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Przedmiot zamówienia 

,,Zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w sezonie 2018/2019” 

 

Szczegółowy opis zakresu prac do zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych: 

1. Wycena obejmuje odśnieżanie dróg gminnych z podziałem na następujące części: 

Część I /Wola Mielecka, Rzędzianowice/  

Część II /Boża Wola, Książnice, Goleszów/ 

Część III /Podleszany, Rydzów/ 

Część IV /Chorzelów/ 

Część V /Chrząstów, Złotniki, parking k. UG. Mielec/ 

Część VI /Szydłowiec, Trześń/ 

Część VII /Wola Chorzelowska/ 

 

2. Usługa będzie prowadzona przy czynnym ruchu drogowym,  

3. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli takie zniszczenie nastąpi, Wykonawca naprawi 

lub odtworzy uszkodzoną własność na koszt własny. 

4. Wykonawca powinien stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. O konieczności wyjazdu wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego będzie 

każdorazowo informował Wykonawcę telefonicznie, dzwoniąc pod numer podany przez 

Wykonawcę lub wysyłając wykaz pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy. 

6. Za 1 km prawidłowo posypanej drogi Zamawiający uważa posypanie drogi na całej 

szerokości, a jeżeli droga ma nawierzchnię asfaltową - na całej szerokości asfaltu łącznie 

ze wszystkimi zatokami przystankowymi, pętlami nawrotowymi autobusów komunikacji 

publicznej i gimbusów, oraz posypanie skrzyżowań z drogami publicznymi.  

7. Wykonawca ma obowiązek wyjechać i rozpocząć posypywanie w ciągu maksymalnie 

1 godziny od zgłoszenia i zakończyć w ciągu 6 godzin od zgłoszenia. W przypadku 

zgłoszenia z wyprzedzeniem jednodniowym usługa posypywania na wyznaczonych 

odcinkach ma być zakończona do godziny 6.00 rano. 

8. Oferta powinna zawierać wycenę brutto posypywania  1km drogi niezależnie od jej 

szerokości, a wykonawca powinien zapewnić taki sprzęt aby możliwe było pełne 

posypanie wskazanego odcinka drogi. 

9. Szczegółowy wykaz dróg objętych posypywaniem oraz mapy poglądowe z lokalizacją 

dróg stanowią załącznik do zapytania ofertowego (zwalczaniem śliskości  objęte są 

drogi asfaltowe oznaczone kolorem pomarańczowym). 

10. W wyjątkowych sytuacjach zamawiający ma prawo wskazać inne drogi niż ujęte w 

wykazie i zaznaczone na mapie – wyłącznie na każdorazowe polecenie Przedstawiciela 

UG Mielec. 

11. Wynagrodzenie będzie przysługiwało tylko za te kilometry gdy Wykonawca posypuje 

drogę. Za drogę dojazdu do drogi która ma być posypana wynagrodzenie nie przysługuje. 
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12. Osoby pracujące na piaskarce muszą być wyposażone w telefon komórkowy, którego 

numer Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

13. Protokoły z wykazem kilometrów posypywanych dróg Wykonawca będzie przedkładał 

do potwierdzenia Sołtysowi nie później niż dwa dni po wykonaniu usługi. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie posypywania. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na więcej niż 1 część pod warunkiem że Oferent 

wykaże się sprzętem niezbędnym na wykonanie usługi na każdej z części niezależnie. 

W przypadku planowanego powierzenia podwykonawcom części zamówienia należy to 

wskazać w ofercie (wskazując nazwę podwykonawcy oraz zakres robót) . 

 

Termin realizacji zamówienia: sezon zimowy 2018/2019 – do dnia 30 kwietnia 2019r. 

 

Gmina Mielec 

Ul. Głowackiego 5 

39-300 Mielec 

e-mail sekretariat@ug.mielec.pl 

tel. 17 773 05 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mielec dnia 15.11.2018r. 
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