
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU DO ZIMOWEGO 
UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH POWIATU PRUDNICKIEGO W 

ROKU 2020. 

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące 
warunki techniczne, w tym dotyczące sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania 
dróg:    

1. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg wymagany jest w ilościach zapewniających 

należyte wykonanie usługi, w tym: 

    - minimum 4 pługi średnie boczne jednolemieszowe z możliwością zmiany kąta natarcia        

(tj. obrotowe prawo-lewo,  sterowane hydraulicznie lub elektrycznie z kabiny kierowcy,           

na samochodach z solarko-piaskarkami o masie załadunku  nie mniejszej niż  7 ton 

mieszanki lub soli z płynną regulacją obrotów talerza rozsypującego mieszankę lub sól 

drogową z kabiny kierowcy oraz posiadające zasobniki na solankę, 

  - minimum 2 ładowarki do odśnieżania o pojemności   łyżki min.0,5m3. 

  - sprzęt do mechanicznego lub ręcznego odśnieżania chodników i ścieżek pieszo 

rowerowych na terenie miasta Prudnik oraz miasta Głogówek,       

  - pojazdy i sprzęt biorące udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg muszą być wyposażone 

     w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.  

 2. Posiadają minimum 2 punkty załadunkowe mieszanki solno-piaskowej o możliwości 

załadunku przez 24 godziny ( 1 na terenie gminy Prudnik i 1 na terenie gminy Głogówek).   

 3. Dostarczą na potrzeby zimowego utrzymania dróg odpowiednie ilości środków       

uszorstniajacych tj. mieszanki solno-piaskowej o stężeniu 20% soli, przy czym piasek      

użyty do mieszanki o frakcji ziaren do 2 mm i  nie może zawierać zanieczyszczeń       

ilastych i gliniastych. 

4. Przyjmuje się czas na załadunek mieszanki piaskowo- solnej na nośniki nie dłuższy niż 20 

minut.  W przypadku dłuższego czasu załadunku- czas będzie odliczony od pracy nośnika 

tj. piaskarko -solarki. 

5. Zabezpieczą kierowców, środki transportowe oraz operatorów sprzętu pracującego na 

potrzeby zimowego utrzymania dróg w łączność bezprzewodową tj. telefony      

komórkowe i dostarczą Zamawiającemu imienną listę kierowców i operatorów                      

z   przydzielonymi numerami telefonów. 

 

 

 



II. Monitorowanie pracy sprzętu Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

1. Wykonawca w ramach umowy udostępni sprzęt do odśnieżania i usuwania śliskości do 

montażu urządzenia lokalizacji GPS do monitorowania pracy sprzętu przy zimowym 

utrzymaniu dróg. 

2. Montażu urządzeń GPS wykona dostawca systemu monitorowania pracy sprzętu dla 

Powiatu Prudnickiego, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 

systemu Monitoringu Usług ZUD a Zamawiającym usługi zimowego utrzymania. 

3. Wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg będzie podlegało monitoringowi za 

pomocą urządzeń lokalizacji GPS przy użyciu transmisji danych przez Zamawiającego 

i na tę usługę Wykonawca wyraża zgodę.  

 

III.  Zasady płatności 

1. Przewidywany na podstawie poprzednich sezonów podstawowy zakres 

zamówienia wynosi: 

  

Lp. Skrócony opis elementu j.m. Ilość 

1. Praca nośnika z pługiem średnim   
i piaskarko-solarką 

godz. 1000 

2. Praca sprzętu ładowarki do odśnieżania godz. 100 

3. Mieszanka solno – piaskowa 20% tona 1200 

4. 

Oczyszczanie mechaniczne lub ręczne 
chodników i ścieżek pieszo-
rowerowych ze śniegu lub lodu wraz   
z posypywaniem na szer. 1,50 m  oraz 
z utrzymaniem dojść do  przejść dla 
pieszych. 

1000 
mb 

150 

 

5. 
Stawka dobowa ryczałtowa za akcję 
bierną “gotowość” dla nośnika z 
pługiem średnim i piaskarko-solarką 

doba 360 

      
 
 



2. W przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych decyzję o wprowadzeniu 
   akcji zimowego utrzymania podejmuje Naczelnik Wydziału Inżynierii  
   Starostwa Powiatowego w Prudniku informując o tym Wykonawcę.  
   W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godzin od powzięcia 
    informacji osiągnąć pełną gotowość do pracy oraz do 2 godzin w przypadku  
    odwieszenia  akcji zimowego utrzymania dróg.  

      3. W okresie panowania warunków atmosferycznych niewymagających prowadzenia 
          czynności związanych z zimowym utrzymaniem Zamawiający ma prawo zawiesić  
          akcję zimowego utrzymania i za okres ten Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie 
          za akcję czynną i akcję bierną 
      4. Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami 

    zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich będących 
    w utrzymaniu Powiatu Prudnickiego określonymi przez Zarząd 
    Powiatu – załącznik 3. Wysłanie sprzętu w teren następuje po wydaniu 
    dyspozycji przez dyżurnego Zamawiającego. 

       5.  Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonywania uzależniona będzie od bieżących 
    potrzeb podyktowanych warunkami atmosferycznymi. Jakakolwiek różnica pomiędzy 
    rzeczywistą ilością wykonanych usług, a ilością podaną w formularzu cenowym nie 
    będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych.             

IV.  Określenia podstawowe. 

Zimowe utrzymanie dróg:  czynności których celem jest zapewnienie przejezdności oraz 
ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady 
śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. 

Standard zimowego utrzymania drogi: ustalony przez zarządzającego drogą minimalny 
poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu 
w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej) jak również 
dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. 

Akcja czynna: wykonywanie na całym odcinku czynności związanych z utrzymaniem 
przejezdności poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości zgodnie z przyjętymi 
standardami. 

Akcja bierna: utrzymanie w gotowości  pługo – piaskarek wraz z obsługą  potrzebnych do 
wykonania prac objętych zakresem zimowego utrzymania.   

Odśnieżanie drogi: usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących 
(zatok autobusowych, parkingów itp.) 
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 pozostały na nawierzchni  po przejściu pługów                      
i posypaniu jej środkami chemicznymi. 

Nośnik pługo - piaskarki – pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, 
maszyna drogowa) na którym zamontowano pług odśnieżny i piaskarkę. 

Śliskość zimowa: zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na 
nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. 

Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków 
powstania: 

-gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1,0 mm powstała na skutek opadu mgły roszącej  
 mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze. 

-lodowica jest to warstwa lodu grubości do kilku centymetrów powstała z nieusuniętej  
 z nawierzchni wody pochodzącej ze stopionego śniegu,  lodu lub opadu deszczu. 

-zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci: 

 przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego śniegu pokrywającej ją 
całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów, 

 przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej,  nieusuniętej warstwy śniegu  
o grub. do kilku centymetrów nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze  zlodowaciałą 
lub ubitą górną częścią tej warstwy. 

 śliskość pośniegowa jest to nieusunięty z nawierzchni śnieg który pod wpływem 
intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków atmosferycznych został ubity  
a górna warstwa lodowacieje.  

Szron – osad lodu na ogół o wyglądzie krystalicznym przybierający kształt lasek, igiełek itp. 
tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary z powietrza przy temperaturze 
poniżej 0 stopni C. 

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 stopni C. 

Zwalczanie śliskości zimowej: zabiegi mające na celu zapobieganiu występowaniu śliskości 
zimowej oraz likwidujące powstałą śliskość zimową. 

 

 

 


