
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Świadczenie usługi wynajmu wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego i usługi 

przycięcia gałęzi w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Kętrzynie. 

 

 

I. WSTĘP 

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego i 

usługi przycięcia gałęzi w ilości 150 m-g z przeznaczeniem do wykorzystania przy robotach 

prowadzonych siłami własnymi w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Kętrzynie. 

2. Zakres ilościowy usługi jest zakresem szacunkowym i może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 20%. 

3. Zamówienie realizowane będzie na podstawie zleceń Zamawiającego przesłanym e-mailem bądź 

przekazanych telefonicznie przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r. 

4. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia o konieczności wykonania usługi podstawi sprzęt  

w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia wraz z obsługą operatorską w miejscu 

wskazanym w zleceniu. 

5. Usługi będą realizowane na terenie powiatu kętrzyńskiego. 

 

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wyposażenie podnośnika hydraulicznego w lampę ostrzegawczą ze światłem pulsującym 

barwy pomarańczowej; 

b) zapewnienie codziennej technicznej obsługi i gotowości eksploatacyjnej pojazdu 

samochodowego wraz z paliwem; 

c) zapewnienie łączności telefonicznej umożliwiającej wezwanie do wykonania usługi. 

Zaopatrzenie kierującego pojazdem w sprawny telefon komórkowy umożliwiający kontakt 

podczas pracy; 

d) posiadanie kwalifikacji i uprawnień do realizacji zadania. 

2. Wymagane parametry i warunki techniczne dla sprzętu: 

a) podnośnik umiejscowiony na samochodzie ciężarowym; 

b) wysokość robocza podnośnika min. 17 m; 

c) udźwig min. 200 kg. 

 3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

       -    stan techniczny i ubezpieczenie sprzętu; 

       - zaopatrzenie operatora w odzież roboczą i kamizelkę ostrzegawczą (barwy 

            pomarańczowej); 

       -    ewentualne szkody na rzecz osób trzecich, powstałe w wyniku świadczonej usługi. 

4.  Operator sprzętu z odpowiednimi uprawnieniami, będący jednocześnie przedstawicielem 

Wykonawcy zobowiązany jest do: 

                   -   przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a w szczególności dotyczących obsługi 

                         sprzętu i wykonywanych robót na drodze: 



                   -     sprawdzenia przed każdą jazdą prawidłowości działania kierunkowskazów i świateł; 

                   -     przestrzegania przepisów bhp, p. poż. oraz przepisów ruchu drogowego. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres umowy ubezpieczenia od 

        odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

        umowy na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 PLN.  

 

III. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za godzinę pracy 

sprzętu, która będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na jej 

wykonanie, określone dla ww. usługi w tym: 

    -      koszt zaopatrzenia sprzętu w paliwo i inne materiały pędne i eksploatacyjne; 

    -      koszt zaopatrzenia sprzętu i zamontowania w błyskowe światła ostrzegawcze; 

    -  koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej pojazdów i sprzętu wraz  

           z wyposażeniem; 

    -      koszt aktualnych badań i przeszkolenia kierowcy; 

    -      koszt dojazdu i zjazdu sprzętu z miejsca garażowania do miejsca przeznaczenia; 

    -      utrzymania i eksploatacji telefonu komórkowego. 

2.  Rozliczenie prac będących przedmiotem umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

       sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego i podpisanego przez obie strony, po 

       każdym zleceniu wynajęcia sprzętu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


