerami
rejestracyjnymi. Cały sprzęt powinien być okazany jednocześnie.
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Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia kierowcy i operatora sprzętu w telefony
komórkowe wraz wykazem numerów w dniu podpisania umowy.
Wykonawca we własnym zakresie będzie dokonywał przeglądu, napraw pługa
średniego i piaskarko – solarki.
Dojazd do bazy, placu materiałowego i oczekiwanie na dyspozycję nie jest wliczane do
czasu pracy.
Czas pracy – praca efektywna to czas pracy liczony od wjazdu na drogę gminną i
rozpoczęcie pracy (akcja ZUD) do chwili zakończenia pracy na drodze gminnej.
Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do montażu na nośnikach urządzeń
satelitarnych GPS na jego koszt.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w
wyniku nienależytego utrzymania dróg.
5. Zakres zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg gminnych obejmuje „Wykaz
chodników do zimowego utrzymania” - załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej Robót
Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych w Gminie Siechnice.
Odśnieżanie i usuwanie śliskości, gołoledzi na chodnikach i ścieżkach rowerowych oraz
całych przejściach dla pieszych będących na wysokości utrzymanych chodników,
prowadzone po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.
Chodniki, ścieżki rowerowej przejścia dla pieszych mają być odśnieżone i nie mogą być
śliskie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe
w wyniku nienależytego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych.
W razie nadmiaru śniegu, należy go załadować i wywieźć własnymi środkami transportu,
biorąc pod uwagę obowiązujące w trakcie umowy przepisy.
Przyjęto średnio 40 krotne wykonywanie w danym sezonie.
Po zakończeniu sezonu zimowego tj. po 15.kwietnia Wykonawca przystąpi do
wykonania sprzątania chodników, ścieżek rowerowych. Materiał uzyskany ze sprzątania
chodników itp. Wykonawca na własny koszt dokona wywozu na wysypisko wraz z
utylizacją.
6. Sezon zimowy trwa od 15 października do 15 kwietnia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do pracy sprzętu w innych
okresach niż wskazane powyżej w przypadku wystąpienia warunków pogodowych
powodujących konieczność odśnieżenia lub zwalczania śliskości na drogach
gminnych.
Rozliczenie robót poza sezonem zimowym nastąpi na warunkach określonych w
umowie.
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