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ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 
 
Temat: „Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjny ch miasta Kalety  
              w sezonie 2017/2018 – REJON NR 1” 
 
I.1. OBSZAR ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 
 
miasto Kalety w granicach administracyjnych obejmuje dzielnice: 
Kalety - miasto, Drutarnia, Jędrysek, Lubocz,  Truszczyca, Kuczów, 
Miotek, Zielona i Mokrus. 
 
I.2. PODZIAŁ NA REJONY ZIMOWEGO UTRZYMANIA 
 
Dokonuje się podziału na dwa rejony zimowego utrzymania. Podział 
miasta wyznacza linia kolejowa, wskutek powyższego powstają m.in.: 
 
REJON NR 1 - strona północno-wschodnia od linii kolejowej (Kalety - miasto, 
Truszczyca, Kuczów, Miotek, Zielona i Mokrus). 
 
I.3. Gotowo ść do rozpocz ęcia prac zwi ązanych z zimowym utrzymaniem ustala   
      się na dzień 01 listopada 2017 r.  
      Czas trwania utrzymania zimowego dróg ustala się do 15 kwietnia 2018 r. 
 
II. W sezonie zimowym 2017/2018 zimowe utrzymanie w  granicach  
    administracyjnych miasta Kalety odbywa ć się będzie wg poni ższych zasad: 
 
II.1. ZAKRES ROBÓT 
 
- odśnieżanie pełnej szerokości dróg, (nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować 
   miejsc na przejściach dla pieszych - wywóz nadmiaru odgarniętego śniegu z poboczy  
   i chodników w miejscach przejść dla pieszych należy uwzględnić w kalkulacji stawki za   
   odśnieżanie), 
rozliczanie na podstawie stawek określonych w pkt. 1a) oferty. 
 
 - posypywanie miejsc niebezpiecznych: zakrętów, łuków, skrzyżowań, odcinków  
  o pochyleniu powyżej 4 %, okolic przystanków autobusowych, skrzyżowań z koleją itp.  
  za wyjątkiem prostych odcinków dróg, 
rozliczanie na podstawie stawek określonych w pkt. 1b) oferty. 
 
 - za dodatkowym poleceniem wydanym przez Zamawiającego posypywanie środkami  
   uszorstniającymi odcinków prostych dróg i chodników w trudnych warunkach 
   atmosferycznych, 
rozliczanie na podstawie stawek określonych w pkt. 1b) oferty. 
 
- za dodatkowym poleceniem wydanym przez Zamawiającego posypywanie z użyciem 
  środków chemicznych dróg i chodników w szczególnie trudnych warunkach 
  atmosferycznych,  
rozliczanie na podstawie stawek określonych w pkt. 1c) oferty. 
 
- w przypadkach b. dużych ilości zalegającego śniegu wywóz z polecenia Zamawiającego, 
  z miejsc wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
rozliczanie na podstawie stawek określonych w pkt. 3. oferty. 
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dodatkowo: 
 - po zakończeniu zimowego utrzymania Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 
   14 dni drogi i chodniki objęte zimowym utrzymaniem oczyszczone z materiałów 
   uszorstniających stosowanych przy prowadzeniu zimowego utrzymania – nieodpłatnie 
   w ramach udzielonego zamówienia. 
 
II.2. MATERIAŁY DO LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI NA DROGACH 
 
a.) środki uszorstniające  
- drobnoziarnisty żużel kotłowy, piasek oraz ich mieszaniny bez użycia środków 
   chemicznych. 
b.) środki chemiczne 
 - w szczególnie trudnych warunkach Zamawiający dopuszcza stosowanie środków  
  chemicznych przy zachowaniu warunków określonych w Warunkach Technicznych jakim 
  powinny odpowiadać materiały stosowane przy zimowym utrzymaniu dróg. 
 
II.3.WYMAGANIA SPRZĘTOWE 
 
  II. 3.1. Środki transportowe:  
- minimum jeden ciągnik o mocy 80 KM i dwa ciągniki typu średniego o mocy minimum 
  40 KM przystosowane do montażu sprzętu zimowego w tym pługów odśnieżnych, 
  piaskarek. 

 
  II. 3.2. Pługi odśnieżne, piaskarki 
   - minimum jedna piaskarka do rozsypywania środków uszorstniających,  

- minimum dwa pługi średnie o długości lemiesza 2,0 m i 2,5 m, 
 

  II. 3.3. Ładowarka 
   - minimum jedna ładowarka o pojemności łyżki 0,25 m3 
 
Sprzęt powinien by ć przygotowany w takim stopniu, aby mógł by ć gotowy do u życia 
w ci ągu jednej godziny od chwili podj ęcia decyzji o konieczno ści prowadzenia 
zimowego utrzymania. 
 
II.4. PROWADZENIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA 
 
  -  prace związane z zimowym utrzymaniem wykonywane winny być w dniach gdy  
     wymagają tego warunki atmosferyczne i w takim czasie aby zapewnić przejezdność 
     dróg od godz.5 00 rano, ponadto Wykonawca winien zapewnić w ciągu całej doby  
     gotowość do prowadzenia zimowego utrzymania każdorazowo w ciągu 1 godziny 
     od otrzymania polecenia od Zamawiającego. 
 
Utrzymywane drogi Zleceniobiorca będzie każdorazowo spisywał w raportach dziennych  
stanowiących niezbędny załącznik do faktury. 
Ponadto wykonawca zobowiązany będzie w terminie 24 godz. do przekazania informacji do 
Urzędu Miasta Kalety o każdym dniu prowadzenia akcji z wyszczególnieniem ulic, tzw. 
„Raport dzienny”  z prowadzenia zimowego utrzymania dróg objętych zamówieniem. 
 

W raporcie ponadto nale ży wpisa ć: 1) kto wydał polecenie, 2) godzin ę wydania 
polecenia, 3) godzin ę wyjazdu. 
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III. SKŁADANIE OFERT - CENY JEDNOSTKOWE 
 
Ceny jednostkowe winny obejmować cenę materiału do posypywania, który zakupuje  
i wlicza do ceny Wykonawca. 
 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
 
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu zdarzeń 
wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania prac na powierzonym terenie 
zimowego wykonania. 
 
V. KARY UMOWNE 
 
W przypadku stwierdzenia nierzetelnego wykonania obowiązków wynikających z Umowy  
w zakresie prowadzonych robót, Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości do 
20 % wartości robót w danym miesiącu. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie przystąpił do 
wykonania prac zimowego utrzymania gdy wymagały tego warunki atmosferyczne w danym 
dniu, Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości 200 % średnich kosztów 
jednodobowego zimowego utrzymania dróg za każdy dzień zwłoki. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
 


