Załącznik Nr 5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dotyczy zadania pn.: „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami
Wykonawcy w sezonie 2017/2018”.
I.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru usług związanych z odśnieżaniem dróg i ulic powiatowych.
II.

Rodzaj i zakres usług
a) Termin gotowości nośników i sprzętu Wykonawcy do prowadzenia akcji zimowego utrzymania
dróg ustala się na dzień nie później niż od dnia 01.12.2017 r.
b) Zamówienie na sprzęt i nośniki dyżurny ZDP składać będzie telefonicznie przedstawicielowi
Wykonawcy z określeniem ilości, daty, godziny i miejsca podstawienia.
c) Wykonawca przystąpi do odśnieżania dróg w ciągu 2 godz. od chwili powiadomienia.
d) Praca przy zimowym utrzymaniu dróg odbywać się będzie na jedną zmianę w wymiarze
godzinowym określonym obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku konieczności
pracy w czasie wydłużonym lub pracy ciągłej, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania pracy
na dwie zmiany w ciągu doby.
e) W zależności od sytuacji na drogach, dyżurny zimowego utrzymania dróg może dokonać zmian
rozpoczęcia pracy czynnej lub podstawienia nośników i sprzętu na dyżur.
f) Za czas remontu nośnika lub sprzętu własnego wynagrodzenie dla Wykonawcy nie będzie
przysługiwać.
g) Zamawiający w terminie nie później niż do dnia 01.12.2017 r. dokona przeszkolenia kierowców i
operatorów Wykonawcy w zakresie sposobu i technologii zimowego utrzymania dróg.
h) Za przeszkolenie w zakresie BHP przy obsłudze nośników i sprzętu oraz za ważne badania
lekarskie, psychotechniczne i świadectwa kwalifikacyjne odpowiada Wykonawca.
i) Za możliwe wynikłe szkody i zdarzenia w trakcie wykonywania usługi odśnieżania odpowiada
Wykonawca.

III.

Sprzęt

Nośniki, sprzęt i osprzęt przeznaczony do zimowego utrzymania na drodze pod ruchem Wykonawca na
własny koszt wyposaży w lampę sygnalizacyjną błyskową koloru żółtego i oświetlenie zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz w linę holowniczą i łopatę.
Każdy sprzęt wykonujący usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony w telefon
komórkowy.
IV.

Odbiór wykonanych usług

a) Przy świadczeniu usług Wykonawca będzie prowadzić kartę drogową nośnika z obowiązkowym
wypełnieniem następujących kolumn:
 data świadczenia usług
 pieczęć jednostki usługowej
 nazwisko i imię kierowcy
 nr rejestracyjny pojazdu
 marka i typ pojazdu
 praca czynna od godz. ... do godz. ... - ogółem godzin ..........
 nazwa trasy
 przestoje nośnika i czas przestoju na trasie należy omówić szczegółowo w rubryce "Uwagi".
b) Zapisane dane w karcie drogowej lub w raporcie pracy sprzętu potwierdzać będzie dyżurny
zimowego utrzymania podpisem i pieczęcią imienną. Do kontroli i weryfikacji zapisów w kartach
drogowych lub w reportach pracy sprzętu dyżurny będzie wykorzystywał dane z rejestru pracy
sprzętu prowadzonego w Zarządzie dróg Powiatowych w Hajnówce – zgodnie z dyspozycjami
dyżurnego.
c) Na podstawie wiarygodnych kart drogowych lub raportów pracy sprzętu przedstawiciel Wykonawcy
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d)
e)
f)

g)

sporządzi zestawienie za okres rozliczeniowy (miesięczny) i uzyska potwierdzenie tych danych przez
prowadzącego rozliczenia usług zimowego utrzymania w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce.
Należność za wykonane usługi ustalana będzie jeden raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu cenowym wykonawcy
i ilości godzin pracy czynnej potwierdzonych w kartach drogowych lub w raportach pracy sprzętu.
Należność za usługi wykonane w terminie od dnia 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r. zostaną opłacone na
podstawie prawidłowo wystawionych faktur, w terminie nie później niż do końca stycznia 2018 r.
Należność za usługi wykonane w okresie od 01.01.2018 r. – 15.04.2018 r. rozliczone będą co miesiąc
na podstawie faktur, wystawionych prawidłowo najpóźniej do dnia 10 następnego miesiąca i
dołączonych do nich potwierdzonych dokumentów najmu (karty drogowe lub raporty pracy sprzętu) i
opłacane w terminie nie później niż 14 dni od daty dostarczenia do ZDP prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku na konto Wykonawcy podane w umowie.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem nie później niż 14 dni od daty dostarczenia do
ZDP prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i potwierdzonych przez przedstawiciela ZDP w
Hajnówce dokumentów odbioru wykonanych usług

V.
Postanowienia końcowe
1. W cenę jednostkową pracy równiarki należy wliczyć również odśnieżanie pługiem środkowym
stanowiącym wyposażenie równiarki.
2. Szczegółowe warunki wykonania usług przez Wykonawcę określi umowa.
Sporządził:

Zatwierdzam:
Hajnówka, dnia 2017-10-…
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