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Dotyczy : monitorowania akcji „Łagodzenie skutków zimy - Akcja zima" za pomocą  
rejestratorów G P S 

W odpowiedzi na pańską interpelację z dnia 26.09.2019 w sprawie jw. wyjaśniam: 

W nadchodzącym sezonie zimowym przewidziano monitorowanie za pomocą 
urządzeń GPS pojazdów prowadzących działania związane z zimowym utrzymaniem jezdni 
miejskich ulic. 

Wszystkie pługopiaskarki obowiązkowo wyposażone będą w nadajniki GPS , 
a Zamawiający będzie miał możliwość podglądu prowadzonych działań w czasie 
rzeczywistym. 

Jednocześnie wyjaśniam, że podstawą rozliczenia wykonywanych usług nie mogą 
być wszystkie wozokilometry odczytywane bezpośrednio z zapisów GPS . 

Podstawą do rozliczenia prac są ilości faktycznie wykonanych usług, do których nie 
wlicza się dojazdu z bazy, powrotu na bazę, czy kilometrów „straconych" - czyli przejazdów 
pomiędzy ulicami, w trakcie których usługa nie jest wykonywana. 

Powyższe wynika z przyjętych standardów zimowego utrzymania oraz powiązanych 
z nimi technologii odśnieżania : cześć jezdni posypywana jest wyłącznie piaskiem , dla dróg 
wyższej rangi przewidziano zastosowanie mieszanek z udziałem soli. W tej sytuacji 
nieuniknione stają się „puste przejazdy", które muszą wykonywać piaskarki, by przemieścić 
się z rejonu do rejonu lub choćby po to, by załadować mieszankę do posypywania zgodną 
z aktualnie realizowaną technologią. 
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