
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

„Oczyszczanie z roślinności koryta rzeki Osa” 

• LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp 
nazwa 

cieku/kanału 
[km] Gmina 

Powiat 

1 Rzeka Osa 70+547-111+561 
Gm. Biskupiec, 
Iława 

nowomiejski, 
iławski 

 

• ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi na rzece Osa polegającej 
na usunięciu roślinności ze skarp i dna. 

 

Przedmiotowa usługa obejmuje: 

- ręczne koszenie skarp z wygrabieniem- wykaszanie roślinności na wysokości 5cm od 
dna cieku, 
- ręczne koszenie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% 
- usuwanie kożucha 30 % powierzchni cieku 
- oczyszczenie cieku z zatorów, zanieczyszczeń utrudniających swobodny przepływ 
wody 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:    

Lp. Nazwa cieku / zakres działań Jedn. 

miary 

Ilość jednostek 

 
1 Rz. Osa km 70+547 -111+561   

1.1 W km 70+547 - 77+411;km 87+200 - 90+131; 

km 90+131 - 90+621;km 90+621 - 93+051;  

km 93+051 - 93+900;km 94+920 - 98+361;  

km 98+361 - 98+681;km 102+400 - 104+100;  

km 106+910 - 110+341;km 110+775 - 111+561 

Ręczne koszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem szer. 2,0 m z każdej 

strony wraz z wygrabieniem .  

 (L = 23,242 km, koszenie szer. 2 m  obu skarp - 2*2 = 4,0 m) m2 92 968,0 

1.2 W km 70+547 - 77+411 szer. 2,2 m; 

km 87+200 - 90+131; km 90+131 - 90+621 szer. 5,0 m; 

km 90+621 - 93+051 szer. 4,5 m;  

km 93+051 - 93+900; km 94+920 - 98+361; szer. 4,0 m  

km 98+361 - 98+681 szer. 3,5 m;  

km 102+400 - 104+100 szer. 2,2 m;  

km 106+910 - 110+341 szer. 2,0 m; 

km 110+775 - 111+561 szer. 1,6 m m2 73 279,6 



Ręczne koszenie porostów gęstych twardych ze dna pasem szer. 2,0 m z 

wygrabieniem .  

 (L = 23,242 km, koszenie szer. 2 m  obu skarp - 2*2 = 4,0 m) 

 Usuwanie kożucha doprowadzalnik Stacja pomp Trupel 

250 m * 1 m szerokości m2 250,00 

 oczyszczenie cieku z zatorów, zanieczyszczeń utrudniających swobodny przepływ 

wody 

m3 30,00 

 
lp Rodzaj usługi Lokalizacja Rozmiar  

 

 

1. 

 

 

Oczyszczenie z roślinności 

koryta rzeki Osa gm. 

Biskupiec, Iława 

gm. Iława    km 87+200 -  111+561  
gm. Biskupiec    km 70+547 - 87+200 

 

23,24 km  

Razem  23,24 km 

 
 

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie 
okoszenia dna i skarp kanałów, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 
108 tj.) 

 

• KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA USŁUG 

 

Rzeka Osa- kolejność wg. pozycji szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia 

 

• TERMIN WYKONANIA USŁUGI 

 Termin wykonania usługi: 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy  

 

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

 

• 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 wykonania prac Wykonawca uzgodni z właścicielami gruntu we 
własnym zakresie. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom 
trzecim w trakcie wykonywania usługi. 

• OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac 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. 

• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji prac 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 prace należy wykonywać zgodnie z przepisami: 

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 tj.) 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 j.t. 
z póź.zm.) 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
stosowane przez Wykonawcę.  

• 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.  

Opracował: 

10.07.2019 r. 

Piotr Zalewski 


