Załącznik nr 1-1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy
Świebodzin w sezonie 2020/2021”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy, który
w sezonie zimowym 2020/2021 będzie prowadził akcję zimowego utrzymania dróg i ulic na drogach będących
w zarządzie Gminy Świebodzin na terenie miasta i gminy. W zakres prowadzenia akcji zimowej wchodzić będzie :
- odśnieżanie przy użyciu pługów odśnieżnych dróg i ulic,
- uszorstnienie oblodzonej nawierzchni w miejscach wskazanych przez zamawiającego mieszanką piasko-soli,
- skuwanie lodu w miejscach występowania lodowicy i wywóz lodu we wskazane miejsce,
- wywóz śniegu z ulic miejskich wg wskazania zamawiającego,
- czuwanie i zapewnienie pełnej gotowości sprzętu i kierowców do podjęcia działań prowadzenia akcji zimowej,
- zakup materiałów uszorstniających tj. piasku i soli, oraz wykonywanie mieszanki z tych materiałów,
- oczyszczenie z piasku nawierzchni jezdni po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg w m. Gościkowo,
Jordanowo, Rosin, Świebodzin 2 wiadukty w ciągu byłej DK3.
Prowadzeniem akcji zimowego utrzymania objęte będą drogi m. Świebodzin oraz dróg gminnych
w miejscowościach w pobliżu miasta tj. Grodziszcze , Ługów – droga w kierunku Koloni i świetlicy wiejskiej, przy
kościele, m. Rozłogi, Zacisze, Kupienino drogi we wsi, Kupienino – droga od DK 92 do wioski, WilkowoKamionka, Kolonia, od drogi krajowej nr 92 przy sklepie Aleks do boiska sportowego, oraz Chociule droga przy
blokach, Lubinicko, droga Grodziszcze-Witosław-Glińsk.
Roboty przewiduje się wykonywać za pomocą :
- 1 samochód Gminy pługo-piaskarka
- 1 samochód Wykonawcy pługo-piaskarka
- 1 samochód Wykonawcy do zamontowania na nadwoziu posypywarki i pługa odśnieżnego należących do
Gminy
Wykonawca winien dysponować 2 szt. ładowarki, które mogą być używane do załadunku mieszanki piasko-soli,
a w razie wystąpienia obfitych opadów śniegu do odśnieżania.
Mogą być wykorzystane także do załadunku śniegu z centrum miasta gdyby zaszła taka konieczność. Winien
dysponować 2 szt. aut ciężarowych o mniejszym tonażu (6-12 t. ładowności) gotowych do podjęcia się wywozu
śniegu z centrum miasta w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca winien dysponować 200 tonami piasku, oraz 100 tonami soli, a potem sukcesywnie w miarę potrzeb
uzupełniać zapasy materiałów, a ponadto sukcesywnie w trakcie trwania akcji zimowego utrzymania dróg i ulic
wykonywać mieszankę piasko-soli w proporcji 50%-50%, a dodatkowo przewieźć na swój magazyn 100 ton

mieszanki piasko-soli z magazynu ubiegłorocznego wykonawcy akcji zimowej zlokalizowanego w m. Świebodzin
przy ul. Sobieskiego 16.
W sezonie zimowym mogą wystąpić oblodzenia jak w latach ubiegłych chodnika i jezdni na wskutek odwilży
i spływu wód z rynien dachów przewiduje się 3-y krotne skuwanie niebezpiecznych miejsc (np. ul. Bramkowa –
przyjęto 3 dni po 8 godz.)
Prace wykonywane będą również na odcinku byłej drogi krajowej nr 3, oraz w miejscowościach przyległych
tj. Kępsko, Rosin, Podlesie, Raków, Osogóra, Rusinów- Witosław, Jordanowo, Gościkowo.
Z chwilą wystąpienia opadów 2 pługi wyjeżdżają równocześnie, 1-szy w kierunku Kaławy, 2-gi pług odśnieżny
w kierunku Kalska. W drodze powrotnej odśnieżają w/w pobliskie miejscowości.
Byłą drogę DK-3 planuje się utrzymywać odśnieżaną na szerokość 7 m a odsunięty śnieg zalegać może na
poboczu asfaltowym. Posypywanie drogi odbywać się będzie na niektórych odcinkach o dużym pochyleniu
podłużnym, oraz łukach poziomych tj. górka w Gościkowie Kolonia, dojazd do Ronda przy ul. Wojska Polskiego,
oraz ciągi tej drogi przez miejscowości tj. Jordanowo-Gościkowo, Rusinów, Rosin, skrzyżowanie z drogą
powiatową do m. Glińsk, część obwodnicy Świebodzina tj. odcinek od skrzyżowania z DK nr 92 do Węzła
Świebodzin-Południe, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 303 do m. Lubinicko, Rudgerzowice, Osogóra, łuk
drogi między Rosinem, a Osogórą, wiadukt nad trasą S-3 przy stacji paliw BP, skrzyżowanie z drogą powiatową
do m. Kępsko.
Ponadto w zakresie zadania znajdować się będzie oczyszczenie z piasku nawierzchni jezdni i wywiezienie po
zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg

w m. Gościkowo, Jordanowo, Rosin, oraz na obwodnicy

Świebodzina na wiaduktach nad linią kolejową E20 i nad ul. Poznańską.
Po zakończeniu akcji zimowej wykonawca w ciągu 21 dni oczyści i usunie z jezdni, a także z osadników wpustów
ulicznych na drodze zalegający po akcji zimowej piasek w m. Jordanowo, Gościkowo, Rosin, oraz na obwodnicy
Świebodzina na wiaduktach nad linią kolejową E20 i nad ul. Poznańską
Przed rozpoczęciem prowadzenia akcji zimowej przedstawiciel Zamawiającego dokona objazdu
z Przedstawicielem Wykonawcy zadania po drogach objętych prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg
i ulic i poinstruuje o miejscach szczególnie narażonych na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
w okresie zimowym.
UWAGA: Uwzględnia się także możliwość zawieszenia prowadzenia akcji zimowej, oraz czuwania przez
wykonawcę.
- w przypadku występowania przez okres 1 tygodnia sprzyjających prognoz pogodowych - długoterminowych.
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość wcześniejszego zakończenia prowadzenia akcji zimowej
- w przypadku nastania korzystnych warunków pogodowych i sprzyjających prognoz pogodowych długoterminowych.

