
  

Załącznik Nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krasne w 2021 r.” 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dróg polegające na 

zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych 

opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową poprzez 

usuwanie śniegu i  błota pośniegowego, zapobieganie powstawaniu  i likwidowanie śliskości 

zimowej (posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną) oraz prowadzenie akcji biernej 

polegającej na  utrzymaniu sprzętu i obsługi w  stałej gotowości do działania. Zimowym 

utrzymaniem dróg objęte będą drogi i parkingi o dł. 58,25 km wg załącznika nr 2. Drogi będą 

utrzymywane w standardzie: 

a) Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości. Na jezdni może zalegać do 5 cm 

równej warstwy śniegu. 

b) Jezdnię należy posypywać środkami szorstkimi opisanymi w pkt c, ze szczególnym 

uwzględnieniem skrzyżowań, łuków drogi, wzniesień, zatok autobusowych na 

ustne/telefoniczne polecenie koordynatora.  

c) Do posypywania Wykonawca powinien użyć materiałów szorstkich Zamawiającego  

tj. piasku i/lub soli i/lub mieszanki piasku z solą składowanych na terenie SKR Krasne  

d) Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych 

potrzeb również w godzinach wieczornych i nocnych (tj. przy niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych, w szczególności: opady śniegu, mżawki), o czym Wykonawca 

powiadomi niezwłocznie Zamawiającego oraz na ustne/telefoniczne polecenie 

koordynatora. 

e) Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 2 do 

ogłoszenia 

f) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania usługi  

w pełnej gotowości do pracy tak, aby rozpoczęcie realizacji usługi mogło nastąpić 

najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania wezwania. 

g) Wykonawca winien dysponować 2 ciągnikami rolniczymi o mocy min. 80 kM z pługiem  

i rozrzutnikiem do posypywania piaskiem, solą lub mieszanką piasku z solą. 

 

Planowana ilość jednostek związanych z usługą:  

- odśnieżanie- 220 km 

- zwalczanie śliskości- 750 km 

- odśnieżanie + zwalczanie śliskości- 450 km 

 

 

Termin wykonania zamówienia –  od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

 

Krasne, 02.12.2020 r. 


