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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie
adres: ul. Parkowa 20, 36-200 Brzozów
NIP: 686-14-49-957
REGON: 370440241
tel./fax: (13) 43 404 74 adres e-mail: zdpbrzozow@wp.pl
godz. pracy: 7:00 – 15:00

2.

Przedmiot zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie – Część 6”
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca usług związanych z zimowym utrzymaniem
dróg, zobowiązany będzie w szczególności do:
1) Odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach V standardu zimowego utrzymania dróg,
będących w administracji Zamawiającego, w tym prowadzenia prac (odśnieżanie,
zwalczanie śliskości) w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie
i bardzo niskie temperatury, zawieje i zamiecie śnieżne, gołoledź, lodowica) w systemie
wielozmianowym;
2) Pełnienia dyżurów sprzętu (nośników i maszyn) w wymiarze określonym przez
Zamawiającego, w tym również zapewnienia całodobowej dyspozycyjności usług
sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg (we wszystkie dni tygodnia);
3) Zapewnienia we własnym zakresie stałej obsługi naprawczo – remontowej dla będących
w dyspozycji Wykonawcy maszyn i środków transportu wraz z zapewnieniem materiałów
eksploatacyjnych i części do napraw;
4) W przypadku awarii podstawionego sprzętu, dokonania jego wymiany na sprawny
technicznie, w ciągu maksymalnie do 2 godzin, od momentu powstania awarii;
5) Zapewnienia we własnym zakresie łączności oferowanej jednostki sprzętowej z punktem
dyspozycyjnym;
6) W przypadkach nagłych zmian pogody, do rozpoczęcia pracy w ciągu maksymalnie
1 godz. od momentu telefonicznego wezwania przez Zamawiającego;
7) Do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem umowy, na cały okres trwania umowy.
8) W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca
zobowiązany będzie do pokrycia pełnej wysokości powstałej szkody;
9) W przypadku powstania szkody u osób trzecich z przyczyn powstałych z winy
Wykonawcy, będzie on zobowiązany sporządzić pełną wymaganą przez ubezpieczyciela
dokumentację szkody;
10) Oznakowania pojazdu i sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ponoszenia
pełnej odpowiedzialności za prawidłowość tego oznakowania.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
CZĘŚĆ 6: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych:
a) Ujazdy – Błażowa;
b) Nozdrzec – Łubno;
c) Barycz – Kąkolówka;
Minimalne wymagania sprzętowo – kadrowe dla potrzeb realizacji zamówienia:
Wymagania sprzętowe:
 1 nośnik (pojazd) wyposażony w rozsypywarkę i pług odśnieżny (jedno lub dwustronny);
 telefon komórkowy (dla potrzeb łączności z punktem dyspozycyjnym).
Wymagania kadrowe (kierowcy/operatora nośnika):
 1 osoba posiadająca prawo jazdy kategorii właściwej dla potrzeb obsługi nośnika.
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3.

Termin realizacji zamówienia:
Usługi objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą w I i IV kwartale 2021 r., od dnia
1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Dokładne terminy podstawienia (i zakończenia
prac) nośników z zamontowanymi pługami i piaskarkami zostaną ustalone indywidualnie,
z Wykonawcą zamówienia. Zastrzega się również możliwość przesunięcia rozpoczęcia i
zakończenia akcji zimowej, w zależności od istniejących warunków atmosferycznych. Zakres
usług stanowiących przedmiot zamówienia będzie uzależniony od częstotliwości
występowania warunków atmosferycznych wymagających użycia sprzętu do odśnieżania lub
zwalczania śliskości. Zaistnienie potrzeby użycia sprzętu określa Zamawiający. W zależności
od panujących warunków atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
skierowania Wykonawcy do pracy na innych drogach na terenie powiatu brzozowskiego,
będących w administracji Zamawiającego.
Opracował:

Zatwierdził:

Waldemar Duda

(w imieniu Zamawiającego)

Brzozów, dn.: 07.12.2020 r.
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