SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 19.10.2015 r.
Pot.
na ..Zimowe utrzyntiinie dróg gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym 2015/2016 oraz usługi koparko - ładowarki! w roku 2016 "
CPV 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
CPV 90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń
CPV 45.52.00.00-8 - wynajem koparek wraz z usługą operatorską
,

Ze względu na wartość nie przekraczającą równowartości kwoty 30000 euro niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy - Prawo
zamówień publicznych
l. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gózd, ul. Radomska 7,26-634 Gózd
teł. 48 320 20 97, fax. 48 320 20 97
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.gozd.pl
Adres e-mail: budownictwo.ffimzd.nl

2.0PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:
wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym 2015/2016 oraz usługi koparko ładowarką z podziałem na trzy części:
Część I zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Niemianowice, Piskomica, Budy Niemianowskie, Lipiny Podgóra, Czarny Lasek,
Karszówka, Droźanki, Gózd, Kuczki Wieś, Kuczki Kolonia,
Część 2 zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Klonów, Kłonówek Kolonia, Kłonówek Wieś, Wojsławice, Grzmucin, Małęczyn Stary,
Małęczyn Nowy, Kiedrzyn, Kłwatka.
Część 3 usługi koparko - ładowarką w zakresie prac bieżących zlecanych przez Gminę Gózd w roku 2016,
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku - specyfikacja techniczna.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1 .Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie:
| część 1 do dnia 3 0 04.2016 roku.
- część 2 do dnia 30.04.2016 roku,
- część 3 do dnia 31.12.2016 roku.
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1,0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania wiedzy, doświadczenia oraz dysponują
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

•

Wykaz minimalnych potrzeb sprzętu niezbędnych Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia
Pługopiaskarka
Pług lemieszowy z nośnikiem
koparko ładowarka
Część
Teren
Isztj
Isztl
zamówienia
[sztl
1
2
Niemianowice, Piskomica, Budy
I
Niemianowskie, Lipiny Podgóra, Czarny
Lasek, Karszówka, DroZanki, Gózd,
Kuczki Wieś, Kuczki Kolonia
Klonów, Kłonówek Kolonia, Kłonówek
1
2
2
Wieś, Wojsławice, Grzmucin, Małęczyn
Stary, Małęczyn Nowy, Kiedrzyn,
Klwatka.
Gmina Gózd
1
3
Z uwagi na to, że wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych dla Części 1 i 2 ma się odbywać w tym samym terminie. Wykonawcy składający
oferty na więcej niż jedną część zamówienia muszą dysponować w/w potencjałem technicznym dla każdej części oddzielnie.
Dla każdej części oddzielnie oznacza, iż Wykonawca składający ofert; na więcej niż jedną część musi wykazać się potencjałem technicznym proporcjonalnie
do ilości części np.
kładając ofertę na trzy części - zapewnić:
pługopiaskarka - 2 szt.
- pług lemieszowy z nośnikiem - 4 szt.
- koparko - ładowarka -1 szt.
Spełnienie powyższych warunków Wykonawca poświadcza w postaci oświadczenia zawartego w druku oferty.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY
6.1.Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonym wzorze umowy.
7. ZAŁĄCZNIKI
1. Druk oferty - załącznik nr 1
2. Formularze „Kosztorys ofertowy" - załącznik nr 2a, 2b, 2c.
3. Wzór umowy - załącznik nr 3a i 3b
4. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia (specyfikacja techniczna) - załącznik Nr 4
Specyfikację przygotował: Jacek Krzemiński - Referat 8GK
Sprawdził: Adam Siczek - Kierownik Referatu BGK
Zatwierdza dnia Łd:,3@..lMf5

mgr Paweł Dziewil

<" '

ZAŁĄCZNIK NR I do specyfikacji z dnia 19.10.2015 r.
(miejscowość, data)

/Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej/
/Adres/
/Adres korespondencyjny/
/telefon/
/fax, na który zamawiający ma przesłać korespondencję/
URZĄD GMINY GÓZD
/REGON - jeżeli posiada/
26-634Gózd ul. Radomska 7
/NIP/
O F E R T A
Odpowiadając na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie
zamówienia pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym
2015/2016 oraz usługi koparko - ładowarką"
Część 1: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Niemianowice, Piskomica, Budy Niemianowskie, Lipiny
Podgóra, Czarny Lasek, Karszówka, Drożanki, Gózd, Kuczki Wieś, Kuczki Kolonia,
wartość netto
zł,
- podatek V AT
%tj
zł,
brutto:
zł
Część 2: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Klonów, Kłonówek Kolonia, Kłonówek Wieś, Wojsławice,
Grzmucin, Małęczyn Stary, Małęczyn Nowy, Kiedrzyn, Klwatka.
wartość netto
zł,
- podatek VAT
%tj
zł,
Część 3: usługi koparko - ładowarką w zakresie prac bieżących zlecanych przez Gminę Gózd
wartość netto
zł,
- podatek VAT
% tj
zł,
brutto:
zł
1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji i nie wnosimy
do nich zastrzeżeń.
2,Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
3.Oświadczamy, że zawarte we wzorze umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia zapewnimy odpowiednią ilość wymaganego sprzętu, kierowców i
operatorów oraz wyznaczymy 1 osobę odpowiedzialną za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg.

(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2c) do SIWZ z dnia 19.10.2015 r.
KOSZTORYS O F E R T O W Y
Dotyczy zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gózd
w sezonie zimowym 2015/2016 oraz usługi koparko - ładowarką "
Część 3: usługi koparko - ładowarką w zakresie prac bieżących zlecanych przez Gminę Gózd
w roku 2016
L.p.

•

Rodzaj
wykonywanej
usługi

1.
Usługa koparko ładowarką
Razem netto
Podatek V A T (
%)
Razem brutto
1.

Nazwa
jednostki
obmiarowej
2.
1 godzina

Szacunkowa
ilość
jednostek
obmiarowych
3.
200

Cena
jednostki
obmiarowej
netto (zl)
4.

Wartość
netto

5.

ZAŁĄCZNIK NR 2b) do SIWZ z dnia 19.10.2015 r.
KOSZTORYS O F E R T O W Y
Dotyczy zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gózd
w sezonie zimowym 2015/2016 oraz usługi koparko - ładowarką "
Część 2; zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Klonów, Kłonówek Kolonia,
Kłonówek Wieś, Wojsławice, Grzmucin, Małęczyn Stary, Małęczyn Nowy,
Kiedrzyn, Klwatka.
L.p.

Rodzaj
wykonywanej
usługi

1.
Odśnieżanie dróg
1,
gminnych pługiem
lemieszowym z
nośnikiem
2.
Zwalczanie
śliskości zimowej
(przy zastosowaniu
materiału
dostarczonego
przez Wykonawcę)
Razem netto
Podatek V A T (
%)
Razem brutto

2.
1 godzina

Szacunkowa
ilość
jednostek
obmiarowych
3.
150

1 kilometr

420

Nazwa
jednostki
obmiarowej

Cena
jednostki
obmiarowej
netto (zł)
4.

Wartość
netto

5.

ZAŁĄCZNIK NR 2 a) do SIWZ z dnia 19.10.2015 r.
KOSZTORYS O F E R T O W Y
Dotyczy zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gózd
w sezonie zimowym 2015/2016 oraz usługi koparko - ładowarką w roku 2016 "
Część 1: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Niemianowice, Piskomica,
Budy Niemianowskie, Lipiny Podgóra, Czarny Lasek, Karszówka, Drożanki, Gózd,
Kuczki Wieś, Kuczki Kolonia.
L.p.

Rodzaj
wykonywanej
usługi

1.
Odśnieżanie dróg
gminnych pługiem
lemieszowym z
nośnikiem
2.
Zwalczanie
śliskości zimowej
(przy zastosowaniu
materiału
dostarczonego
przez Wykonawcę)
Razem netto
Podatek V A T (
%)
Razem brutto
1.

Nazwa
jednostki
obmiarowej
2.
1 godzina

Szacunkowa
ilość
jednostek
obmiarowych
3.
150

1 kilometr

420

Cena
jednostki
obmiarowej
netto (zł)
4.

Wartość
netto

5.

UMOWA NR RU
/2015
o wykonanie usiugi
W dniu
w Goździe pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Pana Pawła Dziewita
zwaną w treści umowy Zamawiającym,
a firmą:
reprezentowaną przez:
zwaną w treści umowy Wykonawcą została zawarta umowa.
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie zamówienia bez stosowania ustawy - Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej 30000 Euro).

§4.
1 .Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na zimowym utrzymaniu
dróg gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie sołectw:
,
następującym sprzętem:
a) pługo - piaskarką w zakresie usuwania śliskości zimowej przy pomocy mieszanki piasku i soli - wg
bieżących wskazań Zamawiającego,
b) pługiem lemieszowym z nośnikiem w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Gózd wg
bieżących wskazań Zamawiającego.
St.Planowany zakres usługi wynosi:
km dla usługi opisanej w §.1. ust. 1 a),
godzin dla usługi opisanej w §.1. ust. 1 b),
3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej
gotowości do pracy tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od otrzymania
wezwania.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzystapienia iub niewywiązania się z
prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi opisanej w §4.
innej jednostce, przy czvm kosztami tego zlecenia (oprócz kary umownej) będzie obciążony
Wykonawca.
5. Wykaz dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania wraz z mapą ich przebiegu stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
ó.Opis standardów zimowego utrzymania wg których utrzymywane będą drogi gminne w sezonie zimowym
2015/2016 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§4.
1. Usługa będzie wykonywana w okresie od podpisania umowy do dnia 30.04.2016 r.
2. W okresie określonym w pkt.l Wykonawca zobowiązany jest, na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego,
wykonać usługę określoną w § 1 w zakresie podanym w zgłoszeniu.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016
będzie
§.3.
1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie usługi w zakresie określonym w §1 ust. 1 a) i 1 b) wynosi
brutto
zł (słownie:
).
2. Rozliczenie wynagrodzenia odbywać się będzie, na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur za
rzeczywisty zakres wykonanej usługi - na kwotę odpowiadającą:
- iloczynowi kilometrów wykonanej usługi i ceny jednostkowej wynoszącej brutto
zł/km (słownie:
) dla usługi opisanej w §.1. ust. 1 a),
- iloczynowi godzin pracy sprzętu i ceny jednostkowej wynoszącej brutto
zł/h (słownie:
) dla usługi opisanej w §.1. ust. 1 b),
3. Ceny jednostkowe wymienione w pkt.2 obejmują wszystkie koszty związane z wykonywaniem usługi
objętej niniejszą umową.
4Zapłata dokonana będzie - w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowej faktury lub rachunku wraz
z dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi (raport dzienny pracy sprzętu wraz z podpisem sołtysa

miejscowości, na terenie której usługa została wykonana lub upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy
Gózd).
§•4.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% kwoty określonej w §.3 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
b) w wysokości 3% kwoty określonej w §.3 pkt.l, za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania przez
Wykonawcę terminu podanego w zgłoszeniu określonym w §.2 pkt.2.
2. Ewentualne kary umowne wymienione w pkt.l - Zamawiający ma prawo pobierać z wynagrodzenia
Wykonawcy.
§.5.
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi
reklamacyjnej, strony podają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

UMOWA NRRU.../2015
o wykonanie usiugi
W dniu
w Goździe pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez
Wójta Gminy - Pana Pawła Dziewita
zwaną w treści umowy Zamawiającym,
a firmą
reprezentowaną przez:
zwaną w treści umowy Wykonawcą,
została zawarta umowa.
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie zamówienia bez stosowania ustawy - Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej 30000 euro).
§4.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi koparko-ładowarką polegające na
wykonywaniu bieżących prac na terenie Gminy Gózd w zakresie do
godzin pracy sprzętu.
i

§4.
1 .Usługa będzie wykonywana w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.
2. W okresie określonym w ust..l Wykonawca zobowiązany jest, na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego,
wykonać usługę określoną w §1 w zakresie podanym w zgłoszeniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości
do pracy tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 4 godzin od otrzymania wezwania.
§.3.
1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie usługi w zakresie określonym w § 1 ust. 1 wynosi
zł
(słownie:
) brutto.
2. Rozliczenie wynagrodzenia odbywać się będzie, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur za
rzeczywisty zakres wykonanej usługi (nie przekraczający łącznie zakresu określonego w § 1 ust. 1) - na kwotę
odpowiadającą iloczynowi godzin pracy sprzętu i ceny jednostkowej wynoszącej brutto
zł za 1 godzinę
pracy sprzętu oraz raportów dziennych pracy sprzętu potwierdzonych przez sołtysów miejscowości na terenie
których prace zostały wykonane lub upoważnionego przedstawiciela Gminy Gózd.
3. Cena jednostkowa wymieniona w pkt.2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi objętej
niniejszą umową.
4. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na wystawionym
rachunku lub fakturze.
5. Termin płatności- 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
§.4.
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne
a) w wysokości 10% kwoty określonej w §.3. ust.l, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
b) w wysokości 0,3% kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania przez
Wykonawcę terminu podanego w zgłoszeniu określonym w §. 2 ust.2.
2. Ewentualną karę umowną, określoną w pkt.l, Zamawiający ma prawo pobrać z wynagrodzenia Wykonawcy.
§.5.
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
2.Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej,
strony podają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SI WZ z dnia 19.10.2015 r.

Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia (specyfikacja techniczna)
I. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonanie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Gózd.
b) wykonanie usług w zakresie zwalczania śliskości (przy zastosowaniu materiału dostarczonego przez
Wykonawcę),
c) wykonanie usług koparko - ładowarką.
2. Obszar objęty przetargiem przedstawia mapa - zał. nr I
3. Szacunkowe zestawienie ilości usług z zakresu zimowego utrzymania dróg oraz usług koparko
ładowarką dla poszczególnych części określone zostały w kosztorysach ofertowych będących
załącznikami do SIWZ.
II. Prowadzenie usług z zakresu zimowego utrzymania
1. Wymagania dotyczące prowadzenia zimowego utrzymania dróg.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych odbywać się będzie przy użyciu sprzętu Wykonawcy.
Do obsługi sprzętu przewidzianego do świadczenia usług z zakresu zimowego utrzymania, Wykonawca
zabezpiecza odpowiednią ilość kierowców i operatorów maszyn wyposażonych w środki łączności (teł.
komórkowe).
2. Wymagany sprzęt do odśnieżania:
- pług lemieszowy zamontowany na nośniku np. ciągniku z napędem na dwie osie, koparko - ładowarce
z napędem na dwie osie lub samochodzie ciężarowym z napędem na dwie osie.
3. Wymagany sprzęt do usuwania śliskości:
- pługopiaskarka.
4. Materiały do zwalczania śliskości zimowej
Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu materiału uszorstniającego tj.
mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4).
5. Akcja czynna
Świadczenie usług polegać będzie na pracy sprzętu bezpośrednio na drodze przy odśnieżaniu.
W/w usługi odbywać się będą wg dyspozycji Kierownika Zamawiającego tj. Wójta Gminy Gózd lub
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
6. Wymagania dotyczące akcji czynnej przy odśnieżaniu dróg gminnych
Drogi gminne na terenie gminy Gózd zostały zakwalifikowane do V i VI standardu
zimowego utrzymania dróg.
W V standardzie zimowego utrzymania obowiązuje odśnieżona jezdnia. W miejscach zasp
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Po przejściu pługa na pasie
ruchu może zalegać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu.
W VI standardzie utrzymania zimowego, jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne
odśnieżanie w zależności od potrzeb. Po przejściu pługa na pasie ruchu może zalegać warstwa
śniegu umożliwiająca przejazd niektórym typom pojazdów (np. samochody ciężarowe, ciągniki, itp.)
7. Sposób prowadzenia zimowego odśnieżania dróg
Wykonawca po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego niezwłocznie podstawia wymagane jednostki
sprzętowe, lecz nie później niż 2 godz. od otrzymania wezwania.
Wykonawca podstawiając sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania.
Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt światła pulsującego na pracującym
sprzęcie.
W zależności od warunków atmosferycznych zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony.

Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi
i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań wynikających
z utrzymania zimowego.
8. Sposób rozliczania usług z zakresu zimowego utrzymania
8.1. Sposób rozliczania usługi z zakresu odśnieżania dróg
Usługa z zakresu odśnieżania dróg będzie rozliczana za 1 godzinę pracy sprzętu przy odśnieżaniu drogi
gminnej do wymaganego dla niej standardu zimowego utrzymania.
W przypadku wystąpienia po wykonaniu odśnieżania, kolejnych opadów śniegu wykonanie
odśnieżania będzie traktowane jak nowe rozpoczęcie robót.
Do odśnieżania dróg będzie używany pług lemieszowy z nośnikiem.
Cena za odśnieżania dróg gminnych powinna zawierać koszty wynikające z odpowiednich
standardów utrzymania dróg, dojazdu, przeglądów i napraw sprzętu.
8.2. Sposób rozliczania usługi z zakresu zwalczania śliskości
Usługa z zakresu zwalczania śliskości będzie rozliczana za 1 km drogi gminnej z posypaniem
całej szerokości oraz miejsc niebezpiecznych tj. łuki, spadki o nachyleniu większym niż 7%,
przystanki i zatoki autobusowe, skrzyżowania, szkoły w obszarze zabudowanym itp.
Zamawiający będzie wymagał zwalczania śliskości zgodnie ze standardami zimowego utrzymania
dróg. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych mogą być odstępstwa od
przyjętych standardów — decyzje o odstępstwach podejmuje Kierownik Zamawiającego.
Do zwalczania śliskości na drogach będzie używana pługopiaskarka.
Cena za zwalczanie śliskości powinna zawierać koszty wynikające z odpowiednich standardów
utrzymania dróg, przygotowania i załadunku materiałów uszorstniających, dojazdu, przeglądów
i napraw sprzętu.
8.3. Sposób rozliczania wługi koparko • ładowarką
Usługa z zakresu prac koparko - ładowarką będzie rozliczana za 1 godzinę pracy sprzętu przy
wykonywaniu zadań bieżących zleconych przez gminę.
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