
Załącznik nr 5 do SWZ 

Nr postępowania: 270.1.16.2022 

Przedmiot zamówienia. 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  „Zimowe utrzymanie dróg leśnych na terenie 

Nadleśnictwa Stuposiany w sezonie zimowym 2022 -2023 r.” 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 

 

Zadanie nr 1 – odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni 
przy użyciu piaskarek lub urządzeń rozsypujących – droga nr 2307R 
Stuposiany – Tarnawa.  
Długość drogi to 15,2 km .  
Szacunkowa całkowita wielkość: 900,00 km drogi do odśnieżenia w ciągu 
terminu realizacji zamówienia 

Zadanie nr 2 - odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni 
przy użyciu piaskarek lub urządzeń rozsypujących – pozostałe drogi leśne – 
stokówki.  
Łączna długość to 64,9 km pozostałych dróg leśnych.  
Szacunkowa całkowita wielkość: 850,00 km dróg do odśnieżenia w ciągu 

terminu realizacji zamówienia 

 

 

1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu sprzętu i materiałów własnych. 

Zamawiający nie będzie udostępniał ani przekazywał Wykonawcy swojego sprzętu w celu 

realizacji przedmiotu zamówienia; 

2) Warunki realizacji: 

a) odśnieżanie dróg leśnych; 

b) dla Zadania 2 dodatkowo: odśnieżanie istniejących mijanek, zjazdów oraz 

przyległych do drogi użytkowanych składów drewna; 

c) zapobieganie powstawania oraz usuwanie śliskości na drogach leśnych poprzez 

posypywanie mieszanką materiałów zwiększających szorstkość nawierzchni. 

d) drogi odśnieżać należy pasem utwardzonym + pobocza; 

e) Czas reakcji Wykonawcy na każdorazowe rozpoczęcie świadczenia usługi nie może 

być dłuższy niż 1 godz. tzn. od momentu zawiadomienia telefonicznego o potrzebie 

usługi, do jej rozpoczęcia.  

f) odśnieżanie należy wykonać przy pomocy zestawu pojazd mechaniczny  

z pługiem śniegowym (lub wirnikowym) z możliwością uszorstniania nawierzchni 

przy użyciu urządzeń rozsypujących; 

g) w przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi akcji zimowego utrzymania dróg nie 

prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje 

wynagrodzenie; 



h) Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu utrzymania sprzętu  

i operatorów w gotowości. 

i) Prace objęte zamówieniem zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. 

j) Standard odśnieżonej drogi to: 
 dla Zadania nr 1: od 2 do 4 cm pokrywy śnieżnej na drodze  

(nie należy odśnieżać do samej nawierzchni asfaltu), szer. 5,5 m. Odśnieżoną 

drogę należy posypywać na zakrętach i podjazdach. 

 dla Zadania nr 2: Standard odśnieżonej drogi to od 4 do 6 cm pokrywy 

śnieżnej na drodze (nie odśnieżać do samej nawierzchni drogi), szer. 4 m. 

Odśnieżoną drogę należy posypać na zakrętach i podjazdach. 

 


