
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

,,Oczyszczenie z roślinności koryta rzeki Gardęga”

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp. Nazwa cieku/
kanału

km Gmina Powiat

1 Rz. Gardęga
10+984 – 27+250 (z
wyłączeniem jezior)

Rogóźno, Łasin
Gardeja

grudziądzki
kwidzyński

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  wykonanie  usługi  polegającej  na
wykoszeniu dna rzeki Gardęga.
Przedmiotowa usługa obejmuje:
- mechaniczne koszenie dna kosiarka pływającą
- mechaniczne wyciąganie wykoszonej roślinności koparką jednonaczyniową

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Lp. Nazwa cieku / zakres działań Jedn. miary Ilość jednostek

Rz. Gardęga w km 10+984 – 27+250 (z wyłączeniem jezior) 
– 12,599 km

1

Mechaniczne  wykoszenie  porostów  gęstych  twardych  z  dna
kosiarką  pływającą  w  km  0+704-29+150  (z  wyłączeniem
jezior).
km 10+984 – 12+862 pasem 4,0 m
km 13+037 – 13+695 pasem 4,0 m
km 14+497 – 17+198 pasem 4,0 m
km 19+888 – 27+250 pasem 2,0 m  
(L = 12,599 km; średnia szer, dna 2,83 m)

m2 35 672,00 

2
Mechaniczne  wyciąganie  wykoszonej  roślinności  koparką
jednonaczyniową  (założono  warstwę  3  cm  na  całej
powierzchni)

m3 1 070,16

  

3. WYMAGANE NARZĘDZIA ORAZ SPRZĘT

Przewidziano  wykorzystanie  typowych  narzędzi  i  wyposażenia  umożliwiającego
wykonanie usługi. Prace konserwacyjne należy rozpocząć od ujścia cieku, posuwając
się w górę cieku sukcesywnie wykonać wszystkie zaplanowane prace konserwacyjne



do  źródła  cieku.   Wykoszoną, wygrabioną  roślinność  należy  składać  powyżej
wykoszonych skarp. Nie dopuścić do spływu wykoszonej roślinności na jeziora oraz
w dół cieku.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem mechanicznym:
 kosiarka pływająca z organem koszącym zapewniającym wykoszenie porostów

około 10 cm nad dnem cieku,
 koparka,  lub  podobny  sprzęt  umożliwiający  wyciąganie  wykoszonych

porostów na brzeg cieku, oraz załadunek na środki transportu,

4. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Termin wykonania usługi: 21 dni od dnia przekazania terenu Wykonawcy usługi pn.
CZĘŚĆ 1 - Oczyszczenie z roślinności koryta rzeki Gardęga”.

5. PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi.  Teren
zostanie przekazany na podstawie protokołu przekazania terenu.

6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  ogrodzenia  posesji,  ogrodzenia  gruntów  oraz
instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za  występujące  urządzenia  podziemne,  takie  jak:
rurociągi,  kable,  itp.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.  
Dojazd do miejsc  robót  Wykonawca uzgodni  z  właścicielami  gruntu  we własnym
zakresie.
Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  osobom
trzecim w trakcie wykonywania usługi.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd
na zabezpieczenie przed:
-  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  płynami  lub  substancjami
toksycznymi,
- trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków,
- zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i
naturalnych zbiorników wodnych.

8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

       Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących



  bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
  z  dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
  zdrowia   oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003r., poz
   1126  z póz. zm.).
Ponadto roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 )
-  ustawa z  dnia  7  lipca  1994r.  –  Prawo budowlane  (Dz.  U.  z  2017 poz.  1322 .z
póź.zm.)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
stosowane przez Wykonawcę. 

9. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór  usługi  przeprowadza  przedstawiciel  Zamawiającego  na  pisemny  wniosek
Wykonawcy  o  zakończeniu  usługi   i  zgłoszeniu  ich  do  odbioru  w  obecności
zainteresowanych stron, sporządzając protokół odbioru końcowego. 
Najpóźniej 7 dni przed planowanym odbiorem usługi Wykonawca zobowiązany jest
okazać  w  terenie  przedstawicielowi  Zamawiającego   postęp  prac  na  obiekcie-
przedmiocie  zamówienia,  którego  procent  wykonania  winien  stanowić  min.  90%
wykonanych robót w stosunku do przedmiaru robót.


