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Załącznik nr 1B do SIWZ

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń
w sezonie 2019 – 2020
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI (SEKTORA) NR 2 ZAMÓWIENIA
Część (sektor) nr 2 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i
chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń:
Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec.
a) Wykaz ulic i kolejności odśnieżania dla sektora nr 2:


I kolejność odśnieżania - ulice: 3 Maja (droga powiatowa nr 2659S), A. Brody, Akacjowa, Cieszyńska,
Daszyńskiego, Fabryczna, Grażyńskiego, Jelenica, Konopnickiej, Ks. Kojzara, Mickiewicza, Partyzantów, Pod
Skarpą, Rynek, Sanatoryjna, Skalica – część, Szpitalna, Zdrojowa oraz targowisko miejskie.



II kolejność odśnieżania - ulice: Armii Krajowej, Bażantów, Bema, Błaszczyka, Cholewy, Dąbrowskiego, Droga
dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 2, Drozdów, Dworcowa, Gałczyńskiego, Grabowa, Hutnicza, Kościelna,
Kuźnicza - część, Lecznicza, Lipowa, Lipowczana, Myśliwska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pana Tadeusza,
Parkowa, Piękna, Polna, Sikorskiego, Słoneczna, Solidarności, Sportowa, Spółdzielcza, Stalmacha, Stawowa,
Strażacka, Tartaczna, Traugutta, Wiosenna, Wojska Polskiego, Wybickiego, Źródlana.



III kolejność odśnieżania - ulice: 9 Listopada, Asnyka, Belwederska, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa,
Głogowa, Gościradowiec, Grażyny, Jesionowa, Kalinowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Klonowa, Kluczyków,
Kochanowskiego, Komunalna, Krzywa, Kuźnicza - część, Limbowa, Liściasta, Miedziana, Obrzeżna, Okólna,
Olchowa, Pasieczna, Radosna, Reja, Siewna, Skłodowskiej, Skowronków, Słowików, Spacerowa, Srebrna,
Staffa, Topolowa, Tuwima, Uboczna, Uzdrowiskowa, Wantuły, Wiązowa, Widokowa, Wierzbowa, Zielona, Złota,
boczna ul. Jelenica, boczna ul. Źródlanej.

Szczegółowy zakres świadczenia usługi obrazuje mapa dla sektora nr 2.
Utrzymywanie ulicy Drozdów.
Ulica Drozdów na całej długości musi być utrzymywana na czarno, a użycie materiałów uszarstniających (mieszanki
piasku i soli drogowej) nie wymaga każdorazowej zgody przedstawiciela Miejskiego Zespołu Koordynującego.
b) Wykaz chodników, przejść dla pieszych oraz innych terenów przewidzianych do odśnieżania w sektorze nr 2
 Chodniki przy ulicach: Rynek, A. Brody, Słonecznej, Mickiewicza, Spacerowej, Jelenica, Szpitalnej, Cieszyńskiej,
Konopnickiej, 3 Maja, Parkowej, Hutniczej, Grażyńskiego, Partyzantów, Sanatoryjnej, Daszyńskiego, 9 Listopada,
Dworcowej, Aleji Legionów, Myśliwskiej, Grabowej, Gałczyńskiego, Strażackiej, Wantuły, Ks. Kojzara, Pod
Skarpą, Sporotwej chodnik wzdłuż drogi dojazdowej do SP-2, chodnik przed Szkołą Dentystyczną.
 Chodniki na mostach i kładkach: most na Wiśle koło CPN, mosty ul. Sanatoryjna (6 szt.), most na Wiśle ul.
Grażyńskiego, kładka drewniana w ciągu ul. Spacerowej (3 szt.).
 Przejścia dla pieszych na ulicach: Daszyńskiego (6 szt.), 3 Maja (11 szt.), Partyzantów (3 szt.), Sanatoryjna (6
szt.), Szpitalna (2 szt.), Cieszyńska (5 szt.), Grażyńskiego (2 szt.), Słoneczna (3 szt.), A.Brody (4 szt.), Pod
Skarpą (3 szt.), rondo przy ul. Cieszyńskiej (4 szt.), rondo przy rynku (4 szt.), rondo przy Prażakówce (4 szt.),
droga dojazdowa do SP-2 (2 szt.) oraz wszystkie nieoznakowane wzdłuż ulic będące przedłużeniem chodników
dla pieszych.
 Schody przy ulicach: Konopnickiej-Wantuły, Cieszyńskiej – zjazd i schody do alejki przed blokami, 3 Maja –
schody na staw kajakowy, ul. Daszyńskiego – schody w kierunku „Strumyka”.
 Place postojowe TAXI przy ulicach 3 Maja, A. Brody i Grażyńskiego oraz plac Targowiska Miejskiego.
 Parking przy ul. Cieszyńskiej (dawne TESCO), parking na terenie ośrodka zdrowia, parking przy ulicach: A.Brody,
Grażyńskiego, Partyzantów, Daszyńskiego, Słonecznej, Sportowej, Mickiewicza i Nadrzecznej.
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 Drogi, place i chodniki na terenie budynków należących do zasobu Miasta Ustroń: ul. Cieszyńska (3 bloki), ul.
Partyzantów (3 bloki), ul. 3 Maja (3 bloki), ul. Spółdzielcza, ul. Daszyńskiego (pod Dębem i przy dawnej Kuźni),
 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 5 sztuk,
 Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności 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 2 sztuki,
 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. 500 mb drogi,
 Minimum sześciu pracowników fizycznych przewidzianych od odśnieżania ręcznego.
Wszystkie pojazdy przeznaczone do zimowego utrzymania dróg muszą być przystosowane do zainstalowania
nadajników GPS.
d) Materiały niezbędne do zimowego utrzymania dróg .





Solanka drogowa w ilości ok. 340 m3,
Piasek w ilości ok. 400 ton,
Sól kamienna drogowa w ilości ok. 100 ton,
Kruszywo naturalne lub kamienne łamane w ilości ok. 220 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, zaś ulice Skalica i część ul. 3 Maja odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących
sektory 2 i 3.
Do 15 października 2019 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.

