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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu 
dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu 
Kłobuckiego.

Zamówienie  obejmuje  ustawienie  i  demontaż  zasłon  na  zaśnieżanych  odcinkach 
położonych w ciągu: 
DW 491 – przebiegającej od woj. łódzkiego do granicy m. Częstochowa, 
DW 492 – przebiegającej od granicy woj. łódzkiego do skrzyżowania Dw 494 

    w m. Wręczyca Wielka,
DW 494 – przebiegającej  od  granicy  woj.  opolskiego  do  granicy  
  m. Częstochowa, na terenie powiatu kłobuckiego. 

Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia 7225 mb. siatki z tworzywa sztucznego na 
palikach drewnianych osadzonych w gruncie, w tym: 

- w ciągu DW 491 i 492 -  3900 mb. siatki   
- w ciągu DW 494 -  3325 mb. siatki 

Podane ilości stanowią górną granicę i mogą ulec pomniejszeniu bez prawa do roszczeń 
ze strony Wykonawcy. 

Szczegółowe  informacje  dot.  lokalizacji  zasłon  przeciwśnieżnych,  zostaną  przekazane 
wybranemu Wykonawcy  przez  Kierowników Obwodów  Drogowych,  co  najmniej  2  dni 
przed  przewidywanym  terminem  rozpoczęcia  prac.  W  obecności  Wykonawcy  nastąpi 
wytyczenie linii ustawienia zasłon i osadzenia palików. 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  utrzymania  zasłon  przeciwśnieżnych  w  okresie 
zimowym, w tym dokonania ewentualnych napraw lub ich podniesienia. 

Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych należy wykonać najpóźniej do dnia 15.11.2013 r., 
a ich demontaż po zakończeniu sezonu zimowego, tj. do dnia 30.04.2014 r.

Ustalone terminy mogą ulec zmianie:
1. Na skutek  działania  osób trzecich,  uniemożliwiających wykonanie  prac,  które  to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
2. Na  skutek  warunków  pogodowych.  Oznacza  to,  że  zmiana  terminów  nastąpi  

w  przypadku  wystąpienia  warunków  atmosferycznych,  uzasadniających 
przyśpieszenie  lub  opóźnienie  ustawienia  zasłon  przeciwśnieżnych  lub 
przyśpieszenie bądź opóźnienie demontażu zasłon przeciwśnieżnych. 

O  wystąpieniu  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  terminów,  strony  winny 
poinformować się pisemnie. 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót reguluje: 
1. Ogólna Specyfikacja Techniczna D – 10.10.01a Ustawianie rozbieralnej zasłony 

przeciwśnieżnej przy drodze. 
2. Ogólna Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. 

Materiały do wykonania zasłony przeciwśnieżnej, tj. siatki z tworzywa sztucznego oraz 
paliki drewniane, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.



Materiały będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie (w miarę jego zapotrzebowania) 
przez  Kierowników  Obwodów  Drogowych  lub  upoważnione  do  tego  osoby.  Materiały 
Wykonawca zobowiązuje się pobrać z magazynu Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku, 
z/s  ul.  Zamkowa  19,  42-100  Kłobuck  oraz  Obwodu  Drogowego  Nr  2  w  Przystajni,  
z/s  ul.  Targowa  18,  42-141  Przystajń.  Transport  materiałów  może  być  dokonany 
dowolnym  środkiem  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem. 
Przywiezione  materiały  należy  składować  poza  koroną  drogi  i  w  miarę  możliwości 
dokonać ich montażu w dniu przywiezienia. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie pozostałe materiały do wykonania przedmiotu 
zamówienia,  tj.  linkę  stalową  o  śr.  2,5  mm,  kotwy  do  mocowania  linki  z  kątownika 
25x25x5 mm, długości  400 mm lub kołki  drewniane o śr. 50 mm, długości  400 mm, 
gwoździe klamrowe, sznur konopny, drut.  

Wykonawca przystępujący do wykonania zasłony przeciwśnieżnej, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• świdra  do  gruntu,  średnicy  80  -  100  mm,  np.  napędzanym  mechanicznie, 
podwieszonym jako osprzęt do ciągnika,

• specjalnego młota do dobijania słupków drewnianych,
• drobnego sprzętu pomocniczego do montażu.

Demontaż zasłony przeciwśnieżnej obejmuje:
• rozebranie wszystkich elementów zasłony (kotw, siatki, linki, palików),
• posortowanie rozebranego materiału, zwinięcie siatki w rolki i związanie sznurkiem, 

wyjęcie z gruntu drewnianych palików, usunięcie materiału zniszczonego w miejsca 
wskazane przez Kierowników Obwodów Drogowych,

• dokonanie inwentaryzacji materiału po zakończeniu zadania,
• przewiezienie materiału do magazynów Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku oraz 

Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni,
• złożenie  materiału  w  miejscu  składowania,  zgodnie  z  zaleceniami  Kierowników 

Obwodów Drogowych. 

Informacje dodatkowe: 

Wysokość siatki z tworzywa sztucznego wynosi 1.30 m, długość 25 m. Zwinięta w rolkę 
siatka ma średnicę 50 cm i masę około 35 kg. Paliki drewniane o średnicy 80 – 100 mm, 
długości od 2200-2500 mm.

Wykonawca  od  chwili  przejęcia  terenu,  na  którym  będzie  realizował  przedmiotowe 
zadania,  zapewni  jego  zabezpieczenie  oraz  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy, 
należyty ład  i  porządek.  Zobowiązany będzie  również  do prawidłowego oznakowania  - 
zabezpieczenia ruchu i robót oraz bieżącego utrzymania i jego likwidacji po zakończeniu 
robót.  Dodatkowo  Wykonawca  powinien  chronić  przed  uszkodzeniem  wykonane  przez 
siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego. 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem 
własności  publicznej  lub  prywatnej,  jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań z jego strony nastąpi uszkodzenie 
lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, wówczas na własny koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność.  

Wszelkie  wady  w  przedmiocie  zamówienia  zgłaszane  będą  przez  Zamawiającego 
telefonicznie i muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 
12 godzin od daty  powiadomienia o zaistniałych okolicznościach lub w innym obustronnie 
ustalonym terminie.   



Wynagrodzenie  Wykonawcy  ustalone  zostanie  kosztorysem  powykonawczym  na 
podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót przemnożonych przez ceny 
jednostkowe z kosztorysu ofertowego, przy czym nie może ono przekroczyć kwoty brutto 
wynikającej z oferty, którą złożył.

Ceny jednostkowe muszą zawierać wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją 
przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe, za wykonanie części zamówienia, tj.:
- Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych.
- Demontaż zasłon przeciwśnieżnych. 

Każda z faktur  częściowych płatna  będzie w ciągu 30 dni  od daty ich otrzymania na 
wskazany  przez  Wykonawcę  rachunek  bankowy.  Do  faktury  częściowej  Wykonawca 
będzie zobowiązany dołączyć protokół odbioru robót. 


