Załącznik nr 1 do informacji o zamiarze zawarcia umowy

1.1. Podstawy prawne
Prawną podstawę utrzymania dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Pakość w okresie zimowym
stanowią: ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440.);
Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku, w
sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych ( DZ. U. Nr 10 MTiGM z dnia
26 października 1994 r.); Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289). Obowiązki Gminy oraz właścicieli i zarządców nieruchomości w
tym zakresie określa Uchwała nr XV/156/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj –
Pom z 2016r., poz. 3233)
1.2. Zasady przeprowadzenia akcji zimowej
Umowny sezon zimowy w zakresie oczyszczania miasta rozpoczyna się od dnia podpisania
umowy i trwa do końca miesiąca kwietnia 2018 roku. W przypadku wydłużenia skutków zimy
Zamawiający zastrzega prawo zmiany terminu „Akcji Zima”. Łączna długość dróg i ulic w ramach
zimowego utrzymania wynosi:
-

miasto 19 864,00 m

-

gmina 48 928,00 m

Koordynatorem „ Akcji Zima” jest Urząd Miejski w Pakości. W skład Zespołu ds. „Akcji Zima” wchodzą:
1.

Burmistrz Pakości – Wiesław Kończal

2.

Komendant Komisariatu Policji w Pakości – asp. szt. Maciej Wiśniewski

3.

Sekretarz Gminy – Joanna Zemełka

4.

Pracownik Urzędu Miejskiego – Bogusław Kawka

Koordynowanie

akcją

zima

2017/2018

polega

na

nadzorze

i

uzgodnieniu

działań

z Wykonawcą usługi zimowego utrzymania dróg i ulic. Oznacza to, że firma, z którą Gmina zawrze w
wyniku postępowania umowę, gwarantuje w tym okresie pełne zabezpieczenie kadrowe, techniczne i
materiałowe, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na ulicach, drogach i chodnikach
zgodnie z Instrukcją dotyczącą prowadzenia akcji zimowego utrzymywania dróg, ulic i chodników na

terenie Miasta i Gminy Pakość. Wykonawca wszystkie polecenia i uwagi Koordynatora dokumentuję w
formie zapisu w dzienniku, w którym należy odnotowywać wszystkie wydarzenia związane z
prowadzeniem akcji zimowej (jakie i ile metrów drogi, ulice, chodniki odśnieżono z podaniem daty
zdarzenia, osoby zlecającej i godziny zgłoszenia).
Do zadań Wykonawcy należy:
1.

Organizacja materiałów, środków technicznych i transportowych przy odśnieżaniu dróg,
ulic
i

oraz

likwidacja

gołoledzi

na

terenie

miasta

i

gminy.

(Materiały

środki do zwalczania gołoledzi Wykonawca zabezpiecza we własnym

zakresie zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 27 października 2005 r., (Dz. U. z 2005 nr 230 poz. 1960).
2.

Organizacja prac w zakresie oczyszczania miasta i gminy ze śniegu i błota śnieżnego
sposobem

ręcznym

i

mechanicznym,

utrzymania

przejezdności

dróg

i ulic na całej szerokości w mieście i gminie , z uwzględnieniem w miarę potrzeb usług
zleconych ewentualnie Podwykonawcom.
3.

Organizacja i prowadzenie wywozu błota śnieżnego z ulic na terenie miasta.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania powyższych zaleceń w przypadku
katastrofalnego opadu śniegu, zamieci i gołoledzi.

Zgodnie z ww. Uchwałą nr XV/156/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość na właścicielu i zarządcy
nieruchomości spoczywa obowiązek usunięcia śliskości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
a także uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników i umieszczenia ich
przy krawężniku chodnika od strony jezdni, dotyczy to również podwórzy budynków mieszkalnych.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do usuwania nawisów (sopli) z okapów rynien i
innych części elewacji. W posesjach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy obowiązek ten spoczywa
na Przedsiębiorstwie Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości.
Standaryzacja prac w ramach zimowego utrzymania dróg ma na celu zapewnienie możliwie
jednakowych warunków ruchu na drogach zaliczonych do tej samej kategorii na terenie gminy.
SKŁADOWISKO ŚNIEGU WYZNACZONO PRZY UL. TOPOLOWEJ ORAZ UL. BŁONIE W PAKOŚCI.

