Załącznik 2
Usługa odśnieżania wykonywana jest zgodnie z: Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
W okresie zimowym wykonawca ma obowiązek:
- wprowadzenia niezbędnej ilość sprzętu i osób potrzebnych do wykonania zadania,
- usuwania zalodzeni, śniegu i błota pośniegowego do efektu czarnej powierzchni – (w przypadku ciągów
komunikacyjnych (chodniki) odśnieżana szerokość minimalna =1,5m)
- posypywania parkingów i chodników piaskiem, solą, w szczególnych wypadkach odladzaczem Ice free, w celu
zabezpieczenia powierzchni przed wypadkiem.
- mechanicznego oczyszczania obsługiwanych powierzchni w okresie występowania opadów śniegu, do
osiągnięcia efektu czarnej nawierzchni.
- przystąpienie do pracy musi odbywać się w godzinach poprzedzających pracę pracowników RWE na danym
obiekcie
- kolejność odśnieżania i odlodzenia powinna być zgodna z zawartymi poniżej priorytetami,
- kontrolowania stanu stopnia odśnieżenia nawierzchni na obsługiwanych obiektach,
- zapewnić osobę koordynującą, odpowiedzialną za całą usługę i dostępną telefonicznie 7 dni w tygodniu przez
całą dobę.
Do zapobiegania i w czasie odśnieżania stosowane są następujące dostarczone przez wykonawcę materiały:
- chlorek sodu suchy NaCl, - chlorku wapnia Ca Cl2, - piach rzeczny, - Ice free
W przypadku nie wykonania usługi na wymaganym poziomie (potwierdzonym stosownym protokołem)
Zleceniodawca ma prawo wezwania innej firmy do wykonania usługi. W powyższym przypadku kosztami
wykonania usługi zostanie obciążony Zleceniobiorca.
Kolejność odśnieżania należy wykonać w obszarach zgodnie z nadanym priorytetem:
I – jako pierwszy – Wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne (chodniki). Utrzymanie wymaganego efektu
w godz. 6:00-18:00 w dniach pracy obiektu. Do efektu czarnej powierzchni.
II – jako drugi – Drogi, trasy ruchu samochodów. Utrzymanie wymaganego efektu w godz. 6:00 18:00 w
dniach pracy obiektu. Do efektu czarnej powierzchni.
III – jako trzeci – Parkingi - Efekt przejścia i przejezdności.
Priorytet 1 i 2 powinien być w miarę możliwości wykonywany jednocześnie w miarę potrzeb w zależności od ilości
opadów.

Każdorazowym efektem końcowym usługi jest spełnienie wymagań Ustawy i załącznika. Dotyczy chodnika
przylegającego do posesji, który musi być utrzymany w okresie zimowym zgodnie z :
- Art. 5 pkt 4 ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – brzmi:
UPRZĄTNIĘCIE BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z CHODNIKÓW POŁOŻONYCH
WZDŁUŻ NIERUCHOMOŚCI, PRZY CZYM ZA TAKI CHODNIK UZNAJE SIĘ WYDZIELONĄ CZĘŚĆ DROGI
PUBLICZNEJ
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