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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe 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 – 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.
Po ustaniu opadów nawierzchnie wszystkich dróg mają być oczyszczone ze śniegu
w nieprzekraczalnym czasie - okres 6 godzin
Śnieg winien być usunięty poza nawierzchnię asfaltową 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
Drogi i chodniki na terenie sołectw (zad. 1-4) należy posypywać piaskiem lub
żużlem na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. W chwili pojawienia się
gołoledzi należy stosować solankę. Likwidacja śliskości (w tym pośniegowej)
powinna odbywać się na bieżąco na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

3)

Zabezpieczenie materiału:
Materiał do zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych na wszystkie zadania
zabezpiecza Wykonawca.
Na terenie sołectw gminy Myślenice (Zad. 1-4) w pierwszej kolejności powinny być
odśnieżone drogi o nawierzchni bitumicznej, a pozostałe w drugiej kolejności.
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 wykaz dróg do odśnieżania
stanowiący załącznik nr 1 do OPZ.

7. W ramach realizacji Części zamówienia nr 1-4 Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji następujących czynności:
-odśnieżanie.
-usuwanie oblodzeń
-posypywanie piaskiem lub wyznaczonych dróg żużlem
-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.

