Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9,
32-400 Myślenice
tel. (+48) 012 639 23 00,
fax (+48) 012 639 23 05,
http:// www.myslenice.pl
e-mail: info@myslenice.pl
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: INW.271.1.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
PRZETARG NIEOGRANICZONY
prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
na usługi pn.:
"Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic
oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu
Miasta i Gminy Myślenice - sołectwa Bysina, Jasienica"
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów
pieszych na terenie miasta Myślenice, oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw
Gminy Myślenice, będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, zgodnie z
załącznikiem nr 1 i 2 do OPZ, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Miejsce realizacji zamówienia – Miasto i Gmina Myślenice.
3. Zimowe utrzymanie dróg i ulic polega na odśnieżaniu i posypywaniu na bieżąco
nawierzchni jezdni, poboczy, chodników, zatok autobusowych, parkingów oraz usuwaniu
gołoledzi.
4. Zimowe utrzymanie dróg i ulic ma na celu:
- utrzymanie przejezdności po drogach i ulicach gminnych
- udostępnienie pieszym odśnieżonych i posypanych poboczy i chodników.
5. Przy obliczaniu ceny oferty należy stosować się do następujących standardów zimowego
utrzymania dróg:
1)

Odśnieżanie;
Drogi winny być odśnieżane na bieżąco w trakcie opadów śniegu, tak aby na
nawierzchni nie zalegała większa warstwa luźnego śniegu niż 3 cm.
Po ustaniu opadów nawierzchnie wszystkich dróg mają być oczyszczone ze śniegu
(zajeżdżonego/luźnego), lodu, błota pośniegowego w nieprzekraczalnym czasie okres 6 godzin.
Śnieg musi być usunięty poza pobocze drogi lub krawężnik (wzdłuż ciągów pieszych
śnieg może być pryzmowany w odległości 0,3 m od krawężnika).
Wykonawca winien w szczególny sposób zwrócić uwagę na odśnieżanie
skrzyżowań i mostów.

2)

Likwidacja śliskości:
Śliskość winna być likwidowana poprzez posypywanie dróg.
W chwili pojawienia się gołoledzi należy stosować solankę.
Likwidacja śliskości (w tym pośniegowej) winna odbywać się na bieżąco.
Jezdnie muszą być posypywane (uszarstniane) i odladzane na całej szerokości i
długości.

3)

Zabezpieczenie materiału:
Materiał do zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych na wszystkie zadania
zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca winien wykazać, że posiada możliwości
zmagazynowania materiałów uszarstniających i soli niezbędnej do zwalczania
śliskości na oferowany teren przez okres min. 1-go m-ca lub mieć zapewniony
dostęp do magazynu na korzystanie ze zgromadzonego materiału. Przy czym
materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku
Drogi wskazane w pierwszej kolejności utrzymania winny być odśnieżone do
godziny 6.00 danego dnia w sposób gwarantujący przejezdność i
bezpieczeństwo jazdy.
Z kolei, drogi wskazane w drugiej kolejności winny być odśnieżone do
godziny 7.00 danego dnia w sposób gwarantujący przejezdność i
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bezpieczeństwo jazdy.
6. Przy obliczaniu ceny oferty należy wziąć pod uwagę wykaz dróg do odśnieżania
stanowiący załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do OPZ.
7. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
następujących czynności:
-odśnieżanie.
-usuwanie oblodzeń
-posypywanie piaskiem lub wyznaczonych dróg grysem
-kontrola stanu nawierzchni dróg 24h/dobę
-oczyszczenie dróg o nawierzchni bitumicznej po zakończeniu okresu zimowego z
resztek materiałów stosowanych w trakcie akcji zima
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