załącznik nr 10 do SIWZ

OPERAT ORGANIZACYJNY
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW NA TERENIE
GMINY SKOCZÓW W SEZONACH ZIMOWYCH 2020/2021 i 2021/2022
1. Niniejszy operat określa kompetencje oraz zasady odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na
drogach utrzymywanych w zimie przez Gminę Skoczów w oparciu o Ustawę o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), Ustawę z dnia 13 września
1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439),
Rozporządzenie z dnia 27 października 2005 r. Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków
stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
(Dz.U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960).
2. Ustalenia:
2.1. Odstępuje się od utrzymania dróg w standardach 1 - 3.
2.2. Ustala się wykaz dróg sklasyfikowanych w zależności od standardu utrzymania (standard 4-5).
2.3. Akcja odśnieżania na drogach będzie prowadzona z użyciem materiałów uszorstniających oraz
środków chemicznych. Odcinki do posypywania, ze szczególnym uwzględnieniem zakrętów, wzniesień
oraz dojazdów do skrzyżowań, zostaną wskazane przez kierownictwo akcji zimowej.
2.4. Ustala się, że jednostką wykonawczą „Akcji Zimowej” jest wybrany w drodze przetargu,
odpowiednio dla każdej z części, „Prowadzący” akcję.
2.4.1. Podstawowe zadania „Prowadzącego” akcję:
• Utrzymanie w stałej gotowości brygad roboczych oraz sprawnych środków transportowych
i sprzętu.
• Bieżące i skuteczne odśnieżanie oraz likwidacja śliskości nawierzchni jezdni i mostów, zgodnie
z umową i zasadami odśnieżania, i usuwania gołoledzi.
• Prowadzenie dokumentacji wynikającej z umowy na prowadzenie akcji zimowej.
• Odbieranie komunikatów prognoz pogody (teleksy i komunikaty radiowe) oraz rejestrowanie
lokalnych warunków atmosferycznych w książce stanów pogody.
• Utrzymywanie łączności telefonicznej w sytuacjach wymagających koordynacji działań
(w razie potrzeby można używać hasła "pośpiech").
• W przypadku przerwania łączności telefonicznej wykorzystana będzie łączność organów Policji
i Straży Pożarnej w Skoczowie.
3. Ustala się prowadzenie akcji odśnieżnej i przeciwgołoledziowej w trzech wariantach
w zależności od warunków zimowych:
• Normalne warunki zimowe - akcja prowadzona sprzętem dyżurnym wykonawcy.
• Trudne warunki atmosferyczne - akcja prowadzona sprzętem podstawowym i wszystkimi środkami
transportu prowadzącego akcję.
• W przypadku wystąpienia nadmiernych opadów śniegu w rozmiarach klęski żywiołowej do
prowadzenia akcji zimowej włączone mogą zostać środki transportu i sprzęt oraz brygady robocze
wyznaczonych zakładów pracy w Skoczowie. Ponadto w razie potrzeby odpowiednie środki i brygady
robocze z Powiatowego Zespołu Koordynacji Akcji Zimowej w Cieszynie.
4. Materiały do posypywania zostaną zapewnione przez Miejski Zarząd Dróg.
5. Termin gotowości brygad roboczych, środków transportu i sprzętu ustala się na dzień:
1) w sezonie zimowym 2020/2021.: od dnia podpisania umowy,
2) w sezonie zimowym 2021/2022.: od dnia 15.10.2021 r.
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Wykaz dróg w zarządzie MZD
CZĘŚĆ NR 2

13,249 [km]

Miejscowość

Nazwa drogi / ulicy

Harbutowice
Wiślańska
Międzyświeć
Gołęszyców
Skoczów
Ciężarowa
Gołęszyców
Górny Bór
Górny Bór /b (Adamex)
Górny Bór /b (hurt pap)
Gorny Bór /b (Alwii)
Górny Bór b (dojazd do posesji 46)
Gustawa Morcinka
Gustawa Morcinka /przy stawach
Jodłowa
Krzywa
Krzywa /b
Krzywa /b-przedszkole
Krzywa /b-ZBM
Leśna
Leśna-Ciężarowa /łącznik
Rondo 100-lecia odzyskania niepodległości
Rubinowa
Wiślańska
Wiślańska /b (dojazd do posesji 43)

Długość [km]
0,538
0,538
0,546
0,546
12,165
1,273
0,415
0,866
0,178
0,162
0,603
0,498
0,880
0,107
0,392
1,077
0,093
0,123
0,210
2,469
1,049
0,147
0,257
1,206
0,160

Standard
ZUD
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
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