
         Załącznik nr 2  
do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia pn: „Odśnieżanie terenu zajezdni oraz odśnieżanie dachów” 

 

    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Świadczenie usług odśnieżania mechanicznego oraz posypywania piaskiem lub innymi środkami 

usuwającymi gołoledź powierzchni dróg wewnętrznych i placu postojowego zajezdni autobusowej, 

wg poniższego zakresu: 

a) na odśnieżanie i posypywanie środkami likwidującymi gołoledź powierzchni dróg przy 

powierzchni około 12000 m² - do wyceny oferty przyjęto szacunkową ilość 120 rbg 

w okresie obowiązywania umowy. 

b) na usługi załadunku i wywozu zalegającego śniegu - do wyceny oferty przyjęto 

szacunkową ilość 40 rbg w okresie obowiązywania umowy. 

c) na usługi odśnieżania dachów - do wyceny oferty przyjęto szacunkową ilość powierzchni 

około 2781m² w okresie obowiązywania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnego sprzętu 

oraz środków transportu. Sprzęty oraz środki transportowe spełniać muszą wszelkie wymogi 

określone przepisami prawa i w czasie realizacji muszą być sprawne technicznie i zdolne do użytku 

w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób oraz mienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt niezbędnych materiałów do realizacji 

przedmiotu zamówienia tj. środków likwidujących gołoledź. 

4. Podane w ust.1 szacunkowe ilości jednostek są średnimi ilościami przyjętymi dla porównania i oceny 

złożonych ofert. 

5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 

6. Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy potrzebę wykonania przedmiotu umowy telefonicznie pod 

numer telefonu czynny całodobowo. W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy numer telefonu 

będzie nieczynny lub brak będzie odpowiedzi, zgłoszenie uznaje się za przyjęte z chwilą dokonania 

próby połączenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w gotowości do świadczenia usług objętych 

przedmiotem zamówienia całodobowo, 7 dni w tygodniu.   

8. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do świadczenia usług w ciągu 2 godzin od 

dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, zgodnie z ust.6. 

9. Za czas świadczenia usług uznaje się faktyczną ilość godzin pracy, bez dojazdu i zjazdu z miejsca 

świadczenia usług oraz faktyczną ilość odśnieżonych powierzchni dachów.  

10. Wynagrodzenie (rozliczanie): ryczałtowo-ilościowe za faktycznie realizowaną  usługę (tj. ilości 

roboczogodzin oraz ilości odśnieżonych powierzchni dachów) według cen jednostkowych podanych 

przez Wykonawcę w Ofercie.  

 


