
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 

na terenie gminy Opinogóra Górna polegające na ich odśnieżaniu. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (zadania): 

1. Część (zadanie) nr 1 pn. „Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 1”, 

2. Część (zadanie) nr 2 pn. „Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 2”, 

 

Część (zadanie) nr 1. 

Nazwa:  

Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 1. 

Opis: 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych polegające na ich odśnieżaniu 

w sołectwach: Pomorze, Elżbiecin, Chrzanówek, Chrzanowo, Władysławowo, Kąty, 

Zygmuntowo, Czernice, Bogucin, Pałuki, Przytoka, Kobylin, Pajewo-Króle, Łęki, 

Kołaczków, Wólka Łanięcka, Rembowo, Rembówko. Orientacyjna długość dróg gminnych  

w ww. miejscowościach wynosi łącznie 58 km, w tym ok. 44 km dróg gminnych  i około 14 

km dróg wewnętrznych (lokalnych).  

 

Część (zadanie) nr 2. 

Nazwa: 

Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 2. 

Opis: 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych polegające na ich odśnieżaniu 

w sołectwach: Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna, Opinogóra-Kolonia, Przedwojewo, 

Kotermań, Dzbonie, Kołaki-Kwasy, Janowięta, Bacze, Rąbież, Wola Wierzbowska, 

Wierzbowo, Łaguny, Długołęka (wsie Długołęka, Klonowo, Trętowo-Mazarnięta), Goździe, 

Kołaki-Budzyno, Wilkowo, Załuże-Imbrzyki (wsie: Niemierzyce, Trętowo-Pełzy), Patory, 

Pokojewo, Sosnowo. Orientacyjna długość dróg gminnych w ww. miejscowościach wynosi 

łącznie 57 km, w tym 43 km dróg gminnych i ok. 14 km dróg wewnętrznych (lokalnych).  

 

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE. 

 

1. Zamawiający wymaga posiadanie przynajmniej trzech jednostek sprzętowych  

na jedno zadanie, które będą odśnieżały drogi gminne. 

2. Przez jednostkę sprzętową mogąca odśnieżać drogi gminne uważa się ciągnik rolniczy 

lub koparko-ładowarkę z napędem 4x4 z zamontowanym pługiem do odśnieżania  

o mocy przynajmniej 110 KM. 

3. Jednostka sprzętowa musi być sprawna technicznie, dopuszczona przez właściwe 

organa do ruchu na drogach publicznych, mieć zamontowaną lampę ostrzegawczą 

z pomarańczowym migającym światłem ostrzegawczym oraz dodatkowe oświetlenie. 



4. Sprzęt zatrudniony do prac winien być wyposażony w liny holownicze, haki, łopaty 

itp. 

 

WARUNKI ORGANIZACYJNE. 

 

1. Przystąpienie pojazdów i sprzętu do pracy, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego,  

po otrzymaniu powiadomienia nastąpi w czasie nie dłuższym niż 1 godzina. 

2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

3. Wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzętowe zaopatrzone  

 niezbędną ilość paliwa i uzupełnia je we własnym zakresie. 

4. W przypadku awarii jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest podstawić  

do pracy zastępczą jednostkę sprzętową w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

szczególnie w przypadku występowania wyjątkowo niekorzystnych warunków 

atmosferycznych  uniemożliwiających wykonanie zamówienia. W takim wypadku 

Podwykonawca musi posiadać jednostkę sprzętową o parametrach nie gorszych  

niż określone w zapytaniu ofertowym. 

6. Wykonawca we własnym zakresie zapewni bieżącą i stałą obsługę naprawczo – 

remontową.  

7. Wszystkie jednostki sprzętowe muszą posiadać bezpośrednią łączność, poprzez 

telefony komórkowe – z Urzędem Gminy celem między innymi przekazywania 

informacji dotyczących stanu dróg, panujących warunków atmosferycznych,  

oraz dyspozycyjności. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, z którym zostanie 

podpisana umowa, przekaże wykaz osób obsługujących jednostki wraz z podaniem  

do nich numerów telefonów. 

8. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie  

lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Za szkody wyrządzone przez 

Podwykonawcę odpowiada Wykonawca. 

 

WARUNKI EKONOMICZNE. 

 

1. Wykonawca obsługuje jednostkę sprzętową oraz zaopatruje ją w paliwo i materiały 

eksploatacyjne, których koszty są wliczone w cenę wynagrodzenia podstawowego. 

2. W cenę wynagrodzenia wliczone są wszystkie pochodne wynagrodzenia (ZUS, 

podatek, itp.) 

3. Zamawiający ponosi opłaty za sprzęt i pojazdy wg faktycznie przepracowanego czasu 

pracy na podstawie potwierdzonych dokumentów przez upoważnionego pracownika. 

4. W dniach ustawowo wolnych od pracy (wolne soboty, niedziele i święta) będą  

stosowane ceny jak w pozostałe dni tygodnia. 

5. Za dojazd do pracy  koszt ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji czasu pracy na drukach wg wzoru 

dostarczonego przez Zamawiającego, co będzie stanowiło podstawę do wystawienia 

rachunku. 


