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Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego 
 

I. CZĘŚĆ NR  1 

 

Miejscowości: Przywidz, Piekło Dolne, Gromadzin.  

 

Ilość dróg do odśnieżenia:  do 11,62 km,  w tym  

ilość dróg do posypywania:       11,38 km 

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu ciężkiego (przegarnianie) – 50 h 

 
Ilość chodników i parkingów do odśnieżenia i posypywania w Przywidzu: 

 

 chodnik ul. Gdańska   – 4 050 m2 

 chodnik ul. Gdańska   –    700 m2 

 chodnik ul. Uhlenberga  –    300 m2 

 chodnik ul. Cisowa   –    220 m2 

 chodnik ul. Jesionowa  –    650 m2 

 targowisko    –    950 m2 

 parking przy GOK-u   –    250 m2 

 parking OSP    –    130 m2 

 parking przy kościele  –    600 m2 

 parking przed Urzędem Gminy – 250 m2 

 parking za Urzędem Gminy  –    700 m2 

Łącznie:    8 800 m2 

 

Ponadto na każdorazowe zgłoszenie telefoniczne przewiduje się odśnieżanie i/lub posypanie 

terenów innych nie ujętych w wykazie (np. ciągi pieszo – rowerowe), wskazanych przez 

pracownika Zamawiającego. Przystąpienie do pracy powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od 

chwili zlecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać obmiaru wykonanych robót i przedstawić  

do zatwierdzenia u sołtysa sołectwa, na terenie którego wykonywane były prace  

lub u pracownika Zamawiającego na druku wg wzoru dostarczonego przez 

Zamawiającego. 

 

Wymagania sprzętowe: min. 4 pługi śnieżne, 1 pługo – piaskarka lekka (chodniki, ulice                          

i parkingi w Przywidzu). 

 

II. CZĘŚĆ  NR  2 

 

Miejscowości: Nowa Wieś Przywidzka, Roztoka, Czarna Huta, Częstocin. 

 

Ilość dróg do odśnieżenia:  do 18,50 km, w tym 

ilość dróg do posypywania         1,65 km 

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu ciężkiego (przegarnianie) – 40 h 

 
Wymagania sprzętowe: min. 1 pług śnieżny oraz min. 1 piaskarka 
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III.  CZĘŚĆ  NR  3 

 

Miejscowości: Klonowo Dolne, Michalin, Majdany, Klonowo Górne, Stara Huta. 

 

Ilość dróg do odśnieżenia:  do 24,20 km, w tym 

ilość dróg do posypywania         0,95 km 

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu ciężkiego (przegarnianie) – 40 h 

 
Wymagania sprzętowe: min. 1 pług śnieżny oraz min. 1 piaskarka 

 

IV. CZĘŚĆ  NR  4 

 

Miejscowości: Borowina, Piekło Górne, Trzepowo. 

 

Ilość dróg do odśnieżenia:  do 22,15 km, w tym 

ilość dróg do posypywania         3,50 km 

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu ciężkiego (przegarnianie) – 30 h 

 
Ilość chodników i parkingów do odśnieżenia i posypywania w Przywidzu: 

 

 chodnik ul. Mestiwna  –   250 m2 

Łącznie:      250 m2 

 

Wymagania sprzętowe: min. 1 pług śnieżny oraz min. 1 piaskarka 

 
V. CZĘŚĆ  NR  5 

 

Miejscowości: Pomlewo, Kozia Góra, Szklana Góra, Huta Górna, Katarynki. 

 

Ilość dróg do odśnieżenia:  do 28,55 km, w tym 

ilość dróg do posypywania         5,20 km 

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu ciężkiego (przegarnianie) – 40 h 

 
Wymagania sprzętowe: min. 1 pług śnieżny oraz min. 1 piaskarka 

 
IV.  CZĘŚĆ  NR  7 

 

Miejscowości: Jodłowno, Marszewska Góra, Huta Dolna, Marszewo, Marszewska Kolonia, 

Ząbrsko Górne. 

 

Ilość dróg do odśnieżenia:  do 16,55 km, w tym  

ilość dróg do posypywania         5,40 km 

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu ciężkiego (przegarnianie) – 30 h 
 

Wymagania sprzętowe: min. 1 pług śnieżny oraz min. 1 piaskarka 

 

V. CZĘŚĆ  NR  6 
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Miejscowości: Przywidz. 

 

 chodnik Egiertowo  – 1 430 m2  

 chodnik ul. Szkolna  –     270 m2 

 Łącznie:     1 700 m2 

Wymagania sprzętowe: 1 pługo – piaskarka lekka (chodniki). 

 

 

 

IV. CZĘŚĆ NR 8 

 

 DOSTAWA MIESZANKI PIASKOWO – SOLNEJ. 

 

Dostawa mieszanki piaskowo – solnej o składzie wagowym 90 % kruszywo / 10 % sól  

w ilości do 150 t. wraz  z transportem we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie 

gm. Przywidz. 

 

 

Szczegółowy wykaz dróg wraz z mapkami poszczególnych sołectw przeznaczonych do 

zimowego utrzymania otrzyma Wykonawca w chwili podpisania umowy. 

Ponadto na każdorazowe zgłoszenie telefoniczne przewiduje się odśnieżenie i/lub posypanie 

dróg nie ujętych w wykazie, wskazanych przez  pracownika Zamawiającego. Przystąpienie do 

pracy powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od chwili zlecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać obmiaru wykonanych robót i przedstawić do 

zatwierdzenia u sołtysa sołectwa na terenie którego wykonywane były prace lub u 

pracownika  Zamawiającego na  druku wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 
 


