
Załącznik nr 9 do SIWZ  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Letnie utrzymanie czystości jezdni ulic w Stargardzie  

 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z utrzymaniem czystości jezdni ulic na terenie miasta Stargard   
1. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na 
drogach powiatowych w Stargardzie. 

2.  Zakres zadań wynikających z zamówienia obejmuje: 
- dojazd do miejsca realizacji robót  
- sprzątanie mechaniczne i ręczne jezdni  
- wywóz nieczystości po oczyszczeniu na odpowiednie wysypisko przeznaczone do składowania 

tego typu nieczystości 
3.    Zamówienie obejmuje: 

1) oczyszczanie  jezdni na szerokości 1,0 m po obu stronach  
2) usuwanie chwastów i trawy wzdłuż krawężników 
3) oczyszczanie doraźne jezdni ulic na szerokości 1,0 m po obu stronach  przy oczyszczaniu 

jezdni prace należy wykonać bez względu na ilość przejazdu zamiatarki lub przejść ekipy 
oczyszczającej, aż do uzyskania należytego efektu - całkowitego usunięcia zanieczyszczenia 
jezdni  

4)  w przypadku nagłych i nieprzewidzianych wcześniej prac (awaryjne sprzątanie) do 
wykonania zlecenia  należy przystąpić  ciągu max. 12 godzin od pisemnego zlecenia. W 
przypadku nie przystąpienia do  prac naliczone będą kary umowne  zgodnie z § 8 ust 1 pkt 2). 

4 Wykonawca przystępujący do oczyszczania jezdni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
       zamiatarki samobieżnej wyposażonej w: 

- urządzenia odpylające 
- sprężarki 
- zbiorniki z wodą 

5.     Terminy  wykonania robót: 
Okres letniego oczyszczania jezdni ulic trwa od 15 marca do 15 listopada. 
Zakłada się oczyszczanie jezdni ulic w okresie zimowym, gdy warunki pogodowe umożliwi ą 
oczyszczanie jezdni.   

6.     Terminy realizacji przedmiotu umowy: 
- rozpoczęcie – 1 stycznia 2016r 
- zakończenie  31 grudnia 2016 r. 

7.     Rozliczenie robót następować będzie fakturami sporządzanymi na podstawie protokołu odbioru 
wykonanych robót w danym m-cu, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego na 
wartość wynikającą z iloczynu powierzchni wykonanych robót w danym m-cu i cen jednostkowych 
brutto  

 
lp Rodzaj wykonywanych prac Jednostka 

1 Mechaniczne i ręczne oczyszczanie 
jezdni 2 * w tygodniu  

100 m2 

2 Mechaniczne i ręczne oczyszczanie 
jezdni  1* w tygodniu 

100 m2 

3 Mechaniczne  i  ręczne oczyszczenie 
jezdni  2 razy w sezonie (lipiec i 
wrzesień)  

100 m2 

4 Mechaniczne i ręczne oczyszczanie 
jezdni - doraźne 

100 m2 

 
Instrukcja sposobu obliczenia ceny  
Cena winna obejmować: 
Poz. 1, 2, 3 i 4 - dojazd do miejsca, mechaniczne i  ręczne oczyszczenie jezdni, wywóz nieczystości do miejsca 
                          składowania, które Wykonawca sam sobie zapewni  


