NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta
Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w
administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice”
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TOM III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)

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 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 śniegu niż 3 cm.
Śnieg winien być usunięty poza nawierzchnię asfaltową lub krawężnik
(wzdłuż ciągów pieszych śnieg może być pryzmowany w odległości 0,3 m od
krawężnika).
Przy zwiększonych opadach pryzmowane duże ilości śniegu z terenu miasta należy
wywozić na teren parkingu przy ul. Mostowej.( dot. zadania nr 6).
Wykonawca winien w szczególny sposób zwrócić uwagę na odśnieżanie
skrzyżowań i mostów.

2)

Likwidacja śliskości:
Śliskość winna być likwidowana poprzez posypywanie dróg
Drogi i chodniki na terenie miasta (zad. Nr 6) należy posypywać piaskiem
(z
wyjątkiem następujących ulic, przy zwiększonych opadach śniegu lub wystąpienia
gołoledzi – podjazd przy ul. Kniaziewicza, ul. Bergela w górę od ul. Ogrodowej, ul.
Górna, ul. Stroma, ul. Modrzewiowa , które należy posypywać żużlem),
W chwili pojawienia się gołoledzi należy stosować solankę
Likwidacja śliskości (w tym pośniegowej) winna odbywać się na bieżąco

3)

Zabezpieczenie materiału:
Materiał do zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych na wszystkie zadania
zabezpiecza Wykonawca.
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
bezpieczeństwo jazdy.

6. Przy obliczaniu ceny oferty należy wziąć pod uwagę następujące dane:
a) Szacunkowa ilość kilometrów do przejechania przez Wykonawcę, dla celów realizacji
przedmiotu zamówienia, została określona na podstawie danych przedstawionych przez
Rady sołeckie( zad 1-5) oraz na podstawie ewidencji dróg na terenie miasta Myślenice:

−
−
−
−
−
−
−

dla Części zamówienia nr 1 –44.00 km
dla Części zamówienia nr 2 -37.00 km
dla Części zamówienia nr 3 -125.00 km
dla Części zamówienia nr 4 -21,90 km
dla Części zamówienia nr 5 -39,00 km
dla Części zamówienia nr 6 -49,50 km ciągi piesze 8.04km
Szczegółowy wykaz dróg objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 1 do
OPZ.

Podana przez Wykonawcę cena za jeden miesiąc świadczenia usług powinna być
odpowiednio skalkulowana, biorąc pod uwagę powyżej wskazaną szacunkową
ilość km do przejechania w ramach ogłoszonej akcji zimowej, przy założeniu
czteromiesięcznego okresu trwania tejże akcji.
7. W ramach realizacji Części zamówienia nr 1-6 Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji następujących czynności:
-odśnieżanie.
-usuwanie oblodzeń
-posypywanie piaskiem lub wyznaczonych dróg żużlem na terenie miasta Myślenice
-posypywanie żużlem na terenie sołectw
-kontrola stanu nawierzchni dróg 24h/dobę

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego.
W szczególności Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, trudnych warunków atmosferycznych,
wywołujących konieczność przedłużenia terminu świadczenia usług przez Wykonawcę,
w przypadku zaistnienia konieczności zlecenia zimowego utrzymania na dodatkowych
drogach.
Wynagrodzenie za powyższe będzie ustalone na podstawie cen jednostkowych,
wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty przetargowej.

