
 Załącznik nr  2 do zapytania ofertowego 
 

SPECYFIKACJA    TECHNICZNA wykonania i odbioru robó t na  
wykonanie prac zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Pilchowice  

w sezonie zimowym 2015/2016 
 
1. PRZEDMIOT 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru 
robót związanych z odśnieżaniem dróg. 
 
2. ZAKRES  USŁUG 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z usunięciem 
opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocze oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki autobusowe, 
parkingi). 
 
3. SPRZĘT   STOSOWANY DO   ODŚNIEŻANIA   DRÓG 
 
Do odśnieżania dróg, w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać ciągnika lub samochodu  
z napędem na obie osie. W przypadku intensywnych opadów odśnieżający ma obowiązek zabezpieczenia  
w razie potrzeb odpowiedniego, dodatkowego sprzętu we własnym zakresie. 
 
4. PRZYGOTOWANIE   SPRZĘTU  
 
W okresie przed spodziewanymi opadami śnieżnymi należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu  (osprzętu) 
do odśnieżania. 
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od 
chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze. 
Ciągniki używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy 
sygnał świetlny błyskowy barwy pomarańczowej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. 
 
5. WYMAGANIA   ODNOŚNIE   OBSŁUGI   SPRZĘTU   DO   ODŚNIEŻANIA 
 
Operatorem sprzętu musi być kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa 
jazdy, znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej obsługi wymaganego sprzętu 
i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. 
Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać :  
- sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu 
- sprawdzenie zamocowania sprzętu na nośniku, 
- sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania : 
    - oświetlenia pojazdu 
Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.  
 
6. PRACE    PRZYGOTOWAWCZE   I   ZASADY   ODŚNIEŹANIA   DRÓG  
 
Zobowiązuje się Wykonawców do dokonania objazdu dróg. Należy dokonać oceny wizualnej stanu 
nawierzchni, poboczy, urządzeń odwadniających (rowów, przepustów, wpustów ulicznych, ścieków 
przykrawężnikowych itp.), oraz oznaczenia palikami obrysu dróg w miejscach niewidocznych po opadach 
śniegu.  
Odśnieżanie dróg należy wykonać obustronnie w razie potrzeby równocześnie  z posypywaniem. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne odśnieżanie skrzyżowań dróg. 
Na wąskich drogach w widocznych miejscach należy zrobić zatoczki, które umożliwi ą mijanie się 
samochodów. 
Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. 
Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na 
nawierzchnię kolejową i międzytorze. 



Jeżeli zajdzie potrzeba odśnieżania dróg to Wykonawca zobowiązuje się do odśnieżania : 
 
1. wszystkich dróg w godzinach rannych do godz. 6:00. 
2. w pozostałych godzinach w zależności od warunków atmosferycznych. 
  
Konieczność dodatkowego odśnieżania w przypadkach zamieci i zawiei zleca telefonicznie pracownik 
wskazany przez Zamawiającego. 
 
W pozostałe dni tygodnia oraz w godzinach popołudniowych, wieczornych, nocnych i rannych akcję 
odśnieżania  uruchamia  również telefonicznie pracownik Urzędu Gminy. 
 
Wykonywanie odśnieżania wymaga dyspozycyjności Wykonawcy przez 24 godziny na dobę, również  
w niedziele i święta. 
 
Proszę również do oferty dołączyć tel. komórkowe osób upoważnionych do podejmowania decyzji w/s 
odśnieżania. 


