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WNIOSEK
Dotyczy: zmiany warunków SIWZ ogłoszenia o przetargu
na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola"

nieograniczonym

W imieniu mieszkańców Gminy Lesznowola wnioskuję o zmianę warunków SIWZ w punkcie:
"Opis przedmiotu zamówienia" oraz o rozszerzenie punktu "Warunki udziału w postępowaniu"
o punkt IV 1.3.1 ogłoszenia o przetargu na: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
Lesznowola" na:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na odśnieŜaniu.
Długość dróg gminnych objętych odśnieŜaniem wynosi ok. ……… . Szacunkowa ilość godzin pracy
maszyn przy odśnieŜaniu w okresie trwania zamówienia wynosi …….. . Wykonawca zobowiązany
będzie do zapewnienia w codziennej dyspozycji sprzętu wraz z kierowcą. KaŜdy kierowca ma
obowiązek posiadania telefonu komórkowego. Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie zlecanych prac
w czasie nie dłuŜszym niŜ 1 godzina od momentu wezwania przez zamawiającego. Wymagane jest
oznakowanie pojazdów w pomarańczową lampę błyskową.
oraz rozszerzenia o punkt IV 1.3.1 ogłoszenia o przetargu:
1.3.1

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia – w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest:
Posiadanie co najmniej kilkunastu maszyn, które będą odśnieŜały drogi gminne. Przez maszyny
mogące odśnieŜać drogi gminne Zamawiający m.in. uwaŜa:
- ciągniki z napędem 4x4 z zamontowanym pługiem do odśnieŜania,
- koparko-ładowarkę z napędem 4x4 z zamontowanymi pługiem do odśnieŜania,
- samochód cięŜarowy o ładowności powyŜej 3,5t z zamontowanymi pługiem do odśnieŜania,
- fadromę z napędem 4x4 z zamontowanymi pługiem do odśnieŜania,
- ładowacz teleskopowy z napędem 4x4 z zamontowanymi pługiem do odśnieŜania.

Moim zdaniem w/w zmiany w SIWZ pozwolą na skuteczniejsze odśnieŜanie dróg na terenie Gminy
Lesznowola oraz pozwolą na ewentualne, o ile zajdzie taka potrzeba usunięcia zalegających ulice
i chodniki pryzm śniegu i lodu. Chciałbym przypomnieć, Ŝe zgodnie z obowiązującym regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola Zarządca Dróg Publicznych
zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania pryzm śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Zalęgające
pryzmy śniegu i lodu utrudniają ruch pieszy i samochodowy, zawęŜają wszystkie ciągi komunikacyjne
oraz utrudniają ich funkcjonalne wykorzystanie, ponadto zaleganie takich ilości śniegu i lodu spowoduje
po zmianie warunków atmosferycznych zalewanie posesji oraz lokalne podtopienia.
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