Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS P R Z E D M I O T U ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa odśnieżania i usuwania śniegu z trybun,
ciągów pieszych, parkingów i dróg dojazdowych oraz posypywanie śliskich powierzchni
Stadionu Miejskiego w Białymstoku, zwana dalej usługą

2.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług stanowiących nie więcej niż 40 %
wartości zamówienia podstawowego.

3. Termin wykonania usług: od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.
4.

Wykonawca składając ofertę musi ująć wszystkie koszty składające się na realizację wykonania
usługi. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej na obiekcie i wgląd w dokumentację
powykonawczą.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są
niezbędne do prawidłowego wykonania usług będących przedmiotem niniejszego postępowania,
a w szczególności zabezpieczyć odpowiednio teren, na którym wykonywana jest usługa, przed
zagrożeniem życia lub uszkodzeniem ciała osób postronnych lub ich mienia.
6.

Wykonawca będzie zobowiązany do monitorowania opadów śniegu 24 godziny na dobę,
a w przypadku ich wystąpienia, nasilenia, będzie zobowiązany do podjęcia interwencji odśnieżania,
przez 7 dni w tygodniu, uprzednio powiadamiając o tym Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom wykonującym przedmiot zamówienia środki
ochrony osobistej i wyposażenia zabezpieczającego.
8.

Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu usługi do zachowania wszelkiej ostrożności,
przestrzegania przepisów BHP i innych przepisów prawa obowiązujących przy tego typu usługach.

9.

Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć na własny koszt cały usunięty śnieg, lód oraz inne
pozostałości z odśnieżonych powierzchni po wykonanej usłudze. Czynność wywozu należy wykonać
niezwłocznie, jednak nie później niż do godziny 12-tej następnego dnia po odśnieżeniu terenu.

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
1) powierzchnie do ośnieżania:
Tabela nr 1
Pozycja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Powierzchnia

Ilość

Promenada z rampami
Parking dla mediów
Nawierzchnie od strony ul. Ciołkowskiego
Nawierzchnie od strony ul. Wiosennej
Nawierzchnie z kostki nie osłonięte stropem przy
parkingu VIP
Powierzchnie pozostałe

10 280 m^
1 520 m7 122 m4 337 m-

Razem:

1 295 m^
5 940

m2

30 494 m^

Tabela nr 2
Pozycja
Powierzchnia
Schody od ul. Ciołkowskiego
1.
Schody od ul. Słonecznej,
2.
Schody od ul. Wiosennej
3.
4.

powierzchni

Poziom 4 techniczny

Ilość

powierzchni

115 m184,5 m^
193 m^
1 150 m1

5.
6.

Komunikacja
przejście)
Komunikacja
przejście)

widzów

1

poziom

(zadaszone

widzów

2

poziom

(zadaszone

Razem:

7 402 m^
4 403

m2

13 447,5

Tabela nr 3
Pozycja
Powierzchnia - trybuny wraz z przestrzeniami pomiędzy nimi
Powierzchnia liczona po 1000 siedzisk - ok. 553 m1.

Ilość sektorów
22,4

2) powierzchnia z Tabeli nr 1, będzie rozliczana na zasadzie opłaty za m^, powierzchnie te można
odśnieżać z użyciem maszyn. Zamawiający przyjmuje formę rozliczania za faktycznie
odśnieżoną powierzchnię.
3) powierzchnia z Tabeli nr 2 będzie rozliczana na zasadzie opłaty za m-, powierzchni tych nie
można odśnieżać przy użyciu ciężkich maszyn typu spychacz. Zamawiający przyjmuje formę
rozliczania za faktycznie odśnieżoną powierzchnię.
4) Powierzchnia z tabeli nr 3 - trybuny wraz z przestrzeniami pomiędzy nimi będzie rozliczana za
1000 siedzisk. Powierzchni tych nie można odśnieżać przy użyciu ciężkich maszyn typu
spychacz. Zamawiający przyjmie formę rozliczania za faktycznie odśnieżoną powierzchnię.
5) w przypadku, o którym mowa w pkt. 2, 3 i 4, Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje
każdorazowo taką ilość osób lub maszyn, aby zapewnić wykonanie przedmiotu umowy
w możliwie jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż 24 godziny,
6) dopuszcza się usuwanie śniegu z promenady oraz ciągów pieszych jedynie za pomocą narzędzi
i urządzeń mechanicznych nie posiadających ostrych krawędzi mogących uszkodzić
powierzchnię,
7) Wykonawca zabezpieczy miejsca, gdzie będzie składowany śnieg i lód przed dostępem osób
trzecich,
8) Wykonawca w czasie trwania umowy jest zobowiązany do utrzymywania stałej gotowości do
działań prewencyjnych, w ramach których jest zobowiązany do:
a) monitorowania opadów
b) reakcji w przypadku nasilenia opadów, uprzednio powiadamiając Zamawiającego
c) zapobieganiu powstawania oblodzeń (czynność posypywania powierzchni śliskich),
nawet w przypadku niewielkich opadów,
9) Wykonawca oprócz usuwania śniegu będzie zobowiązany posypywać wskazane miejsca, aby
zabezpieczyć przed śliskością,
10) osoby wykonujące usługę odśnieżania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP i aktualne zezwolenia do prac oraz odzież odblaskową.
11) Powierzchnie płyty boiska głównego, jak również powierzchnia boiska ze sztuczna murawą.
Zamawiający odśnieża we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie do załadunku,
a następnie wywozu śniegu usuniętego przez Zamawiającego z w/w powierzchni.

ds.
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