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Załącznik 5 do SIWZ
Załącznik 3 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. W ramach przedmiotu zamówienia wybrany wykonawca będzie dokonywał bieżącej
konserwacji dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie
Miasta Kobyłka wyszczególnionych na mapie – załącznik nr 3 do SIWZ.
Łączna długość dróg gruntowych do 50 km.
2. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej
nieulepszonej i gruntowej polegająca na równaniu, profilowaniu, wałowaniu
z uzupełnieniem nawierzchni materiałem drogowym takim, jak: kruszywo łamane,
gruzem betonowym, destruktem asfaltowym, bez zmiany parametrów konstrukcyjnych
nawierzchni.
3. Pojedyncze prace objęte przedmiotem zamówienia (prace na poszczególnych ulicach
powierzone jednym zleceniem) nie będą przekraczały kwoty 50 tysięcy złotych netto.
4. Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadzie zlecenia pisemnego
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wykonawcy. W zleceniu zamawiający
wskaże miejsca wykonania przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania prac.
Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie zleconych prac niezwłocznie, lecz
nie później niż w terminie 4 dni (chyba że wykonawca zaoferował krótszy czas reakcji
w ofercie (2 kryterium) od dnia pisemnego lub mailowego zlecenia.
5. Zamawiający co do zasady wymaga aby prace były realizowane kompletem sprzętu tj.
(dwa walce i dwie równiarki) chyba, że Zamawiający wyraźnie w poszczególnym
zleceniu napisze inaczej (sytuacje wyjątkowe). Jeżeli wykonawca rozpocznie
wykonywanie prac inną ilością sprzętu niż wymagana wówczas Zamawiający uzna, że
realizacja zlecenia nie została rozpoczęta i może naliczyć karę umowną.
6. Czas realizacji poszczególnych zleceń będzie ustalany przez Zamawiającego
proporcjonalnie do zakresu robót, przy czym czas trwania pojedynczego zlecenia nie
może przekroczyć 4 tygodni.
7. Udokumentowaniem zakończenia prac będzie obmiar robót podpisany przez
przedstawiciela wykonawcy, przedstawiciela zamawiającego i inspektora nadzoru
inwestorskiego (szczegóły procesu odbioru prac ujęte są we wzorze umowy – załącznik
nr 2 do SIWZ).
8. Zestawienia wyrównanych dróg z lat ubiegłych:
Lp
1
2
3
4
5
6

Rodzaje usług
Równiarka
Walec
Gruz betonowy
Destrukt asfaltowy
Pospółka
Korytowanie

2011 r
261,5 (mth)
134
2103,93 t
812,45 t

2012 r
584 (mth)
566 (mth)
668 t
507 t

Realizacja w latach
2013 r
2014 r
399 591 m2 460 705 m2
399 591 m2 460 705 m2
460 t
692 t
350 t
802 t

891,5 t

1 571 t

140 t

2015 r
650 000 m2
650 000 m2
500 t
200 t

2016 r
620 000 m2
580 000 m2
560 t
509 t

2017 r
974 000 m2
453 000 m2
2293 t
445 t

1250 t
3800 m2

8 255
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9. Ponad powyższe wykonawca zobowiąże się do:
1) przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia;
2) udostępnienia wskazanym przez Zamawiającego pracownikom Urzędu Miasta (ew.
innym osobom wskazanym przez Zamawiającego) numeru telefonu, pod którym
Wykonawca będzie dostępny w dniach i w godzinach pracy Zamawiającego;
3) udzielania niezbędnych wyjaśnień w czasie i w formie wymaganej przez
Zamawiającego;
4) zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;
5) wykonywania przedmiotu zamówienia maszynami roboczymi (dwoma walcami
drogowymi, dwiema równiarkami i jedną koparko-ładowarką) wskazanymi w ofercie
(załącznik nr 1 do umowy).
6) Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy certyfikaty lub atesty
na wbudowane materiały jednak nie później niż w przeciągu trzech dni od dnia
złożenia zażądania przez Zamawiającego
10. Do przedmiotu zamówienia ma zastosowanie Specyfikacja Techniczna Wykonania
i odbioru Robót.
11. Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialność cywilną zgodnie ze standardem opisanym
w załączniku 4 do SIWZ i przekaże w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej.
12. W zakresie zatrudnienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia (osób bezpośrednio wykonujących równanie ulic, zwłaszcza
kierowców pojazdów/maszyn drogowych do konserwacji dróg gruntowych), jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn.
zm.) zwłaszcza kierowców pojazdów wykonujących przedmiot zamówienia.
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