1

Załącznik nr 1A do SIWZ

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta
Ustroń w sezonie 2018 – 2019”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI (SEKTORA) NR 1 ZAMÓWIENIA
Część (sektor) nr 1 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i
chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń:
Nierodzim, Lipowiec i Hermanice.
a) Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla sektora nr 1:
 I kolejność odśnieżania - ulice: Bładnicka, Dominikańska, Fabryczna, Lipowska, Skoczowska, Stellera,
Szeroka, Wiejska.
 II kolejność odśnieżania - ulice: Agrestowa, Bernadka, Chałupnicza, Choinkowa, Cicha, Długa, Działkowa,
Folwarczna, Goleszowska, Górecka, Graniczna, Harbutowicka, Jasna, Jaśminowa, Kreta, Krzywaniec,
Kwiatowa, Kuźnicza – część, Leśna, Malinowa, Miła, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa,
Potokowa, Przetnica, Różana, Sosnowa, Szkolna, Sztwiertni, Wałowa, Wąska, Wesoła, Wiśniowa, Wspólna,
Zabytkowa, Zagajnik, Źródlana – część.
 III kolejność odśnieżania - ulice: Brzoskwiniowa, Beskidzka, Boczna, Czarny Las, Czereśniowa, Dobra
Gospodarska, Górna, Jabłoniowa, Kamienic, Kręta, Krótka, Lipowski Groń, Laskowa Łączna, Mokra, Nad
Bładnicą, Nowociny, Podgórska, Spokojna, Urocza, Wiklinowa, Wodna, Żwirowa.
Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa dla sektora nr I.
b) Wykaz chodników,
w sektorze nr 1

przejść
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przewidzianych

do

odśnieżania

 Chodniki przy ulicach: Skoczowskiej, Kuźniczej, Osiedlowej, Porzeczkowej, Lipowskiej, Szerokiej, Szkolnej,
Dominikańskiej, chodnik (przedłużenie ul. Wiklinowej).
 Chodniki na mostach i kładkach: most na Wiśle koło parkingu w Nierodzimiu – 2 sztuki, most na Wiśle ul.
Lipowska, most na Wiśle ul. Kuźnicza.
 Przejścia dla pieszych na ulicach: Skoczowskiej (3 szt.), Lipowskiej (1 szt.), Dominikańska (5szt.),
 Przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu odśnieżanych dróg wskazanych w lit. a)
c) Sprzęt do zimowego utrzymania dróg .
 Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 3 sztuki,
 Pojazd typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000
litrów : minimum 1 sztuka,
 Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka,
 Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg : minimum 1 sztuka,
 Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10
ton: minimum 1 sztuka,
 Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: minimum 1
sztuka,
 Płotki przeciwśniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 2000 mb drogi,
 Minimum trzech pracowników fizycznych przewidzianych od odśnieżania ręcznego.
Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg muszą być przystosowane do zainstalowania
nadajników GPS.
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d) Materiały niezbędne do zimowego utrzymania dróg .





Solanka drogowa w ilości ok. 170 m3,
Piasek w ilości ok. 200 ton,
Sól kamienna drogowa w ilości ok. 50 ton,
Kruszywo naturalne lub kamienne łamane w ilości ok. 110 ton

Każdy Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za zimowe utrzymanie danego sektora miasta zobowiązany jest zarówno
do odśnieżania jak i zwalczania śliskości nawet w przypadku, gdy celem dojazdu do „swojego” sektora lub powrotu do
swojej bazy przemieszcza się po innym sektorze (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie miał bazę w sektorze trzecim,
a odpowiedzialny będzie za utrzymanie sektora pierwszego, przemieszczanie się sprzętu do sektora pierwszego musi się
odbywać z opuszczonymi pługami i uruchomionymi posyparkami).
Ulice, które będą granicami sektorów 1 i 2 (Fabryczna, Kuźnicza, Źródlana) odśnieżane będą przez obu Wykonawców
utrzymujących sektory 1 i 2.
Do 15 października 2018 roku Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do realizacji usług objętych akcją zimową, w
szczególności przedstawiając swoją bazę z jednostkami gotowymi do podjęcia działań oraz materiałami uszarstniającymi
w ilości niezbędnej do prawidłowego rozpoczęcia i prowadzenia akcji zimowej.

