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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym zimowego utrzymania jezdni i placów na terenie 

miasta Zamość: 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania jezdni i placów na terenie miasta Zamość w sezonie 

zimowym 2021/2022 

Pod pojęciem „sezon zimowy” należy rozumieć czas od 15 października do 15 kwietnia. W przypadku 

wystąpienia opadów śniegu w okresie wykraczającym poza „sezon zimowy”, jednak w okresie trwania umowy 

dla niniejszego zamówienia Zamawiający może zlecić usługę odśnieżania za wynagrodzeniem wynikającym z 

oferty Wykonawcy dla przedmiotowego zamówienia.  

Zimowe utrzymanie dróg polega na dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających oraz powodujących 

utrzymanie zimowe dróg zgodnie z ich przeznaczeniem, celem zapewnienia całodobowej likwidacji wszelkich 

przeszkód w tym śliskości zimowej na drogach.  

 

Opis zawarty w niniejszej części specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia usług związanych  

z wykonaniem usług/robót przy zwalczaniu śliskości zimowej, obejmujących:  

- zapobieganie występowaniu śliskości zimowej,  

- likwidację śliskości zimowej, przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających oraz zasad 

prowadzenia prac związanych z mechanicznym i ręcznym usunięciem opadu śnieżnego zalegającego na 

jezdniach, poboczach, parkingach oraz obiektach.  

 

Terminologia:  

Z.u.d. - zimowe utrzymanie dróg 

Śliskość zimowa: zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo 

zlodowaciałego lub ubitego śniegu. 

Zwalczanie śliskości zimowej: zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz 

zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową. 

Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej (inaczej: profilaktyka, prewencja, prewencyjne 

posypywanie): uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego 

śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody. 

Likwidacja śliskości zimowej: usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy 

użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie. 

Odśnieżanie drogi: usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących. 

Śnieg luźny: nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony 

pod wpływem ruchu kołowego. 

Śnieg zajeżdżony: nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został 

zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały. 

Nabój śnieżny: nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), 

przymarznięta do nawierzchni jezdni. 

Błoto pośniegowe: topniejący śnieg powstały na nawierzchni  

Gołoledź: cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze 

ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu. 

Lodowica: warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nieusuniętej z nawierzchni 

wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. 

Zlodowaciały lub ubity śnieg: warstwa śniegu w postaci: przymarzniętej do nawierzchni pozostałości 

nieusuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów, przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, 

nieusuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów, zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy 

śniegu o znacznej grubości. 

Śliskość pośniegowa: rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do 

nawierzchni pozostałości nieusuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką 

o grubości kilku milimetrów. 

Śliskość śniegowa: rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nieusuniętej warstwy 

śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej 

zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu). 

 

Szron: osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się 

w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0
o
C. 
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Szadź: osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z 

nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych 

powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0
o
C. 

Mgła: zawiesina bardzo drobnych kropelek wody (o średnicy poniżej 0,05 mm) lub lodu w powietrzu 

atmosferycznym, występująca tuż nad powierzchnią terenu. Względna wilgotność powietrza wynosi prawie 

100%. Ogranicza ona widzialność poziomą do odległości poniżej 1 km, powoduje uczucie chłodu i dużej 

wilgotności powietrza. Jeśli wielkość i ilość kropelek we mgle wzrośnie, może się ona zmienić w drobny deszcz, 

tzw. kapuśniaczek. W wyniku osadzenia się kropelek zawartych we mgle na różnego rodzaju przedmiotach 

terenowych powstaje tzw. osad atmosferyczny. Główną przyczyną tworzenia się mgieł jest ochłodzenie 

powietrza poniżej tzw. temperatury punktu rosy (jest to temperatura, do jakiej musi się oziębić powietrze, aby 

nastąpiła kondensacja zawartej w nim pary wodnej). 

Zamieć śnieżna: śnieg podnoszony z powierzchni ziemi przez wiatr i niesiony wraz z wiatrem. Zamiecie 

powodują przenoszenie śniegu tworząc zaspy śnieżne nieraz o dużych wysokościach pomimo średnio 

niewielkiej pokrywie śnieżnej. Rozróżnia się dwa rodzaje zamieci: 

- niska, nieprzesłaniająca dalekiej widoczności, podnosząca śnieg na wysokość do 2m,   

- wysoka - przesłaniająca widoczność po horyzont. 

Zawieja: zjawisko hydrometeorologiczne, polegające na połączeniu opadów śniegu z silnym wiatrem 

 

Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt mechaniczny, urządzenia i narzędzia wymagane do wykonywanego 

zadania w czasie trwania umowy były utrzymywane w pełnej sprawności technicznej przez 24 godziny na dobę. 

W przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu mechanicznego, urządzeń i narzędzi Wykonawca obligatoryjnie 

zobowiązany jest w ciągu 2 godzin od awarii lub uszkodzenia do jego naprawy lub zastąpienia 

uszkodzonego sprzętu, urządzenia, narzędzi - innymi o tych samych parametrach technicznych 

i funkcjonalnych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sprzętu i urządzeń wymaganych do wykonania przedmiotowego 

zamówienia Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa poprzez komisyjne sprawdzenie sprzętu i urządzeń 

zadeklarowanych przez Wykonawcę w załączniku pn. „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami” w dowolnym czasie trwania umowy.  

 

Czynność ta odbędzie się przed rozpoczęciem sezonu zimowego i zostanie przeprowadzona wspólnie najdalej w 

dniu 12 października 2021 roku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Zamość. 

Czynność ta jest nieodłączną częścią usługi, którą Wykonawca winien wkalkulować w ceny jednostkowe 

zaoferowane przez Wykonawcę.  

W razie zakwestionowania sprawności oraz stanu technicznego pojazdów (pługo – piaskarko – solarek, pługów 

wraz z ich nośnikami) Zamawiający ma prawo zażądać zmiany tych pojazdów na inne sprawne i niebudzące 

wątpliwości Zamawiającego, co do sprawności technicznej i funkcjonalnej. W razie nie dostosowania się 

Wykonawcy do żądań Zamawiającego dotyczących zamiany pojazdów na inne sprawne technicznie, 

Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę pieniężną i może odstąpić od realizacji Umowy z winy Wykonawcy.    

Pojazdy samochodowe używane do prac przy zapobieganiu/likwidacji śliskości zimowej powinny być 

wyposażone w ostrzegawcze sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450).  

 

Wykonawca we własnym zakresie musi zakupić i zmagazynować taką ilość materiałów chemicznych (tj. soli) 

oraz materiałów nie chemicznych tj. piasku i innych materiałów uszorstniających (piasek o średnicy cząstek od 

0,1 do 1 mm) która wystarczy do prowadzenia Akcji Zima przez cały okres obowiązywania umowy. 

Wykonawca uzupełniał będzie ewentualne niedobory soli i piasku na bieżąco, odpowiednio wcześniej i na 

własny koszt. Używanie środków chemicznych w trakcie prowadzenia Akcji Zima reguluje Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005r. (Dz. U 2005 nr 230 poz. 1960 z późn. zm) - maksymalna ilość środków 

chemicznych na jednostkę powierzchni (m
2
) nie może być wyższa niż obowiązujące Zamawiającego i 

Wykonawcę przepisy. 

 

Materiały chemiczne i nie chemiczne winny posiadać atesty i pozwolenia o dopuszczeniu ich do stosowania w 

celu usuwania śliskości na drogach.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 dysponowania w czasie realizacji zadania magazynem zamkniętym, pokrytym dachem magazynem do 

składowania/ magazynowania materiałów chemicznych położonym w odległości gwarantującej 

http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_geograficzny/90303-wilgotność_powietrza.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Śnieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaspa_śnieżna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hydrometeory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Śnieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatr
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sprawne prowadzenie z.u.d., posiadającym pozytywną opinię Inspekcji Sanitarnej przez cały okres 

realizacji umowy.  

 dysponowania bazą sprzętowo - transportową oraz całodobowym punktem dyspozytorskim położonymi 

w odległości gwarantującej sprawne prowadzenie akcji zima oraz pozwalającym na prowadzenie 

obserwacji zjawisk atmosferycznych oraz temperatury i wilgotności powietrza na terenie miasta 

Zamość.  

 gotowości do pracy 24 godziny na dobę. 

 Wykonywania prac określonych w wzorze umowy z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej 

posiadanej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji oraz sprzętu sprawnego technicznie i z aktualnymi 

badaniami technicznymi, a nadto do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z 

realizacją umowy.  

 

Baza sprzętowa musi być wyposażona, w co najmniej jedną jednostkę sprzętową – koparko-ładowarki do 

załadunku materiałów chemicznych (soli) oraz materiałów nie chemicznych (piasku), oraz do przygotowania 

mieszanki we właściwych proporcjach.  

 

Wymagania dotyczące zapewnienia gotowości do podjęcia pracy (punkt dyspozytorski):   

W ramach zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego, Wykonawca jest zobowiązany do: 

 zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej;  

 zapewnienia łączności GPS z pojazdami oraz telefonicznej z kierowcami pojazdów; 

 zapewnienia dyżurnemu Zamawiającego komputerowego monitorowania z automatyczną rejestracją czasu 

pracy i przebytej drogi pojazdów wraz z rejestracją rzeczywistego wykorzystania całego sprzętu obsługującego 

drogi i parkingi - do których dostęp on-line wraz z odpowiednią instrukcją i kodami dostępu zapewni 

Wykonawcy Zamawiający (GPS);  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

 prowadzenia rejestracji wyjazdów pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg i placów  

 codziennego składania Zamawiającemu do godziny 8.00
 

raportów na adres email: 

ksaluk@zdg.zamosc.pl z poprzednich 24 godzin liczonych do godziny 6.00 dnia, w którym składany 

jest raport, (wg wzoru raportu przedłożonego przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy) ze 

wskazaniem podjętych działań, godzinie rozpoczęcia pracy przez sprzęt, ilości zaangażowanego do prac 

sprzętu, zgłoszonych Wykonawcy wypadkach i kolizjach drogowych, (jeśli takie zgłoszenie otrzymał), 

zgłoszeniach interwencyjnych mieszkańców oraz uprawnionych do tego typu działań organów (z 

obligatoryjnym zapisem godziny zgłoszenia, miejsca, którego interwencja dotyczy, danych osoby i 

organu zgłaszającego oraz daty, godziny, sposobu realizacji i załatwienia zgłoszenia), oraz o 

ewentualnych problemach związanych z zimowym utrzymaniem dróg i placów. W raporcie należy 

wskazać dane, które zostaną podane przez osoby zgłaszające interwencje. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wzoru raportu w czasie obowiązywania umowy.  

 wdrożenia systemu monitorowania pracy sprzętu obsługującego  

 zimowe utrzymanie dróg i placów, który musi umożliwiać:   

 automatyczną rejestrację czasu pracy i przebytej drogi pojazdów wraz z rzeczywistym wykorzystaniem 

osprzętu  

 bieżące śledzenie pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym (system GPS) i komunikowanie się w 

dowolnym momencie w celu odczytu w/w danych  

 odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Zamościa (z dokładnością, 

co najmniej do 20 m) na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących odtwarzanie i 

analizę „historii” pracy sprzętu oraz prowadzenie jej rozliczenia. 

 system musi umożliwiać Zamawiającemu (w siedzibie Zamawiającego) monitorowanie położenia, 

prędkości i kierunku przemieszczania się pojazdu na mapie Zamościa, a także w czasie rzeczywistym 

monitorowanie stanu pracy każdego pojazdu w sposób pozwalający ustalić Zamawiającemu, czy pojazd 

się przemieszcza oraz umożliwiać dostęp do danych archiwalnych w trybie on-line w każdej chwili 

trwania umowy 

 

W ramach wdrożenia systemu monitoringu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 12 października 

2021 roku do:   

 wyposażenia wszystkich pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg, a w szczególności: 

solarko – piaskarki, koparko-ładwarki, nośniki pługów,piaskarki, ciągniki, zamiatarki mechaniczne, w 

urządzenia przeznaczone do satelitarnego monitorowania usługi GPS monitorujące ich pracę wraz z osprzętem. 

Urządzenia GPS przesyłające dane o lokalizacji i pracy pojazdu (pługo – piaskarko - solarki) lub pługu powinny 

być zamontowane na stałe na pługo – piaskarko - solarkach lub w nośniku w przypadku samych pługów. 

mailto:ksaluk@zdg.zamosc.pl
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 wyposażenia (na swój koszt) stanowiska w siedzibie Zamawiającego w odpowiednie oprogramowanie 

komputerowe umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu biorącego udział w zimowym utrzymaniu dróg 

wykorzystywanego do zimowego utrzymywania dróg z odwzorowaniem na monitorze na cyfrowej mapie 

Zamościa tras przejazdu i pracy sprzętu poprzez odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeń 

monitorujących zamontowanych na sprzęcie oraz archiwizacje tego zapisu, wraz z sprzętem komputerowym i 

telekomunikacyjnym umożliwiającym wykonywanie w/w funkcji, oraz dostarczenie zamawiającemu sprzętu 

przenośnego z odpowiednim oprogramowaniem oraz łącznością z Internetem pozwalającym na bieżącą kontrolę 

urządzeń GPS – pojazdów, będąc w terenie, a także zapewnienia Zamawiającemu nieprzerwanego dostępu 

w dowolnym czasie do w/w danych bez uprzedniej zapowiedzi i bez zgody Wykonawcy. 

W/w urządzenia GPS zamontowane będą na koszt Wykonawcy. Eksploatację i serwis przedmiotowych urządzeń 

zapewnia Wykonawca. Koszty eksploatacji i serwisu oraz dostarczenia oprogramowania Zamawiającemu, 

a także opłacenie licencji oprogramowania oraz ponoszenie należności finansowych (wyłącznie dla celów 

związanych bezpośrednio z kontrolą przedmiotu umowy) wynikających z używania, aktualizacji 

oprogramowania i funkcjonowania przesyłu (transmisji danych) z GPS ponosi Wykonawca.  

 

Program winien umożliwiać Zamawiającemu pozyskiwanie na bieżąco (podgląd online) i historycznie – od dnia 

zawarcia umowy - informacji dotyczących pracy pojazdów oraz osprzętu.  

Program winien również umożliwiać: 

- sporządzanie raportów dotyczących pracy posypywarki oraz pługu (raport dotyczący pracy posypywarek lub 

pługa ma zawierać/wskazywać pracę osprzętu na powierzonym do utrzymania terenie).  

- wizualizację pokonanych tras na e-mapie 

- sporządzanie raportów określających długość pokonanych tras przez pojazdy oraz czas pracy pojazdów.  

- sporządzanie raportów zawierających nazwy ulic, na jezdniach których realizowana była usługa zimowego 

utrzymania  

- sporządzenie na wniosek Zamawiającego płyty CD/DVD lub dokumentacji w wersji „papierowej” zawierającej 

zarchiwizowane dane dotyczące realizacji umowy z dowolnego okresu realizacji przedmiotowej umowy  

 

Na komputerze w siedzibie zamawiającego zostanie zainstalowane oprogramowanie pozwalające 

użytkownikowi dokładnie określić na mapie pozycję pojazdu i prędkość w czasie rzeczywistym oraz odtworzyć 

historię przejechanej trasy. System musi umożliwiać ciągły monitoring pojazdów przez cały okres 

obowiązywania umowy z dostępem do danych archiwalnych, przez cały okres obowiązywania umowy i po jej 

zakończeniu, jednakże nie dłużej niż 3 miesiące po rozliczeniu umowy.  

Zamawiający informuje, że parametry techniczne i programowe komputera, na którym w siedzibie 

zamawiającego ma być zainstalowane oprogramowanie GPS umożliwia instalację każdego rodzaju 

oprogramowania GPS, oraz oświadcza, że posiada odpowiednie zabezpieczenia sieci komputerowych.  

Oprogramowanie ma pełnić funkcję mapy Zamościa, tak aby można było odszukać lokalizację dowolnie 

wybranej ulicy na terenie miasta.  

 

Przez cały okres trwania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania systemu w pełnej 

sprawności, a w przypadku wystąpienia awarii do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od czasu jej 

wystąpienia.  

 

W przypadku awarii lub uszkodzenia, tak samych urządzeń monitoringu GPS lub też pojazdów (pługo – 

piaskarko – solarek) przeznaczonych do zimowego utrzymania ulic, na których zamontowane zostały przez 

Wykonawcę urządzenia do monitoringu satelitarnego GPS Wykonawca może zastąpić w/w pojazdy oraz 

urządzenia GPS innymi sprawnymi. Pojazdy i sprzęt do zimowego utrzymania zamienne, przeznaczone przez 

Wykonawcę muszą być wyposażone w sprawne urządzenia monitoringu GPS. Wykonawca zobowiązany jest 

ponadto do udostępnienia Zamawiającemu (aktualnego sygnału płynącego z zamiennych urządzeń GPS lub tych 

samych urządzeń ponownie zamontowanych na zamiennych pojazdach do zimowego utrzymania) podglądu 

„online” transmitującego sygnały z przedmiotowych urządzeń GPS funkcjonujących na pługo – piaskarko - 

solarkach zamiennie podstawionych przez Wykonawcę do wykonywania usługi zimowego utrzymania na terenie 

miasta Zamość. W tym celu Wykonawca niezwłocznie dokona wszelkich niezbędnych aktualizacji 

oprogramowania na stanowisku pracy (komputerze) należącym do Zamawiającego, do którego została mu 

udostępniona licencja na w/w oprogramowanie obsługujące monitoring GPS pługo – piaskarko – solarek oraz 

pługów wykonujących usługę zimowego utrzymania miasta Zamość. 

 przeszkolenia max. 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu w siedzibie 

Zamawiającego. Szkolenie winno się odbyć w godzinach pracy ZDG tj. między godz. 7.00 a 15.00. W wyniku 

przeprowadzonego szkolenia pracownik powinien posiadać umiejętność pozyskiwania danych udostępnianych 

przez program.   
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Zimowe utrzymanie jezdni ulic oraz miejsc postojowych prowadzone będzie w trzech standardach - Standardzie 

II, Standardzie III, Standardzie IV zdefiniowanych w poniższej tabeli: 

Tabela nr 1 

 

Nr 

standardu 
Opis standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

po ustaniu opadów śniegu 
od stwierdzenia występowania 

zjawisk 

1 

Jezdnia czarna 

- sucha 

- mokra 

Przejezdność całodobowa  

Dotyczy jezdni i poboczy 

- luźny                            -  2 godz. 

- błoto pośniegowe         -  4 godz. 

- zajeżdżony                   - nigdy 

- zaspy                            - nigdy 

- gołoledź               -    2 godz. 

- szron                    -    2 godz. 

- szadź                    -    2 godz. 

- pośniegowa          -    4 godz. 

- lodowica              -    4 godz. 

2 

Jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości  

Jezdnia posypywana na 

całej długości 

- luźny                            -  4 godz. 

- błoto pośniegowe         -  6 godz. 

- zajeżdżony                   -  

występuje 

(cienka warstwa nie 

utrudniająca ruchu) 

- gołoledź               -    3 godz. 

- szron                    -    3 godz. 

- szadź                    -    3 godz. 

- pośniegowa          -    4 godz. 

- lodowica              -    4 godz. 

3 

Jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości. 

Jezdnia posypywana na : 

- skrzyżowaniach z 

drogami  

- skrzyżowaniach z koleją 

- odcinkach o pochyleniu 

> 4% 

- przystankach  

autobusowych 

- innych miejscach 

ustalonych przez zarząd 

drogi 

- luźny                            -   6 godz. 

- zajeżdżony                -  

występuje 

- zaspy, języki śniegowe : 

   - lokalnie                  -  6 godz 

 

  utrudnienie dla samochodów 

osobowych 

W miejscach wyznaczonych : 

- gołoledź               -    5 godz. 

- szron                    -    5 godz. 

- szadź                    -    5 godz. 

- pośniegowa          -    6 godz. 

- lodowica              -    5 godz. 

 

4 

Jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości, 

Jezdnia posypywana na 

odcinkach decydujących o 

możliwości ruchu.  

Dotyczy jezdni i poboczy 

- luźny                            -  8 godz. 

- zajeżdżony                   - 

występuje 

- języki śnieżne              - 

występują 

- zaspy                            - do 8 

godz. 

  Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 8 godz. 

W miejscach wyznaczonych : 

- gołoledź                 -    8 godz. 

- pośniegowa           -   10 godz. 

- lodowica                -    8 godz. 

 

5 

Jezdnia odśnieżona w 

miejscach zasp odśnieżony 

co najmniej jeden pas 

ruchu z wykonaniem 

mijanek.  Jezdnia 

posypywana na odcinkach 

decydujących o 

możliwości ruchu. 

- śnieg luźny                   -  16 

godz. 

- zajeżdżony                   - 

występuje 

- nabój śnieżny              - 

występuje 

- zaspy                           - 

występują   

                                        do 24 

godz. 

 

  Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 24 godz. 

W miejscach wyznaczonych : 

- gołoledź                     8 godz. 

- pośniegowa               
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6 

Jezdnia zaśnieżona. 

Prowadzi się interwencyjne 

odśnieżanie w zależności  

od potrzeb. 

Jezdnia posypana po 

odśnieżeniu w miejscach – 

wyznaczonych przez ZD  

- śnieg luźny                   -  

występuje 

- zajeżdżony                   - 

występuje 

- nabój śnieżny              - 

występuje 

- zaspy                           - 

występują   

                                        do 48 

godz. 

 

W miejscach wyznaczonych : 

- wszystkie rodzaje śliskości  

  po odśnieżaniu      -  2 godz. 

 

 

 

 

Okoliczności powstawania śliskości zimowej:  

Przy zapobieganiu i likwidowaniu śliskości zimowej należy brać pod uwagę okoliczności jej powstawania. 

 

Gołoledź powstaje wtedy, kiedy zaistnieją równocześnie następujące okoliczności: 

 temperatura nawierzchni ujemna, 

 temperatura powietrza - w granicach -6
o
C do + 1

o
C, 

 względna wilgotność powietrza - większa od 85%.  

Powstała w wyniku wystąpienia gołoledzi warstwa lodu jest równa. 

 

Lodowica występuje, gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza i nawierzchni 

w jej górnej warstwie, następuje raptowne obniżenie temperatury poniżej 0
o
C. Im szybsze jest obniżenie 

temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. W czasie wystąpienia lodowicy powstała na jezdni 

warstwa lodu, przeważnie grubości kilku milimetrów, jest zwykle nierówna. 

 

Śliskość pośniegowa występuje, gdy po przejściu pługów odśnieżnych pozostała na jezdni drogi warstwa lub 

resztki śniegu zostają ubite i przymarzają do nawierzchni pod wpływem ruchu lub zmiennych warunków 

atmosferycznych. W tym przypadku na nawierzchni drogi tworzą się tylko niewielkie nierówności. 

W nieznacznym stopniu pogarsza to wygodę ruchu, natomiast zwiększa niebezpieczeństwo poślizgu pojazdów. 

 

Śliskość  śniegowa występuje wtedy, gdy nie usunięty z nawierzchni śnieg pod wpływem ruchu i zmiennych 

warunków atmosferycznych zostaje ubity, a jego górna warstwa lodowacieje. W wyniku ruchu pojazdów na tak 

powstałej warstwie śniegu tworzą się różnej głębokości koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza się w 

znacznym stopniu bezpieczeństwo i prędkość ruchu. 

 

Zapobieganie powstawaniu gołoledzi polega na pokryciu nawierzchni jezdni, przed wystąpieniem 

oblodzenia, środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody w ilości zapewniającej 

osiągnięcie Standardu jednakże nieprzekraczającej ilości wynikającej z odpowiednich przepisów prawa lub 

innych aktów wydanych przez uprawnione organy państwa, jeżeli obowiązuję. Ilość środka chemicznego, jaką 

należy użyć zależy od rodzaju nawierzchni i od spodziewanych opadów mżawki, deszczu i mgły roszącej.  

Przy powolnym zbliżaniu się warunków sprzyjających wystąpieniu gołoledzi do granic wyznaczonych jako 

krytyczne (wilgotność względna przekracza 85% z szybkością 2% na godzinę, przy temperaturze jezdni ujemnej 

i temperaturze powietrza -6°C do 1°C) należy rozpocząć rozsypywanie profilaktyczne środków chemicznych w 

miejscach newralgicznych dopiero po 1,5 godzinie. Przy szybkim zbliżaniu się warunków sprzyjających 

wystąpieniu gołoledzi do granic wyznaczonych jako krytyczne (wilgotność względna przekracza 85% z 

szybkością 5% na godzinę) należy rozpocząć rozsypywanie profilaktyczne środków chemicznych po 0,5 – 1 

godz. 

 

Zapobieganie powstawaniu lodowicy polega na wykonaniu niezbędnych prac ułatwiających grawitacyjne 

odprowadzenie wody z nawierzchni jezdni lub mechanicznym usuwaniu topniejącego śniegu przed obniżeniem 

się temperatury powietrza poniżej 0°C. 

Posypywanie zapobiegawcze przed powstaniem lodowicy należy rozpocząć po stwierdzeniu, że obniżająca się 

temperatura powietrza spadła do +1°C, a na powierzchni zalega warstwa wody, lub nawierzchnia jest mokra.  

W tych przypadkach Wykonawca winien przyjąć dawkę rozrzutu środków chemicznych w ilości zapewniającej 

osiągnięcie Standardu, jednakże nie przekraczającej ilości wynikającej z odpowiednich przepisów prawa lub 

innych aktów wydanych przez uprawnione organy państwa, jeżeli obowiązują - w zależności od ilości wody 

znajdującej się na powierzchni jezdni. 
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Likwidowanie skutków opadu śniegu.  

Przed samym opadem lub na początku opadu śnieżnego należy jezdnie posypać solą (w zależności od 

temperatury) lub polać roztworem solanki w ilości zapewniającej osiągnięcie Standardu jednakże nie 

przekraczającej ilości wynikającej z odpowiednich przepisów prawa lub innych aktów wydanych przez 

uprawnione organy państwa, jeżeli obowiązują.  

Jeżeli opad śnieżny będzie się przedłużać i warstwa śniegu osiągnie taką grubość, że mogą przystąpić do pracy 

pługi, należy jezdnie czyścić pługiem odśnieżnym, wyposażonym w lemiesze a następnie ponownie posypywać 

środkami chemicznymi. Wydatek rozrzutu nie może przekroczyć ilości wynikającej z odpowiednich przepisów 

prawa lub innych aktów wydanych przez uprawnione organy państwa, jeżeli obowiązują. 

W trakcie opadu śniegu jezdnie należy oczyszczać jedynie przy użyciu pługów odśnieżnych. Dopiero po ustaniu 

opadu śnieżnego, po ostatnim przejściu pługów, należy jezdnię posypać solą, aby usunąć z niej resztki śniegu 

pozostałego po przejściu pługów. 

Nie wolno i zabrania się stosować do topienia śniegu środków chemicznych jako samoistnego sposobu usuwania 

śniegu z jezdni. 

Nie wolno i zabrania się podczas prac związanych odśnieżaniem zasypywania, przysypywania chodników, 

przejść dla pieszych, wysepek itp. miejsc.  

Nawierzchnię jezdni oczyszcza się przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową jezdni (nie 

większą niż 0,5m). Przy umieszczaniu śniegu w granicach jezdni szerokość pasa jezdni nie może być mniejsza 

niż 4 m. Wysokość wału śnieżnego, pozostawionego na przykrawężnikowej części jezdni nie może przekraczać 

1,0m. Jeżeli warunki uliczne nie pozwalają na pozostawienie śniegu na przykrawężnikowej części jezdni, należy 

go przerzucać i zwałować na rezerwowych częściach chodników, poboczy lub trawników poza ciągami ruchu 

pieszych. 

W przypadku tworzenia się wału śnieżnego na zatokach autobusowych uniemożliwiających bezpieczne przejście 

pasażerów do komunikacji miejskiej wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia śniegu 

udrażniając przejście z terenu przystanku do autobusu na całej długości zatoki i peronu. 

W przypadku braku wiaty przystankowej na peronie autobusowym, długość powierzchni do odśnieżenia należy 

przyjąć: 10m w rejonie znaku D-15. 

W celu zwalczania śliskości na obiektach inżynierskich tj. mosty, kładki, schody i pochylnie należy zapewnić 

odpowiednią obsadę pracowników do prac ręcznych z użyciem narzędzi i środków do czyszczenia i 

uszorstniania ww. obiektów. 

Przyjmuje się, że dobę rozliczeniową stanowi 24 godzinny czasookres od faktycznego przystąpienia do z.u.d..  

Zamawiający ma prawo zweryfikowania w przesłanym raporcie czasu faktycznego podjęcia działań z.u.d.. 

 

Nieskuteczna realizacja usługi w ocenie Zamawiającego to nieosiągnięcie wymaganego standardu w określonym 

czasie lub zagrożenie osiągnięcia tego standardu w czasie w części lub całości przedmiotu zamówienia.  

 

Prowadzenie działań związanych z z.u.d. na terenie miasta rozliczane będzie wg stawki wynikającej z oferty 

Wykonawcy.  

 

Za usługi niewykonane Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.  

 

Podstawą uznania wykonania usługi w danej dobie rozliczeniowej przez Zamawiającego jest jej wykonanie 

przez Wykonawcę zgodne z opisem zawartym w niniejszej Specyfikacji oraz uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego.  

 

Zamawiający będzie dokonywał bieżącej kontroli prawidłowości wykonania prac w terenie, a w szczególności 

po upływie czasu przewidzianego w tabeli nr 1.  

W sytuacjach spornych rozliczanie będzie się odbywało w oparciu o zapisy z systemów śledzących i 

rejestrujących GPS.  

 

W ramach zimowego utrzymania dróg i placów Wykonawca jest również zobligowany do:  

 wywozu śniegu z Miasta Zamość  

Decyzję o wywozie śniegu i miejscu interwencji podejmuje Zamawiający, po wcześniejszym ustaleniu miejsc i 

orientacyjnej ilości.  

W przypadku obfitych opadów śniegu, śnieg zgromadzony na poboczach i w obrębie przejść dla pieszych, 

będzie pryzmowany i wywożony przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, w ciągu 24 godzin od 

momentu wezwania przez Zamawiającego na piśmie. Wykonawca zapewni miejsce składowania śniegu zgodne 

z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Zakazuje się wrzucania śniegu do rzek i zbiorników 

wodnych. 
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 Perony przystanków autobusowych odśnieżać należy każdorazowo podczas pracy na chodnikach i ciągach 

pieszo-rowerowych. W skład peronu zalicza się wiatę przystankową, połączenie pomiędzy wiatą a 

krawędzią jezdni (zatoki autobusowej). 

 

Wymagania po zakończeniu sezonu zimowego:  

Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego oczyszczenia, zamiatania, posprzątania ulic w szczególności 

objętych zimowym utrzymaniem wraz z zatokami autobusowymi, separatorami, wyspami kanalizującymi ruch, 

wysepkami wyodrębnionymi z jezdni i wysepkami oznakowanymi poziomo w nieprzekraczalnym terminie do 7 

dni po zakończeniu z.u.d., zgodnie z wykazem ulic, placów wskazanych przez Zamawiającego odrębnym 

pismem.  

W przypadku gdy ww. sprzęt mechaniczny nie doczyści przedmiotowych miejsc Wykonawca zobowiązany jest 

do ich oczyszczenia innymi sposobami do osiągnięcia stanu czystości. Szerokość strefy przykrawężnikowej 

wynosi minimum 2,0 m. Woda użyta do mechanicznego oczyszczania i zraszania ulic musi pochodzić 

z legalnego miejsca poboru wody i być czysta chemicznie. W zakres usług związanych z mechanicznym 

oczyszczaniem, zamiataniem, posprzątaniem ulic, placów wchodzą również zatoki autobusowe, separatory, 

wyspy kanalizujące ruch, wysepki wyodrębnione z jezdni i wysepki oznakowane poziomo oraz wpusty 

kanalizacji deszczowej w tym wyodrębnione poza krawędź jezdni. Wykonawca zobowiązany jest do odsłonięcia 

i bieżącego utrzymania opasek bezpieczeństwa jezdni wraz z ręcznym doczyszczeniem miejsc niedostępnych dla 

sprzętu oraz usuwania z powierzchni pasa drogowego zalegających stałych przedmiotów. 

  

Zasady odbioru:  

Wynagrodzenie za każdą dobę odśnieżania płatne będzie przez Zamawiającego po zakończeniu bieżącego 

miesiąca, na podstawie protokołu odbioru.  

Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji przedłożonych dokumentów do 7 dni roboczych 

 

Załączniki:  

 Plan zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie miasta Zamość 

w sezonie  zimy 2021/2022  
 


