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ZAMAWIAJĄCY 
Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Kasztanowa 31 

 
tel. 44 733 92 53 
fax. 44 733 92 52 

www.zdium-piotrkow.4bip.pl  
e-mail: zp@zdium-piotrkow.pl 

 
 

 

oznaczenie sprawy: ZP.3310/29/2020 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW 

MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH  
NA TERENIE MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 

Zamówienie udziela się w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 

ustawy Pzp w odniesieniu do usług. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Zatwierdził: 

                                                                                          

                                                             DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 
     W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/ 
 
 

http://www.zdium-piotrkow.4bip.pl/
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA: 

 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Formularz oferty 

Formularz 2.2. Formularz cenowy 

                           

Rozdział 3 Formularze dotyczące potwierdzenia spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
wykluczenia: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Formularz 3.2 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 

DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  
W PRZYPADKU, GDY JEGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA NAJWYŻEJ: 

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;  

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;  

 
Formularz 4.1.  Wykaz usług; 

Formularz 4.2. Wykaz narzędzi; 
Formularz 4.3. Wykaz osób wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu. 
 
DOKUMENTY, KTÓRE SKŁADA WYKONAWCA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  
W PRZYPADKU GDY JEGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA NAJWYŻEJ, DLA 
PODWYKONAWCY/-ÓW JEŚLI POWOŁUJE SIĘ NA JEGO/ ICH ZASOBY:  

- Informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;  

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;  

Formularz 5.1. – Oświadczenie Podwykonawcy 

 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW  

WZÓR OŚWIADCZENIA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

 

Tom II: PROJEKT UMOWY 

Tom III:         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Tom IV: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z „RODO” 
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Tom I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

WRAZ Z FORMULARZAMI 

ZAWARTOŚĆ: 

 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Formularz oferty 

Formularz 2.2. Formularz cenowy 

                           

Rozdział 3 Formularze dotyczące potwierdzenia spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
wykluczenia: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Formularz 3.2 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 

DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  
W PRZYPADKU, GDY JEGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA NAJWYŻEJ: 

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;  

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej;  
 
Formularz 4.1.  Wykaz usług; 
Formularz 4.2. Wykaz narzędzi; 
Formularz 4.3. Wykaz osób wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu. 
 
DOKUMENTY, KTÓRE SKŁADA WYKONAWCA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  

W PRZYPADKU GDY JEGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA NAJWYŻEJ, DLA 
PODWYKONAWCY/-ÓW JEŚLI POWOŁUJE SIĘ NA JEGO/ ICH ZASOBY:  

- Informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;  

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;  

Formularz 5.1. – Oświadczenie Podwykonawcy 

 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW  

WZÓR OŚWIADCZENIA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 
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Rozdział 1  
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiającym jest Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-27-98-771, REGON 590648468 w imieniu i na 
rzecz którego działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

 ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski 
telefon: (44) 733 92 53, faks (44) 733 92 52 

adres strony internetowej: www.zdium-piotrkow.4bip.pl  
  

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP.3310/29/2020 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie. 

 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji ZDiUM. 
 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW 

MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE 
MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. 

 

Nazywany jest w dalszej treści IDW przedmiotem zamówienia lub usługą.  

 
            Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, a Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała 

całość przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
zamówienia (zwanej dalej SIWZ lub specyfikacją). 

 

CPV (Wspólny Słownik Zamówień)  
Główny kod CPV: 90-70-00-00-4  (usługi środowiska naturalnego) 
Dodatkowe kody CPV: 71-31-11-00-2 (usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej) 
    45-23-24-51-8  (roboty odwadniające i nawierzchniowe)  

                                   45-24-64-00-7 (roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej) 
                              90-51-36-00-2  (usługi usuwania osadów)   

                            77-31-20-00-0  (usługi usuwania chwastów)  
 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i ustawie z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1843 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp w odniesieniu usług. 
 

5.2. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 
ZAMÓWIEŃ.  
 

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.  
 

         Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu warunków na jakich zostaną udzielone  
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Udzielenie, w okresie 3 lat od 
dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia 

polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 20% wartości zamówienia podstawowego. 
 
5.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III. 
 
 
 

http://www.zdium-piotrkow.4bip.pl/
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5.4.  PODWYKONAWSTWO 
5.4.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  
5.4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy w przypadku 

złożenia takiego oświadczenia w Formularzu oferty. 
5.4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 
5.4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

o których mowa w pkt 7.2. IDW, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  
5.4.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5  
pkt 1 i 8) ustawy Pzp 

5.4.6. Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty  
te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.4.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.4.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczne lub finansowa na którego 
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczną, o których 
mowa w pkt 7.2. IDW (SIWZ). 

5.4.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 
może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

 

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może 
wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany 
przez Zamawiającego. 

 
5.4.10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 9.1.1.  
i 9.1.2. oraz przedkłada dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy, który powoływał się na zasoby Podwykonawcy 

została oceniona najwyżej tj.: 

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu,  
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5)  
i 6) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
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b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

e) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –  
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 
tych należności; 

f) Oświadczenie Podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

g) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny  
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5)  

i 6) ustawy; 
h) Oświadczenie Podwykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa 
Pracy, Prawa Ochrony Środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym  
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7) 
ustawy; 

i) Oświadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 
 
Uwaga ! – Oświadczenia, o których mowa w pkt e) do i) należy złożyć zgodnie  
z wzorem – Formularz 5.1.  
 

5.4.11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część zamówienia Podwykonawcom,  
na których zasoby nie powołuje się, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego jest zobowiązany wskazać w Formularzu oferty (Formularz 2.1.) części 
zamówienia, których wykonanie zamierza zlecić Podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome 
podać firmy Podwykonawców. 

 
 
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:  
            od dnia zawarcia umowy 21.12.2021 r.  

 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

7.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
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Określenie warunków: Nie dotyczy 
  

2. sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 
 

Określenie warunków: Nie dotyczy 
 
3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) w zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie doświadczeniem 

polegającym na wykonaniu / wykonywaniu co najmniej jednej usługi związanej  

z „ konserwacją rzek lub konserwacją rowów przydrożnych” na kwotę nie mniejszą 

niż 200.000,00 zł.   

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem – Formularz 3.2. do SIWZ. 
 

b) w zakresie potencjału technicznego Wykonawca zobowiązany jest posiadać / 

dysponować w celu wykonania zamówienia co najmniej: 

1 koparko – odmularkę 0,08 - 0,12 m³ - 1 szt.;  

2 koparko - spycharkę samojezdną 0,15 m³ - 1 szt.;  

3 koparkę gąsienicową 0,25 m³ – 1 szt.; 

4 samochód dostawczy - 1 szt.;  

5 samochód samowyładowczy pow. 3,5 tony - 1 szt.;  

6 piły spalinowe - 2 szt.;  

7 rozdrabniacz gałęzi – 1 szt.; 

8 kosiarkę ciągnikową rotacyjną - 1 szt.;  

9 kosiarkę bijakową na wysięgniku do rowów i skarp - 1 szt.;  

10 kosy spalinowe - 6 szt.;  

11 ciągnik kołowy do 29-37 kW – 1 szt.; 

12 przyczepa samowyładowcza lub skrzyniowa 5 ton – 1 szt.; 

13 brona talerzowa – 1 szt.; 

14 glebogryzarka – 1 szt.; 

15 myjka ciśnieniowa – 1 szt.; 

16 samochód typu „WUKO” – 1 szt. 

 
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem – Formularz 3.2. do SIWZ. 
 

c)  w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj.: 
 

1. KIEROWNIK PRAC MA POSIADAĆ: 

   - uprawnienia do kierowania pracami w specjalności: 

  melioracyjnej (bez ograniczeń) lub instalacyjno - inżynieryjnej (bez   

ograniczeń) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod.- kan.,                                                                                              

- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem – Formularz 3.2. do SIWZ. 

 
7.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/ konsorcja). 
 

7.3.1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków 
wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania 
został zamieszczony w pkt. 7.2. IDW, Wykonawcy wykazują łącznie. 

7.3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej o którym mowa w pkt 9.3. IDW(SIWZ) składa 
każdy z Wykonawców osobno. 

7.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1. składa każdy z Wykonawców osobno  
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natomiast oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.2. Wykonawcy składają 
wspólnie. 

7.3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika  
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
ustanawiający Pełnomocnika musi zawierać umocowanie oraz zakres pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem powinno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).  

7.3.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta 
została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą warunki ich współpracy przy realizacji zamówienia. Umowa 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być zgodna z zapisami 
Kodeksu Cywilnego i obejmować cały okres realizacji zamówienia. 

7.3.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

7.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9, na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

 

8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
 
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
8.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 

ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp. 
8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy 

Pzp. 

 

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

W  CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WRUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie tj.: 

9.1.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postepowania – (Formularz 3.1.); 

9.1.2.  Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu – (Formularz 3.2.); 
9.1.3. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
pomiotów, aby udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

 

9.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej  informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. (wzór OŚWIADCZENIA stanowi załącznik do SIWZ). 

9.3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wskazanych w pkt 9.4.1. i 9.4.2. tj.: 

9.4.1.  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

należy złożyć:  
-  Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
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okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – (Formularz 4.1.); 

-  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami – (Formularz 4.2.); 

-  Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami  

na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  
do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (Formularz 4.3.). 

9.4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu: 

-  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  
z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu; 

oraz 
 w przypadku, gdy Wykonawca powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego w celu 

wykazania warunków udziału w postepowaniu zobowiązany jest złożyć w terminie o którym 

mowa w pkt 9.4. również dokumenty wymienione w pkt 5.4.10. dla tegoż Podwykonawcy/-
ów. 

 
9.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

brak podstaw wykluczenia z postepowania i spełniania warunków udziału w postepowaniu, 
jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy  
i Podwykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów 

pobranych w języku obcym Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski. 

9.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
usługi były lub miały zostać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

 
9.7. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9.7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, zamiast niżej wymienionych dokumentów tj.: 

-  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej; 

-  zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego; 

-  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonywania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

9.7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1. lit. b) winny być wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postepowaniu. Dokument, o których mowa w pkt 9.7.1. lit. a) powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

9.7.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsc zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 9.7.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9.7.2. stosuje się.  

9.7.4.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibą lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

10. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 

10.1.   Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca z zasadach określonych w art. 22a oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale.  

10.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9.4.1. i 9.4.2. składane są  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10.3.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej,  
a poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10.4.  Formularz oferty, formularz cenowy, oświadczenia i formularze dotyczące spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu muszą zostać złożone w formie oryginału.  

10.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 
za zgodność z oryginałem). 

10.6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów  innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
 

11.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
11.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11.4 Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
11.5 Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty (Formularz 2.1.) oraz Formularz cenowy 

(Formularz 2.2.). 
11.6 Wraz z ofertą należy złożyć: 

-  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postepowania – (Formularz 3.1.); 

-  Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
spełniania warunków udziału w postępowaniu – (Formularz 3.2.); 

 - Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji 
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innych pomiotów, aby udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, Wykonawca 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – (wzór stanowi załącznik do 
IDW(SIWZ)). 

11.6.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której 
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony  
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

11.6.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  
z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, 

o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

11.6.3. Dowód wniesienia wadium w wysokości 3.800,00 zł lub oryginał gwarancji 

albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony 
zgodnie z zapisem pkt 13. 
 

11.7 Oferta ma być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie  

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

11.8 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, mają być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

11.9. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

11.10 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc ma być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie 
będzie uwzględnione. 

11.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem 
sytuacji opisanej w pkt 11.12. i 11.13. W treści oferty powinna być umieszczona informacja  

o liczbie stron. 
11.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami  

pkt 9.1. IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści 
oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia  
i dokumenty zamieszczono. 

11.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert powinien w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec oraz wykazać, które z zastrzeżonych informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do 
wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące danych Wykonawcy, ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

  

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  
w celu zachowania ich poufności. 

 Uwaga ! – zastrzeżenie informacji, danych dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 
odtajnienie. 

  
11.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 
oraz opisane: 

     OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 
WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW 

MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA 

TERENIE MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 „Nie otwierać przed dniem 30.12.2020 r., godz. 10:30” 
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11.15. Wymagania określone w pkt 11.11. – 11.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć  
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

11.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 
terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 
powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego,  
że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. 
 

  
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

12.1.  Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie oferty ująć wszystkie koszty związane  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, takie jak: koszty 
ubezpieczenia, koszty zatrudnienia personelu, itp., niezbędne dla kompletnego i prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

12.2. Ceny poszczególnych pozycji Formularza cenowego (Formularz 2.2.) powinny być 
ustalone przez Wykonawcę w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy. Zamawiający nie 
ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen poszczególnych pozycji Formularza 
cenowego. 

12.3. W poszczególnych pozycjach Formularza cenowego należy podać ceny jednostkowe 

obejmujące wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

12.4. Wykonawca winien wpisać ceny netto dla poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym oraz 

wyliczyć cenę oferty brutto z uwzględnieniem obowiązującej na dzień składania oferty stawki 
podatku VAT. 

12.5. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Formularza cenowego. Wykonawca 
nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Formularzu cenowym. 

12.6. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówkę pominąć, powyżej i równe  
5 należy zaokrąglić w górę) i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. 

12.7. Ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w czasie realizacji 

zamówienia. Wynagrodzenie może ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT, zmiana taka zostanie wprowadzona aneksem do umowy na wniosek 
Wykonawcy. 

12.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający  
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 
składający ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

13.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w następującej wysokości:  

 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100) przed upływem terminu 

składania ofert. 

 
13.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
a)  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: 

Getin Noble Bank S.A. 
Nr r-ku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003 

b)  poręczeniach bankowych; 

c)  poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
d)  gwarancjach bankowych; 
e)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 
 

13.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi 
obejmować cały okres związania ofertą. 
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 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

 

13.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania 
Miasta wskazany w pkt 13.2.a) musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania 
ofert.  
Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg  
i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział 
Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: 
WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 
CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA  PIOTRKOWA 
TRYBUNALSKIEGO. 
 

Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczych kas 

oszczędnościowo – kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty  

w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał 

wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 

 
13.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. 
 

13.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,  
w przypadku gdy: 

13.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
a)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 
b)  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 
lezących po stronie Wykonawcy. 

13.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 
 
 
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
  
14.1. Oferty należy złożyć w siedzibie ZDiUM przy ul. Kasztanowej 31, w pokoju nr 1  

(PUNKT PRZYJMOWANIA KORESPONDENCJI – na parterze przy wejściu do budynku),  

w terminie do 30.12.2020 roku, do godziny 10:00. 
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZDiUM przy ul. Kasztanowej 31, w pokoju nr 4,  

w dniu 30.12.2020 roku, o godzinie 10:30.  
14.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

 
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
15.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 
15.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu,  
o którym mowa w pkt 15.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

15.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

15.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
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16. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
16.1.  W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców, wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 
16.2.  Zamawiający poprawi w ofertach: 
16.2.1. Oczywiste omyłki pisarskie 
16.2.2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. 
16.2.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.  

 
16.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny oferty: 
 
CENA – 60 %  

CZAS REAKCJI – 40%  

 
Przyznawanie punktów odbywać się będzie według następujących zasad: 

 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych powyżej w oparciu  
o zasady określone poniżej: 

 
a) Punkty za kryterium CENA zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
 
       cena brutto oferty najtańszej  
C =--------------------------------- x 60% x 100 = ilość punktów 
        cena brutto oferty ocenianej 

 
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt. 

 

b) Kryterium CZAS REAKCJI będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez 
Wykonawcę czasu reakcji, w jakim Wykonawca na polecenie telefoniczne pracownika 

Zamawiającego przystąpi do realizacji zlecenia w trybie „awaryjnym”, o którym mowa w opisie 

przedmiotu zamówienia. Liczba punktów w kryterium czas reakcji zostanie przydzielona 
według następującej reguły:  

 

• jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji (przystąpienie do realizacji zlecenia 

w trybie „awaryjnym”) powyżej 3 godzin do 6 godzin, liczony od chwili 

wydania zlecenia telefonicznego przez pracownika Zamawiającego otrzyma - 

20 pkt  

• jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji (przystąpienie do realizacji zlecenia 

w trybie „awaryjnym”) powyżej 1 godziny do 3 godzin, liczony od chwili 

wydania zlecenia telefonicznego przez pracownika Zamawiającego otrzyma -  

30 pkt  

• jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji (przystąpienie do realizacji zlecenia 

w trybie „awaryjnym”) równy lub krótszy niż 1 godzinę, liczony od chwili 

wydania zlecenia telefonicznego przez pracownika Zamawiającego otrzyma -  

40 pkt  

 

UWAGA ! – Zamawiający informuje, iż maksymalny czas reakcji wynosi 6 godzin od chwili 
wydania polecenia telefonicznego przez pracownika Zamawiającego. Oferty z dłuższym niż  
6 godzin czasem reakcji (przystąpienie do realizacji zlecenia w trybie „awaryjnym”), otrzymają 
0,00 pkt.  

 

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt. 

 
Punkty we wszystkich kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po 

przecinku. Ilości punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą 
stanowić końcową ocenę oferty. Maksymalnie w ostatecznej ocenie punktowej 
Wykonawca może uzyskać 100 pkt. 

Zamawijący udziali zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą 
liczbę punktów. 
 

16.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 



ZP.3310/29/2020  15/86 

16.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający  
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

składający ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

16.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

16.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione  
w SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną na podstawie zasad 
określonych w pkt 16.3., z zastrzeżeniem zapisów pkt. 16.6. 

16.8. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączna punktację; 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;   

4) unieważnienia postepowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

17.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby 
Zamawiającego celem podpisania umowy. 

17.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży: 

 
-  Umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia 
 (w przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia), 

 Uwaga ! – umowa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować cały 
okres realizacji zamówienia; 

- Wskazanie nazwy (firmy) Podwykonawcy/-ów, którym wykonanie części 
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć  

 (w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty wskazał nazwę części zamówienia, której/których 
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy, na którego/których zasoby Wykonawca 
nie powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu).  

- Dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł wraz z dowodem opłacenia 
składek. 

 
Nie złożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów przed podpisaniem umowy będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 
 

17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 
pozostałych bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodzą przesłanki 
unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia. 
 

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia ZNWU. 
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19.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy 

Pzp. 

 
20. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI 

SIWZ  

20.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: (44) 733 92 52), lub droga 
elektroniczną (zp@zdium-piotrkow.pl) z uwzględnieniem pkt. 20.2.   

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub 
faksem lub droga elektroniczną (zgodnie z wyborem Zamawiającego) faktu 
otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie 

Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  

20.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia 
wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 

 
20.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując 

wniosek na adres: 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

ul. Kasztanowa 31 
97-300 Piotrków Trybunalski 

20.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2  dni 
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

20.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.4, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

20.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt 20.4. 

20.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

20.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

20.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej. 

20.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

20.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 
ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert,  

zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

20.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 
-  w zakresie procedury zamówień publicznych: 

Anna Januszczak-Deredas,  Anna Przybyła – tel. (44) 733-92-57, 
-  w zakresie przedmiotu zamówienia: 
 Mirosław Święconek – tel. (44) 732-03-62 wew. 45. 

     Mikołaj Chmielewski – tel. (44) 732-03-61 wew. 44. 

 
 
 
 
 
 

mailto:zp@zdium-piotrkow.pl
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Formularz 2.1. 

 

 

 
…………………………………………………… 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

F ORMUL AR Z OF ER TY  

 
Do 
Miasta Piotrków Trybunalski 
- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

ul. Kasztanowa 31 
97-300 Piotrków Trybunalski 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 

CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA   
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 
WYKONAWCA: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP: ……………………………………………                           
REGON: ……………………………………… 

 
TEL:(……) ……………………………………                            

Nr faxu służbowego, czynnego w godzinach od 7:00 do 15:00, za pomocą którego Zamawiający 

będzie przesyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania: 
 

FAX:(……) …………………………………… 
 

e-mail: ……………………………………………………………… 
 

województwo: …………………………… 

 
 
 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

1) SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia:  

2) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się  

za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3) OŚWIADCZAMY, że jesteśmy: □ mikro □ małym, □ średnim, □ dużym, przedsiębiorstwem. 
                                                                                (zaznaczyć właściwe) 

4) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

....................................... zł netto,  

słownie: ................................................................................................................ zł 

podatek VAT ................. %, kwota ................................. zł 

co daje kwotę brutto ................................... zł 

słownie: ................................................................................................................. zł 
zgodnie z załączonym Formularzem cenowym. 

Wykonawca informuje, że: 

-  wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *. 

tel:(.....)
tel:(.....)
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- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie 

dotyczył ……………………………………………………………………………………………………………………………… objętych 

przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez podatku VAT) będzie wynosiła 

……………………… złotych netto. 

5) ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do 

21.12.2021 roku. 

6) AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

7) JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8) ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale Podwykonawcy/-ów *: 

- należy wskazać nazwę (firmę) Podwykonawcy/-ów, oraz wartość lub procentową 
część powierzonego Podwykonawcy zamówienia NA KTÓREGO/KTÓRYCH ZASOBY 

WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP: 

 

L.P. NAZWA (FIRMA) PODWYKONAWCY   
WARTOŚĆ LUB PROCENTOWĄ CZĘŚĆ 
POWIERZONEGO PODWYKONAWCY 

ZAMÓWIENIA 

 
 

 

 

  
- należy wykazać nazwę części zamówienia oraz wartość lub procentową część 
zamówienia której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy, 
NA KTÓREGO ZASOBY WYKONAWCA NIE POWOŁUJE SIĘ: 
 

L.P. 
 

NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  
 

WARTOŚĆ LUB PROCENTOWĄ CZĘŚĆ 

POWIERZONEGO PODWYKONAWCY 
ZAMÓWIENIA 

 
 

 

 

 

9) OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja,  

pozostali wykonawcy wpisują NIE DOTYCZY) 

 

10) OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ……… do ………, dotyczące: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(należy wykazać, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

i wskazać powód, dla którego nie mogą być one udostępniane) 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  

11) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z ofertą, na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

12) OŚWIADCZAMY, iż w przypadku wyboru naszej oferty umowę w naszym imieniu podpisze:  

Pan/-i: ……………………………………………………………………, funkcja: …………………………………………………………….. 

na podstawie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

                                             (należy wpisać dokument, z którego wynika to uprawnienie)         
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13) OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.            

14) OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako 

najkorzystniejszej do dostarczenia do siedziby Zamawiającego w dniu zawarcia umowy: 

- Umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia 

 (w przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia), 

 Uwaga ! – umowa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być 
zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować cały okres realizacji zamówienia; 

- Wskazanie nazwy (firmy) Podwykonawcy/-ów, którym wykonanie części zamówienia 
Wykonawca zamierza powierzyć  

 (w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty wskazał nazwę części zamówienia, której/których 
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy, na którego/których zasoby Wykonawca nie 
powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu). 

- Dokument potwierdzający, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składek. 

 

 

Nie złożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów przed podpisaniem umowy będzie traktowane 
przez Zamawiającego jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 

 

15) OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako 

najkorzystniejszej do: 

- pełnej 24-godzinnej dyspozycyjności pod numerem tel. ………………………………………, z siedzibą 

w:………………………………………………….………….., osoba do kontaktów …………………………………………..,  

- dysponowania bazą sprzętowo – materiałową w odległości nie większej niż 30 km od granic 
administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

16) Dane rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający skieruje zapłatę za wykonanie  

przedmiotu zamówienia oraz dokona zwrotu wniesionego wadium w przypadku gdy było ono 

wniesione w formie pieniądza:  

Bank:.............................................. Nr konta: ............................................................... 

17) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na  
poniższy adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………………… fax. …………………………………  

Osoba upoważniona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………………… fax. …………………………………  

18) OFERTĘ (tj.: FORMULARZ OFERTY + FORMULARZ CENOWY) składamy na stronach od …- do …. 

19) WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach od …- do … tj.:  
- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postepowania; 
- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu; 
- Dowód wniesienia wadium w wysokości: 3.800,00 zł.  
-  ………………………………………………… (wpisać gdy dotyczy pełnomocnictwa opisanego w pkt 11.6.1. IDW)* 
-  ………………………………………………… (wpisać gdy dotyczy pełnomocnictwa opisanego w pkt 11.6.2. IDW)* 

- Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  
zamówienia - (wpisać gdy dotyczy) * 

 

……………………………………………… dnia ……………… 2020 roku 

 * niepotrzebne skreślić 
…………………………………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.2. 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 

CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA   
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 

1. OŚWIADCZAMY, ze wykonamy zamówienie za cenę: 
 

LP. ZAKRES USŁUGI JM. ILOŚĆ 
CENA 
JEDN. 
NETTO  

WARTOŚĆ 
NETTO 

1 2 3 4 5 6 

1 

WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP 
ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW (ROZDROBIENIE, MULCZOWANIE)   
BEZ WYGRABIENIA – RĘCZNIE. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ. 

m2 40000   

2 
WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GESTY TWARDY Z DNA 
CIEKÓW (ROZDROBIENIE, MULCZOWANIE) BEZ WYGRABIENIA – 
RĘCZNIE. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m2 5000   

3 

WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP 
ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW (ROZDROBIENIE, MULCZOWANIE)  
BEZ WYGRABIENIA – MECHANICZNE. USUWANIE KAMIENI, GRUZU 
I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m2 50000   

4 

WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GESTY TWARDY Z DNA 
CIEKÓW (ROZDROBIENIE, MULCZOWANIE) BEZ WYGRABIENIA – 
MECHANICZNIE. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ. 

m2 200   

5 

WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP 
ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW I DNA CIEKÓW (ROZDROBIENIE, 
MULCZOWANIE) BEZ WYGRABIENIA – MECHANICZNE. USUWANIE 
KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m2 22000   

6 

WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY NA 
TERENIE PŁASKIM (ROZDROBIENIE, MULCZOWANIE) BEZ 
WYGRABIENIA – MECHANICZNE. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ. 

m2 37400   

7 
WYGRABIENIE POROSTÓW ZE SKARP CIEKU. USUWANIE KAMIENI, 

GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 
m2 3000   

8 
WYGRABIENIE POROSTÓW Z DNA CIEKU. USUWANIE KAMIENI, 

GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 
m2 60   

9 WYWÓZ WYKOSZONYCH POROSTÓW ZE SKARP I DNA ton 2   

10 

WYKOSZENIE POROSTÓW, TRAW ZE SKARP CIEKU RĘCZNIE , POROST 
GĘSTY TWARDY WRAZ Z WYGRABIENIEM ZE ŻŁOŻENIEM W KOPKI 

WZDŁUŻ KRAWĘDZI SKARPY. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m2 4400   

11 

WYKOSZENIE POROSTÓW, TRAW Z DNA CIEKU RĘCZNIE , POROST 
GĘSTY TWARDY WRAZ Z WYGRABIENIEM ZE ZŁOŻENIEM W KOPKI 

WZDŁUŻ KRAWĘDZI SKARPY. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m2 14000   

12 
WYDOBYCIE Z DNA CIEKU ROŚLIN KORZENIĄCYCH SIĘ PRZY 
ZAROŚNIĘCIU DO 40% Z ODŁOŻENIEM POROSTÓW NA POBOCZE 
SKARP. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.  

m2 100   

13 
WYDOBYCIE Z DNA CIEKU ROŚLIN KORZENIĄCYCH SIĘ PRZY 
ZAROŚNIĘCIU DO 40% Z WYWOZEM POROSTÓW NA ODLEGŁOŚĆ  
DO 6 KM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.  

m2 10   

14 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD  
KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 
0,40 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 
UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 300   
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15 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD  
KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 
0,40 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 
UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 400   

16 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD  
KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 
0,60 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 
UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 300   

17 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD  
KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 
0,60 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 
UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 10   

18 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD  
KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 
0,80 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 
UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 10   

19 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD  
KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 
0,80 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 
UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 10   

20 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD  
KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA  
1,0 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 
UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 10   

21 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD  
KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA  
1,0 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 
UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 10   

22 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD  
KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 
1,20 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 
UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 70   

23 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD  
KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 
1,20 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 
UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 10   

24 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW 
NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 2,20 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ 
Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE 
TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.  

m 10   

25 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW 
NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 2,20 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ 
Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE 
TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 10   

26 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW 
NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 4,0 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ 
Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE 
TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 10   

27 

RÓWNANIE, (PLANTOWANIE) SKARP CIEKU ODMULARKAMI Z DWÓCH 
BRZEGÓW NIEZALEZNIE OD KATEGORII I NACHYLENIU SKARP PRZY 
SZEROKOŚCI DO 3,0 M I ZAMULENIU 20 CM Z TRANSPORTEM UROBKU 
SAMOCHODANI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 10   

28 

RÓWNANIE, (PLANTOWANIE) SKARP CIEKU ODMULARKAMI Z DWÓCH 
BRZEGÓW NIEZALEZNIE OD KATEGORII I NACHYLENIU SKARP PRZY 
SZEROKOŚCI DO 3,0 M I ZAMULENIU 20 CM. USUWANIE KAMIENI, 
GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.   

m 296   

29 

RÓWNANIE SKARP ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZED EROZJĄ SKARP 
ROWÓW SIATKĄ "MULTIMAT 030" (GRAMATURA 180G/M2) 
ZAKOTWICZENIE SIATKI NA KORONIE SKARPY DO PODŁOŻA 
STALOWYMI SŁUPKAMI, RÓWNANIE SKARP, ICH OBSIEW TRAWĄ, 
PRZYKRYCIE WARSTWĄ ZIEMI SIATKI ORAZ TRAWY - MECHANICZNIE 
Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ.   

m2 260   

30 

WYMIANA KORYTEK ŚCIEKOWYCH BETONOWYCH DO 
ODPROWADZANIA WODY OPADOWEJ (BETON KLASY C35/45, 
300szer.x500dł.x130wys.), MONTAŻ NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-
PIASKOWEJ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW. USUWANIE KAMIENI, 
GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.  

m 4   
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31 

ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW 
NIEZALEŻNIE OD  KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 4,0 M I ZAMULENIU 40 CM. USUWANIE KAMIENI, 
GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

32 

RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 0,40 M 
I ZAMULENIU 20 CM I GŁ. CIEKU DO 1,5 M. WYDOBYCIE NAMUŁU        
Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM 
NA USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU. LUB 
UBICIE I WYRÓWNANIE ZASYPANYCH USZKODZEŃ SKARP. 
OCZYSZCZENIE PASÓW O SZEROKOŚCI 0,5 M WZDŁUŻ KRAWĘDZI 
CIEKU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 66   

33 

RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 0,60 M 
I ZAMULENIU 20 CM I GŁ. CIEKU DO 1,5 M. WYDOBYCIE NAMUŁU 
Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM 
NA USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU. LUB 
UBICIE I WYRÓWNANIE ZASYPANYCH USZKODZEŃ SKARP. 
OCZYSZCZENIE PASÓW O SZEROKOŚCI 0,5 M WZDŁUŻ KRAWĘDZI 
CIEKU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 20   

34 

RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 0,60 M 
I ZAMULENIU 40 CM I GŁ. CIEKU DO 1,5 M. WYDOBYCIE NAMUŁU 
Z CIEKU Z WYRZUCENIEM  NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM 
NA USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU. LUB 
UBICIE I WYRÓWNANIE ZASYPANYCH USZKODZEŃ SKARP. 
OCZYSZCZENIE PASÓW O SZEROKOŚCI 0,5 M WZDŁUŻ KRAWĘDZI 
CIEKU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

35 

RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 1,00 M 
I ZAMULENIU 20 CM I GŁ. CIEKU DO 1,5 M.  WYDOBYCIE NAMUŁU 
Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM 
NA USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU. LUB 
UBICIE I WYRÓWNANIE ZASYPANYCH USZKODZEŃ SKARP. 
OCZYSZCZENIE PASÓW O SZEROKOŚCI 0,5 M WZDŁUŻ KRAWĘDZI 
CIEKU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

36 

RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 1,00 M 
I ZAMULENIU 40 CM I GŁ. CIEKU DO 1,5 M. WYDOBYCIE NAMUŁU  
Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM 
NA USZKODZONYCH SKARPACH, ROZPLANTOWANIE NAMUŁU. LUB 
UBICIE I WYRÓWNANIE ZASYPANYCH USZKODZEŃ SKARP. 
OCZYSZCZENIE PASÓW O SZEROKOŚCI 0,5 M WZDŁUŻ KRAWĘDZI 
CIEKU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

37 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,40 M 

GR. ZAMUL. 20 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 50   

38 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,40 M 

GR. ZAMUL. 40 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

39 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,60 M 

GR. ZAMUL. 20 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

40 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,60 M 

GR. ZAMUL. 40 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

41 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 

MECHANICZNYM ODM USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ.ULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,80 M GR. 

ZAMUL. 20 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

42 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,80 M 

GR. ZAMUL. 40 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

43 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,0 M  

GR. ZAMUL. 20 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

44 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,0 M  

GR. ZAMUL. 40 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

45 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,20 M 

GR. ZAMUL. 20 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

46 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,20 M 

GR. ZAMUL. 40 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 
m 4   
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ZANIECZYSZCZEŃ. 

47 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 2,20 M 

GR. ZAMUL. 20 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 4   

48 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 2,20 M 

GR. ZAMUL. 40 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 6   

49 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 4,0 M  

GR. ZAMUL. 20 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 6   

50 

ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO 
MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 4,0 M  

GR. ZAMUL. 40 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

m 6   

51 

OCZYSZCZENIE Z NAMUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH - WYDOBYCIE 
NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA POBOCZA CIEKU 
I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 40 CM GŁ. ZAMULENIA ½ 
ŚREDNICY 

m 2   

52 

OCZYSZCZENIE Z NAMUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH - WYDOBYCIE 
NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA POBOCZA CIEKU 
I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 60 CM GŁ.  ZAMULENIA  ½ 
ŚREDNICY 

m 2   

 
 
 

53 

OCZYSZCZENIE Z NAMUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH - WYDOBYCIE 
NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA POBOCZA CIEKU 
I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 80 CM GŁ. ZAMULENIA ½ 
ŚREDNICY 

m 2   

54 

OCZYSZCZENIE Z NAMUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH – WYDOBYCIE 
NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA POBOCZA CIEKU 
I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 100 CM GŁ. ZAMULENIA ½ 
ŚREDNICY 

m 2   

55 

OCZYSZCZENIE Z NAMUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH – WYDOBYCIE 
NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA POBOCZA CIEKU 
I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 120 CM GŁ. ZAMULENIA ½ 
ŚREDNICY 

m 2   

56 

MECHANICZNE OCZYSZCZENIE OSADNIKÓW Z NAMUŁÓW 
I NIECZYSTOŚCI NA CIEKACH OTWARTYCH PRZY UL: AL. ARMII 
KRAJOWEJ, ŚLĄSKIEJ, KORALOWEJ, W TYM:  

a)   WYKONANIE TYMCZASOWEGO RUROCIĄGU /BAJPASU/       
SŁUŻACEGO DO ODPROWADZANIA WÓD Z CIEKÓW, 

b)  WYPOMPOWANIE WODY Z OSADNIKÓW, 

c)   WYDOBYCIE Z OSADNIKÓW NAMUŁU I NIECZYSTOŚCI, WYWÓZ 
NAMUŁU NA SKŁADOWISKO NA ODL. DO 10 KM, 

d) OCZYSZCZENIE SKARP Z ROŚLINNOŚCI, NAMUŁU, WYWÓZ  
NIECZYSTOŚCI, 

 
e)  WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE 

SKARP I WOKÓŁ OSADNIKÓW Z WYGRABIENIEM I WYWOZEM.  
 

f)  JEDNOKROTNE, MALOWANIE ANTYKOROZYJNĄ FARBĄ   
      BARIEREK OCHRONNYCH NA W/W OSADNIKACH /KOLOR   
      FARBY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM/    

 

m3 50   

57 
OCZYSZCZENIE TERENU KORYTA I SKARP Z RESZTEK BUDOWLANYCH  
ZE ŚMIECI ( GAŁĘZIE, GRUZ, KAMIENIE I INNYCH NIECZYSTOŚCI)  

m2 12000   

58 
WYWIEZIENIE ŚMIECI, GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI 
SAMOWYŁADOWCZYMI NA SKŁADOWISKO ODPADÓW   

m3 16   

59 
LIKWIDACJA ZATORÓW NA CIEKU (TAMY BOBRÓW ITP.) Z WYWOZEM 
NA SKŁADOWISKO 

m3 220   

60 
ROZBIÓRKA BRUKU Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH GRUBOŚCI 
DO 15CM, POSORTOWANIE, Z WYWOZEM NA SKŁADOWISKO 

m2 50   
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61 
ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 
Z WYWOZEM NA SKŁADOWISKO 

m3 2   

62 

UBEZPIECZENIE STOPY SKARP KISZKĄ FASZYNOWĄ O ŚRED. 20 CM 
W GR.KAT. III (WBICIE KOŁKÓW, ZAŁOŻENIE KISZKI, GEOWŁÓKNINY,  
PRZYBICIE KOŁKAMI WYCIĘCIE I ZAŁOŻENIE DARNINY ZA KISZKĘ), 
RÓWNANIE I PLANTOWANIE SKARY, TRANSPORT MATERIAŁÓW   

m 160   

63 

UBEZPIECZENIE STOPY SKARP KISZKĄ FASZYNOWĄ O ŚRED. 40 CM 
W GR.KAT. III (WBICIE KOŁKÓW, ZAŁOŻENIE KISZKI, GEOWŁÓKNINY,  
PRZYBICIE KOŁKAMI WYCIĘCIE I ZAŁOŻENIE DARNINY ZA KISZKĘ), 
RÓWNANIE I PLANTOWANIE SKARY, TRANSPORT MATERIAŁÓW 

m 80   

64 

WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 60 CM POD ZJAZDAMI, 
Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA 
WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, 
ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, 
WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT 
MATERIAŁÓW    

m 2   

65 

WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 60 CM POD ZJAZDAMI, 
Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, PODŁOŻE POD KANAŁ 
Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ 
Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA 
KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE 
USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, 
UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATERIAŁÓW   

m 2   

66 

WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 80 CM POD ZJAZDAMI, 
Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA 
WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, 
ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, 
WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT 
MATERIAŁÓW    

m 2   

67 

WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 80 CM POD ZJAZDAMI, 
Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, PODŁOŻE POD KANAŁ 
Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ 
Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA 
KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE 
USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, 
UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATERIAŁÓW   

m 2   

68 

WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 100 CM POD ZJAZDAMI, 
Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA 
WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, 
ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, 
WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT 
MATERIAŁÓW 

m 2   

69 

WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 100 CM POD ZJAZDAMI, 
Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, PODŁOŻE POD KANAŁ 
Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ 
Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA 
KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE 
USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, 
UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATERIAŁÓW   

m 2   

70 

WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 120 CM POD ZJAZDAMI, 
Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA 
WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, 
ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, 
WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT 
MATERIAŁÓW   

m 2   
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71 

WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 120 CM POD ZJAZDAMI, 
Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, PODŁOŻE POD KANAŁ 
Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ 
Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA 
KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE 
USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, 
UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATERIAŁÓW 

m 2   

72 

WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 140 CM POD ZJAZDAMI, 
Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, PODŁOŻE POD KANAŁ 
Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ 
Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA 
KOSZTORYSOWA ZAWIERA (WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE 
USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, 
UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATERIAŁÓW    

m 2   

73 

WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 140 CM POD ZJAZDAMI, 
Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA 
WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, 
ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, 
WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT 
MATERIAŁÓW    

m 2   

74 
WYMIANA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ POD RURAMI PRZEPUSTU, 
ROZEBRANIE BODBUDOWY, OTWORZENIE, WYKOP, TRANSPORT 
MATERIAŁÓW  

m3 2   

75 
NAPRAWA SKARP POPRZEZ OBSIEW MIESZANKĄ TRAW-
SPULCHNIENIE, PLANTOWANIE POWIERZCHNI I WYSIEW NASION, 
PRZYKRYCIE NASION WARSTWĄ ZIEMI 

m2 2   

76 

WYMIANA RUROCIĄGU Z PCV ŁĄCZONY NA WCISK O ŚREDNICY 
ZEWNĘTRZNEJ 315 MM Z PODŁOŻEM POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH GRUBOŚCI 10 CM Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 
GRUBOŚCI 25 CM NAD RURĘ Z TRANSPORTEM (POZYCJA 
KOSZTORYSOWA ZAWIERA CIĘCIE NAWIERZCHNI, WYKONANIA 
WYKOPU, ZASYPANIE, ODTWORZENIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI) 

m 2   

77 WYKONANIE PODSYPKI Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO GR.  20 CM m2 6   

78 WYKONANIE PODSYPKI Z POSPÓŁKI GR. 10 CM m2 6   

79 
PRZEKŁADANIE RUROCIĄGÓW DRENARSKICH O ŚR. 5 – 10 CM, 
WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE I PLANTOWANIE, TRANSPORT 
MATERIAŁÓW  

m 2   

80 

UMOCNIENIE SKARP I DNA CIEKÓW ELEMENTAMI 
PREFABRYKOWANYMI GR. 10 CM, WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ 
GR. 10 CM, UŁOŻENIE PŁYT, WYPEŁNIENIE SZCZELIN PIASKIEM, 
TRANSPORT MATERIAŁÓW 

m2 2   

81 

UMOCNIENIE SKARP I DNA CIEKÓW ELEMENTAMI 
PREFABRYKOWANYMI GR. 10 CM, WYKONANIE PODSYPKI ZAPRAWĄ 
CEMENTOWĄ GR. 10 CM, UŁOŻENIE PŁYT, WYPEŁNIENIE SZCZELIN 
ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, TRANSPORT MATERIAŁÓW 

m2 2   

82 
WYKOP ROWU MECHANICZNIE O SZER. DNA 0,4 - 1,0 M NACHYLENIE 
SKARP 1:1 GR. KAT. III 

m3 800   

83 
WYKOP ROWU MECHANICZNIE O SZER. DNA 0,4 - 2,0 M NACHYLENIE 
SKARP 1:1,5 GR. KAT. III 

m3 2   

84 
ZAŁADUNEK KOPARKĄ GRUNTU ODSPOJONEGO POJ. ŁYŻKI 0,25 M³, 
GRUNT KAT. I - II, TRANSPORT UROBKU SAMOCHODAMI 
SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM   

m3 4   

85 

RĘCZNE ODSPOJENIE GRUNTU SZEROKOŚCI DNA DO 1,5 M 
GŁĘBOKOSĆ WYKOPU DO 1,5 M, KAT. GRUNTU III Z WYRZUCENIEM 
UROBKU NA POBOCZE, USZKODZONE SKARPY, ROZPLANTOWANIE 
UROBKU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.   

m3 30   

86 

MECHANICZNE ODSPOJENIE GRUNTU KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI 
KOPARKI O POJ. ŁYŻKI 0,25 M³, GRUNT KAT. I - II Z ROZPLANTOWANIEM 
UROBKU NA POBOCZU LUB NA USZKODZONYCH SKARPACH. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.   

m3 32   



ZP.3310/29/2020  27/86 

87 

MECHANICZNE ODSPOJENIE GRUNTU KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI 
KOPARKI O POJ. ŁYŻKI 0,25 M³, GRUNT KAT. I – II Z TRANSPORTEM 
UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 
6 KM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

m3 4   

88 

MECHANICZNE ROZPLANTOWANIE ZIEMI WARSTWĄ GR. 20 CM 

WYDOBYTEJ Z WYKOPU GR. KAT. III. USUWANIE KAMIENI, GRUZU  

I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.  

m3 800   

89 MECHANICZNE ZASYPANIE WYKOPÓW GR. KAT. III m3 2   

90 
MECHANICZNE ZASYPANIE WYKOPÓW GR. KAT. III Z TRANSPORTEM 
ZIEMI Z ODL. 6 KM 

m3 2   

91 RĘCZNE ZASYPANIE WYKOPÓW GR. KAT. III, PLANTOWANIE UROBKU m3 10   

92 

RĘCZNE ŚCINANIE I KARCZOWANIE KRZAKÓW I PODSZYCIA ŚREDNIEJ 
GĘSTOŚCI Z WYWOZEM ODPADÓW NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM, 
OCZYSZCZENIE TERENU Z POZOSTAŁOŚCI PO WYKARCZOWANIU, 
DROBNE GAŁĘZIE, KORZENIE, KORA I INNE ZANIECZYSZCZENIA 
Z TRANSPORTEM NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM 

m2 1800   

93 

MECHANICZNE KARCZOWANIE KRZAKÓW I PODSZYĆ ŚREDNICH OD 31 
– 60 % POWIERZCHNI, OCZYSZCZENIE TERENU Z POZOSTAŁOŚCI PO 
WYKARCZOWANIU DROBNE GAŁĘZIE, KORZENIE, KORA I INNE 
ZANIECZYSZCZENIA Z TRANSPORTEM NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM 

m2 800   

94 
OPRYSKIWANIE TRAWNIKÓW ŚRODKAMI CHWASTOBUJCZYMI 
NIESZKODLIWYMI DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

m2 240   

95 

WYGRODZENIE OSADNIKA PRZY UL. POLNEJ PREFABRYKATAMI 
BARIERAMI DROGOWYMI DWUSTONNYMI BPP-1 (BETON KLASY C35/45 
MALOWANE W PASY KOLORU CZARNO- ŻÓŁTEGO) - WYMIARY:                                                               
- SZEROKOŚĆ PODSTAWY 550 MM, 
- WYSOKOŚĆ 810 MM, 
- DŁUGOŚĆ L 2000 MM, 
- CIĘŻAR OK. 1120KG., 
- NIWELACJA TERENU, 
- UŁOŻENIE BARIER DROGOWYCH NA CHUDYM BETONIE WYLANYM   
  W GRUNCIE GR 15 CM, 
- TRANSPORT MATERIAŁÓW (ZAŁĄCZNIK NR 3)                                                                                                

mb 16   

96 

RZEKA STRAWA OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. M. KOPERNIKA                                                                                                               
- ODMULENIE CIEKU I OSADNIKA KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH 
BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA 
SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 5,0 M I ZAMULENIU 20 CM WYDOBYCIE 
NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE, Z TRANSPORTEM 
UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 7 
KM, OCZYSZCZENIE ZE ŚMIECI KORYTA RZEKI  (ZAŁĄCZNIK NR 4)                                                            

m 20   

97 

RZEKA STRAWA OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. M. KOPERNIKA                                                                                                          
- RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z DWÓCH BRZEGÓW CIEKU O 
SZEROKOŚCI DNA 5,00 M I ZAMULENIU 20 CM I GŁ.CIEKU DO 1,5 M,   
WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE  
Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODANI SAMOWYŁADOWCZYMI NA 
ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM  (ZAŁĄCZNIK NR 4)      

m 60   

98 

DEMONTAŻ I MONTAŻ UMOCNIEŃ SKARP I DNA CIEKÓW ELEMENTAMI 
PREFABRYKOWANYMYMI, WYKONANIE PODSYPKI GR. 10 CM, 
I PONOWNE UŁOŻENIE PŁYT, WYPEŁNIENIE SZCZELIN ZAPRAWĄ 
CEMENTOWĄ - (MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIORKI, ODZYSKU) 

m2 2   

99 

WYKONANIE TRAWNIKA Z ROLKI  
- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO UŁOŻENIA TRAWNIKA , 
- DOKONANIE NAWOŻENIA, 
- WYKONYWANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH, 
- PODLEWANIE PRZEZ CAŁY OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI. 

m2 20   

RAZEM KOSZTORYS NETTO 

 
 

VAT ……% W KWOCIE                       
 

 

RAZEM KOSZTORYS BRUTTO 
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UWAGA!  
Podane w formularzu cenowym ilości są wartościami założonymi do wykonywania w trakcie realizacji 
usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany pomiędzy zakresem i ilością wykonanych usług 

w stosunku do tego, co zostało określone powyżej. Realizacja usługi będzie następowała na podstawie 
bieżących potrzeb Zamawiającego i według cen jednostkowych w nim podanych, które są niezmienne 
przez cały okres obowiązywania umowy, przy czym wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty, 
o której mowa w § 5 ust.6 umowy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie 
odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszej ilości usług, w stosunku do tego, co zostało określone 
w formularzu cenowym określającym zakres usług oraz ceny jednostkowe. 

 
2. OŚWIADCZAMY, że oferujemy następujący CZAS REAKCJI (tj. przystąpienia do realizacji 

zlecenia w trybie „awaryjnym”):  
 

(Uwaga ! min. - równy lub krótszy niż 1 godzinę – max. – 6 godzin od chwili wydania 

polecenia telefonicznego przez pracownika Zamawiającego do przystąpienia do realizacji zlecenia  
w trybie „awaryjnym”) 

 

Kryterium Oferta Wykonawcy 
CZAS REAKCJI  

wyrażony w godzinach liczony od chwili wydania 

polecenia telefonicznego przez pracownika 
Zamawiającego do przystąpienia do realizacji 

zlecenia  

w trybie „awaryjnym” tj.:  
 

- równy lub krótszy niż 1 godzinę 
- powyżej 1 godziny do 3 godzin 
- powyżej 3 godzin do 6 godzin 

 
(UWAGA ! – należy wybrać oferowany) 

 

Oferujemy  
CZAS REAKCJI  

wyrażony w godzinach liczony od 

chwili wydania polecenia 
telefonicznego przez pracownika 

Zamawiającego  
do przystąpienia do realizacji zlecenia  

w trybie „awaryjnym” wynoszący: 
 

   ………………………….  

 

 

 

 

……………………………… dnia ……………… 2020 roku 

            …………………………………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Rozdział 3 
 

FORMULARZE DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Formularz 3.2 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 

 

DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  
W PRZYPADKU, GDY JEGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA NAJWYŻEJ: 
 

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;  

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;  

 

Formularz 4.1.  Wykaz usług; 
Formularz 4.2. Wykaz narzędzi; 
Formularz 4.3. Wykaz osób wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu. 

 
 

DOKUMENTY, KTÓRE SKŁADA WYKONAWCA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  
W PRZYPADKU GDY JEGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA NAJWYŻEJ, DLA 
PODWYKONAWCY/-ÓW JEŚLI POWOŁUJE SIĘ NA JEGO/ ICH ZASOBY:  

- Informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;  

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;  

Formularz 5.1. – Oświadczenie Podwykonawcy 

 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW  

WZÓR OŚWIADCZENIA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 
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FORMULARZE DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Formularz 3.2 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
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Formularz 3.1. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

- ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 

UL. KASZTANOWA 31 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

Wykonawca: 

…………………………………………

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do  reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. WYKONYWANIE 
USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW 
WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO, prowadzonego 
przez MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. KASZTANOWA 31, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1  

pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 

8) ustawy Pzp. 

 

………………………………………… (miejscowość), dnia …………………. r.  

                                  ………………………………………… 

                 (podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1), 8) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: …………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………… (miejscowość), dnia …………………. r.  

                                  ………………………………………… 

                 (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

………………………………………… (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                                  ………………………………………… 

                 (podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………………………… (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                                  ………………………………………… 

                 (podpis) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: niniejsze składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Formularz 3.2. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

- ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 
UL. KASZTANOWA 31 

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

Wykonawca: 

…………………………………………

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do  reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. WYKONYWANIE 

USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW 

WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO, prowadzonego 

przez MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA  

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. KASZTANOWA 31 oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  IDW 

(SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w  IDW (SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze  
powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców 
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DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  
W PRZYPADKU, GDY JEGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA NAJWYŻEJ: 

 

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;  

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej;  
 
Formularz 4.1.  Wykaz usług; 
Formularz 4.2. Wykaz narzędzi; 
Formularz 4.3. Wykaz osób wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu. 
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Formularz 4.1. 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

Wykaz usług  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 
CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA   

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
 
oświadczamy, iż wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, następujących zadań, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

doświadczenia: 
 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia 

Nazwa/firma  
i adres 

Zamawiającego
/Odbiorcy 

Charakterystyka zamówienia 
 

(rodzaj, wartość, miejsce wykonania)  
 
 

Data wykonania 

zamówienia 

(dzień; m-c, rok) 

 

1 2 3 4 

  

 

  

  
  

 
Załączniki: 

1) Dowody dotyczące usług, określające, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
UWAGA ! 

1. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1) w przypadku zamówień na usługi – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy;  

2) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2.  W odniesieniu do doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

usługi, do realizacji  których te zdolności są wymagane.  
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub dokumenty dotyczące: 

        a) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na  potrzeby wykonania zamówienia.  

 
 

(Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO 

UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego). 

 

 

……………………………………………… dnia …………………………  roku 

                        …………………………………………………………………… 
                      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



ZP.3310/29/2020  37/86 

 Formularz 4.2. 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

WYKAZ NARZĘDZI 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 

CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA   
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 
Przedkładamy wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych nam  

w celu wykonania zamówienia publicznego, celem wykazania spełniania opisanego przez 
Zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 

 

L.P. 

NAZWA NARZĘDZI,  

WYPOSAŻENIA ZAKŁADU  
I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

ILOŚĆ 

PODSTAWA 

DYSPONOWANIA 

WŁASNOŚĆ (W)  
(w tym umowa najmu, 

użyczenia, leasingu) 

/  

DYSPONOWANIE (D) 
(dot. zasobu podmiotu 

trzeciego) 

1 
 

 koparko – odmularka 0,08 - 0,12 m³- 1 szt.   

2 
 

koparko - spycharka samojezdna 0,15 m³ - 1 szt.   

3 koparka gąsienicowa 0,25 m³ – 1 szt.   

4 samochód dostawczy - 1 szt.   

5 samochód samowyładowczy pow. 3,5 tony - 1 szt.    

6 piły spalinowe - 2 szt.   

7 rozdrabniacz gałęzi – 1 szt.   

8 kosiarka ciągnikowa rotacyjna - 1 szt.   

9 kosiarka bijakowa na wysięgniku do rowów i skarp - 1 szt.   

10 kosy spalinowe - 6 szt.   

11 ciągnik kołowy do 29-37 kW – 1 szt.   

12 przyczepa samowyładowcza lub skrzyniowa 5 ton – 1 szt.   

13 brona talerzowa – 1 szt.   

14 glebogryzarka – 1 szt. 

 

  

15 myjka ciśnieniowa – 1 szt. 

 

  

16 samochód typu „WUKO” – 1 szt. 

 

  

 
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na  potrzeby wykonania zamówienia.  

 

(Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA  

DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego). 

 

……………………………………………… dnia ………………………….  roku 

                                                               …………………………………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 4.3. 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 

CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA   
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 
Przedkładamy wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia celem wykazania spełniania 

opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia: 

 

Funkcja Nazwisko i imię Podstawa dysponowania 
(należy wskazać  

czy pracownik własny, zatrudniony 

na podstawie umowy o pracę,  

czy pracownik podmiotu trzeciego, 
na którego zasoby Wykonawca 

powołuje się) 

KIEROWNIK PRAC  
 

  
 

 
Uwaga:  

Dla KIEROWNIKA PRAC  należy załączyć informacje o kwalifikacjach zawodowych potwierdzające spełnienie warunku określonego w 

pkt 7.2.3.c)  

 

1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, Wykonawca może polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi  do realizacji których te zdolności są wymagane. 
 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na  potrzeby wykonania zamówienia.  

 

(Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO 

UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego). 

 

……………………………………………… dnia …………………………….  roku 

                                                                                                                                                          

…………………………………………………………………… 

                     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!  

Dla KIEROWNIKA PRAC należy wypełnić i załączyć do oferty załącznik do Formularza 4.3. „Informacja o kwalifikacji osób 

wskazanych w Formularzu 4.3.” 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WYKAZ OSÓB  
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Załącznik do Formularza 4.3. 

Informacja o kwalifikacji osób wskazanych w Formularzu 4.3. 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu nieograniczonym na: 

 

WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 
CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA   

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 

przedkładamy następujące informacje: 

1.   Nazwisko: ………………………………………………………………………… 

2.   Imię:          ………………………………………………………………………… 

3.   Przewidywana funkcja: KIEROWNIK PRAC 

4. Kwalifikacje (należy opisać w tabeli poniżej):  

 

5. Wymagane  
kwalifikacje  

dla danej funkcji 
6.  

Posiadane  
kwalifikacje  

Staż pracy  
w latach 

Funkcja 

1 2 3 4 

uprawnienia do kierowania 

pracami w specjalności: 

        melioracyjnej  

          (bez ograniczeń)  

                 lub 

instalacyjno - inżynieryjnej 

(bez ograniczeń) 

          w zakresie sieci, 

        instalacji i urządzeń  

               wod.- kan. 

 

 

 
KIEROWNIK 

PRAC 

przynależność do właściwej izby 
samorządu zawodowego 

wydane przez:…………………… 
nr……………………………………… 

  z dn. …………………………………… 
ważne do ………………………… 

 
W załączeniu kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.  

 

 

 

……………………………………………… dnia ………………………..  roku 

  

 
…………………………………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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WZÓR 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA  
DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY  

NIEZBĘDNYCH ZASOBOW  
NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 
 

Ja/My* niżej podpisany/-i *działający w imieniu ……………………………………………………………………………                                              
(nazwa podmiotu trzeciego), 

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………  
     (dokładny adres podmiotu trzeciego, wraz z numerem telefonu i faksu) 

działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej / zarejestrowany  w Krajowym Rejestrze Sądowym / pod numerem 
.............................................................. 
 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(określenie zasobu – doświadczenia, potencjału technicznego, potencjału kadrowego,  
zdolności ekonomicznej lub finansowej) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(dokładna nazwa i adres Wykonawcy) 

 
na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i numer nadany przez Zamawiającego) 

 
Oświadczam, iż: 
a) udostępniam w/w Wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie odbywał się w następujący 
sposób: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c)  zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) podmiot, na zdolnościach którego polegam w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 
 
Szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy Udostępniającym, a Wykonawcą zostaną określone  

w odrębnej umowie, którą zobowiązujemy się dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. 
Niniejsze zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia z Zamawiającym umowy w zakresie zamówienia, 
której stroną umowy będzie inny niż Wykonawca podmiot. 

Zobowiązanie sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… egzemplarzu dla 
Udostępniającego oraz Wykonawcy. 
 
………………………………………………………………………                      ………………………………………………………………… 

(data, pieczęć i podpis Udostępniającego)                          (data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 
UWAGA: 
Zamiast niniejszego DOKUMENTU można przedstawić inny, w szczególności: 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP; 
2. dokumenty dotyczące: 
a)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b)  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 
c)  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 
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wzór OŚWIADCZENIA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ  
 
 
 

 
 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIA o przynależności  lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp 

 
Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 
CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA   

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 

znak: ZP.3310/29/2020 

 

oświadczam, że: 

1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

……………………………………………… dnia ………………………..  roku 

                                                             

                                                                        …………………………………………………………………… 

       (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 

 

2. należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo 

zamówień publicznych w skład której wchodzą następujące podmioty: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

…   

 

……………………………………………… dnia ………………………..  roku 

                                                                                                                                    

…………………………………………………………………… 

       (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 
 
 

Uwaga ! – niniejsze oświadczenie Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia 
przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją 
każdy z członków konsorcjum samodzielnie lub każdy z wspólników spółki cywilnej. 
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DOKUMENTY, KTÓRE SKŁADA WYKONAWCA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  

W PRZYPADKU GDY JEGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA NAJWYŻEJ, DLA 

PODWYKONAWCY/-ÓW JEŚLI POWOŁUJE SIĘ NA JEGO/ ICH ZASOBY:  

 

 

a) Informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;  

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej;  

Formularz 5.1. – Oświadczenie Podwykonawcy 
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Formularz 5.1. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

- ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 
UL. KASZTANOWA 31 

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

Podwykonawca: 

…………………………………………

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do  reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 
 

Dotyczy zamówienia:  

WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 
CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA   

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

  
Oświadczam, że:  
-  wobec mnie nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
- wobec mnie nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne; 
- wobec mnie nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 

ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

-  wobec mnie nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów Prawa Pracy, Prawa Ochrony Środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

-  nie zalegam z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 

 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Tom II 

PROJEKT UMOWY 

WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI 
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PROJEKT 

 
UMOWA NR ......../ZDiUM/DUZ/20…..  

 

zawarta w dniu ______________ roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:  

Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski   

 

NIP 771-27-98-771       REGON 590648468  

 

w imieniu i na rzecz, którego działa: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,  

ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski,  

zwanym dalej „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez: Karola Szokalskiego - Dyrektora 
 

a    

                                                                                                                                                           
(nazwa firmy).......................................................................................................... 

z siedzibą w......................................przy ul.............................................................. 

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/wypisu z Centralnej 

Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej                                       

 

reprezentowaną przez:………………………………………………………………………………..  

 

NIP................................................                                   

REGON........................................  

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

 

po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego (art. 10 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; tekst jednolity: Dz. U. 2019 r.,  

poz. 1843 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

P r z e d m i o t   z a m ó w i e n i a 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego usługi 

polegającej na:  KONSERWACJI RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 

CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA 

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO, zgodnie: 

a) ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usług stanowiącą 

załącznik Nr 2 do umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………, 

b) ogólną instrukcją eksploatacji rzeki Strawy, czyszczenie i bieżące utrzymanie na 

odcinku od km 11+230 stanowiącą załącznik nr 3, 

c) z rysunkami barier drogowych betonowych, beton klasy C35/45 stal zbrojona 

stanowiącymi załącznik nr 4 - wygrodzenie osadnika przy ul. Śląskiej prefabrykatami 

betonowymi drogowymi dwustronnymi BPP-1.     

2. Szczegółowy zakres usługi oraz ceny określa formularz oferty wraz z kserokopią 

formularza cenowego, którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Podane w załączniku Nr 1 ilości są wartościami założonymi do wykonania i w trakcie 

realizacji usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany pomiędzy zakresem  

i ilością wykonanych usług w stosunku do tego co zostało określone w formularzu 

cenowym. Realizacja usługi będzie następowała na podstawie bieżących potrzeb 

Zamawiającego i według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym, które są 

niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, przy czym wartość przedmiotu 

umowy nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 5 ust.6 niniejszej umowy. 

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze  

z tytułu wykonania mniejszej ilości usług, w stosunku do tego, co zostało określone  

w formularzu cenowym stanowiącym zał. Nr 1 do umowy, określającym zakres usług 

oraz ceny jednostkowe. 
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§ 2 

Z a s a d y   w y k o n a n i a    u s ł u g i 

 

1. Wszystkie materiały i sprzęt potrzebny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

dostarcza na swój koszt Wykonawca. Materiały dostarczone przez Wykonawcę winny 

odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania przy 

wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wykonywanie usługi będzie odbywać się na terenie całego miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

3. Usługi, o których mowa w § 1, Wykonawca będzie wykonywał sukcesywnie na pisemne 

lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie trwania umowy  

w zależności od konieczności i potrzeb Zamawiającego. Zlecenie częściowe obejmować 

będzie zakres, miejsce wykonania i termin rozpoczęcia i zakończenia usług. 

4. W przypadku usuwania zlecenia w trybie awaryjnym - za zdarzenia w trybie awaryjnym 

uznaje się: burze, powodzie, zatory na ciekach wodnych, ulewne deszcze, wichury - 

Wykonawca na zlecenie telefoniczne pracownika Zamawiającego przystąpi do realizacji 

zlecenia w trybie awaryjnym. Wykonawca deklaruje, że czas reakcji  

w jakim Wykonawca na polecenie telefoniczne pracownika Zamawiającego przystąpi do 

realizacji zlecenia w trybie „awaryjnym”, wynosi; …………………  - zgodnie z ofertą złożoną 

w dniu …………….. (kserokopia formularza oferty wraz z kserokopią formularza cenowego 

stanowi załącznik Nr1 do niniejszej umowy).  

5. Wykonawca zapewni odpowiedni specjalistyczny sprzęt do zbiórki odpadów  

i nieczystości, niezbędny do prawidłowego wykonania usługi. 

6. Wszelkie odpady powstałe w wyniku wykonania usługi (śmieci, trawa, gruz, muł itp.),  

o której mowa w § 1 stanowią własność Wykonawcy. Koszty wszelkich działań 

wynikających z ustawy o odpadach, obciążają Wykonawcę. 

7.  Potwierdzeniem wykonania usługi będą protokoły odbioru usług częściowych podpisane 

przez strony. 

8.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką 

zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

9.   W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował usługi objęte niniejszą umową bez 

należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, 

zasadami BHP lub niezgodnie z niniejszą umową Zamawiający ma prawo: 

 nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania usług, 

 odstąpić od umowy w całości lub części z winy Wykonawcy, 

 powierzyć poprawienie lub wykonanie usług objętych umową innym podmiotom 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

 potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy według cen jednostkowych określonych  

w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy i według zasad określonych w załączniku Nr 2 do 

niniejszej umowy „SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA  

I ODBIORU USŁUG”. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zabezpieczenia terenu prac na czas ich wykonywania zgodnie z wymaganymi 

przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych, 

b) przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy w/w znaki 

znajdują się na terenie realizacji robót po uprzednim uzgodnieniu z Referatem 

Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (97-300 

Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28), 

c) dysponowania bazą sprzętowo – materiałową w odległości nie większej niż 30 km od 

granic miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

d) zapewnienia wykwalifikowanego personelu do wykonania i kierowania pracami 

objętymi przedmiotem umowy, 

e) zapewnić bezpieczeństwo osób mogących przebywać w rejonie wykonywanych prac 

w ramach realizowanej usługi. 

12. W przypadku nie przybycia na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego przedstawiciela 

Wykonawcy, Zamawiający sporządza jednostronnie protokół odnotowując w nim fakt 

nie przybycia przedstawiciela Wykonawcy. 
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13. Protokoły, o których mowa w ust 12 stanowić będą wyłączną podstawę do roszczeń  

z tytułu niewłaściwego prowadzenia prac związanych z realizacją usług przez 

Wykonawcę. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały czas realizacji zamówienia 

pełnej, 24-godzinnej gotowości kadrowej i sprzętowej. 

15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac objętych umową 

oraz że warunki prac są mu znane.   

 

                                                      § 3 

Z a t r u d n i e n i e   n a   p o d s t a w i e  u m o w y   o   p r a c ę  

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę* na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników fizycznych bezpośrednio 

wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, tj.: osób wykonujących czynności 

polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). 

2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady 

personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy*, zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób 

dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu 

wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności: 

 posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności, 

 posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami 

szczególnymi, 

 zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy. 

4. Wykonawca, na udokumentowanie sposobu ich zatrudnienia, będzie zobowiązany do 

okazania Zamawiającemu na jego każdorazowe wezwanie zanonimizowanych kopii 

umów o pracę lub przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do złożenia 

zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy o zaistniałym fakcie oraz naliczyć karę 

umowną określoną w § 7/8*ust. 1 pkt. g). 

 

§ 4 

O d p o w i e d z i a l n o ś ć   W y k o n a w c y 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu podczas 

prowadzenia usług, za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania 

prac oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu usługi. 

2. Wykonawca odpowiada za własne działania, uchybienia i zaniechania przy wykonywaniu 

zobowiązań, określonych niniejszą umową. 

3.  Wykonawca odpowiada za szkody i straty powstałe w pracach, materiałach i sprzęcie 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy podczas wykonywania 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w wyniku 

zdarzeń losowych w czasie realizacji usług objętych umową oraz z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej. 

5. Wykonawca będzie utrzymywał teren świadczenia usług w stanie wolnym od zbędnych 

przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 

materiały, odpadki oraz śmieci, opakowania a także wszelkie inne pozostałości.  

W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

6.   Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim  

w przypadku złożenia takiego oświadczenia w ofercie. 

7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 6 Zamawiający ma prawo do 

natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu 
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niniejszej umowy, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 

Zamawiającego lub osób trzecich, na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.  

W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę ubezpieczenia na kwotę 

minimum wyżej wymienioną i doręczyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem kserokopię nowo zawartej umowy w dniu następnym od daty wygaśnięcia 

poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest także do 

dostarczenia aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, na każde pisemne lub telefoniczne żądanie Zamawiającego. 

 

§ 5 

W y n a g r o d z e n i e 

 

1. Wynagrodzenie za usługi będzie regulowane w oparciu o prawidłowo wystawioną  

fakturę VAT za każde wykonane zlecenie częściowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, może być wypłacone za faktycznie wykonaną 

i odebraną usługę. Podstawą wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony 

protokół, o którym mowa w § 11/12* ust. 3. 

3.   Rozliczenie usług następować będzie według cen netto plus podatek VAT. 

4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT 

Wykonawcy wystawiona na podstawie protokołu odbioru usługi oraz na podstawie 

jednostkowych cen określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy:  

 Bank: ……………………………………….. 

 Nr r-ku: …………………………………….. z tym że za miesiąc grudzień ustala się termin 

płatności: do dnia 31.12.2020 r.,  

W przypadku rozbieżności miedzy fakturą VAT a protokołem odbioru termin płatności 

będzie wynosił kolejne 21 dni od daty złożenia faktury korygującej niwelującej 

niezgodności między fakturą VAT a protokołem odbioru.  

6.  Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy: 

kwoty ………………. zł brutto (słownie: ……………………………. zł brutto), co stanowi kwotę 

netto …………….zł plus podatek VAT ……..% w kwocie ……… zł, zgodnie z ofertą złożoną  

w dniu ………. (kserokopia formularza oferty wraz z kserokopią formularza cenowego 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy).  

Dane Zamawiającego na fakturach powinny być następującej treści:  

a) NABYWCA  

Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,  

97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712798771  

b) ODBIORCA  

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31,  

97-300 Piotrków Trybunalski.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać faktury do siedziby Odbiorcy. 

  Faktura VAT za miesiąc grudzień winna być złożona nie później niż do: 18.12.2020 r. 

7. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty. Płatność będzie dokonywana 

mechanizmem podzielonej płatności. 

8. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie 

rachunku, na który dokonywana jest wpłata wynagrodzenia pod rygorem ponoszenia 

wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek zaniechania zawiadomienia. 

Zmiana w tym zakresie nie będzie traktowana jako zmiana niniejszej umowy. 

9. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 6 może ulec zmianie w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana zapisu  

w umowie wprowadzona zostanie aneksem do niniejszej umowy na wniosek 

Wykonawcy. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca posiada Platformę Elektronicznego Fakturowania 

dokument należy wysłać na konto Zamawiającego:  

      Nazwa podmiotu: Miasto Piotrków Trybunalski – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Adres 

PEF: NIP7712627963. 
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§ 6* 

P o d w y k o n a w s t w o 

 

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie przy udziale Podwykonawcy/-ów. 

2. Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom następującego zakresu, którego 

przedmiotem są usługi/dostawy określone przez Wykonawcę, tj.: …………..…………………….. 

Wykonawca zawrze z Podwykonawcą pod rygorem nieważności umowę 

o Podwykonawstwo w formie pisemnej i zobowiązuje się do jej przekazania 

Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub jego 

części Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich 

działania i zaniechania jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania swoich 

pracowników bądź Podwykonawców biorących udział w realizacji umowy. W przypadku 

powstania szkody Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia. 

4. W przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, 

zmian Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełni co najmniej takie warunki jak podano w SIWZ do 

przeprowadzonego postępowania. 

5. Podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji niniejszego zamówienia 

zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby które będą wykonywały 

czynności w trakcie realizacji umowy podwykonawczej. 

6. Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu na 

każdorazowe ich wezwanie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez 

Podwykonawcę na postawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji umowy podwykonawczej, tj. w szczególności zanonimizowanych kopii umów 

o pracę lub przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących  czynności w trakcie realizacji umowy podwykonawczej.  

7. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy karę umowną określoną w § 7/8 ust. 1 pkt g), gdyż za działania lub 

zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca. 

 

*  zapisy mają zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców.  

 

§ 6/7* 

O d s t ą p i e n i e   o d   u m o w y  

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2.   Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

daty uzyskania przez niego wiedzy o następujących okolicznościach: 

a) w przypadku trzykrotnego udokumentowanego opóźnienia wykonania prac, będących 

przedmiotem zlecenia częściowego, o 4 dni roboczych względem terminu 

określonego w zleceniu, 

b) w przypadku udokumentowanego opóźnienia usunięcia wad przedmiotu zlecenia 

częściowego o 4 dni roboczych względem terminu ustalonego przez strony, 

c) w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, albo 

wydania nakazu zajęcia jego majątku. 

3. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy 

Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie natychmiastowym. Wykonawcy 

przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za prace już wykonane i odebrane przez 

Zamawiającego.  

      Przez rażące naruszenie postanowień umowy strony uznają: 

a) dwukrotne stwierdzenie przy odbiorze prac przez Zamawiającego wad nienadających 

się do usunięcia, 

b) stwierdzenie przez Zamawiającego, że Wykonawca wykonuje prace w sposób 
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wadliwy, niestaranny lub sprzeczny z umową i specyfikacja techniczną oraz nie 

reaguje na wezwanie Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania prac  

w terminie określonym w wezwaniu, 

c) sytuację, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania obowiązków wynikających  

ze zlecenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

d) trzykrotne nałożenie na Wykonawcę kary umownej. 

4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz winno zawierać uzasadnienie. 

5. W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac  

w toku na drugi dzień roboczy po dniu otrzymania oświadczenia na piśmie, o którym 

mowa w ust. 4. Odmowa przez Wykonawcę sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac 

lub jego nie sporządzenie przez okres 2 dni, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia 

protokołu inwentaryzacji prac bez udziału wykonawcy.   

6. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia 

odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, których zakres zostanie określony  

w protokole inwentaryzacji prac, o którym mowa w ust. 5. 

 

§ 7/8* 

  K a r y   u m o w n e  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

a)  w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron  

z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca –  

w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, 

b) opóźnienia w wykonaniu zlecenia częściowego w wysokości 4 % wartości zlecenia 

częściowego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia w którym 

zlecenie miało być zrealizowane do dnia odbioru prawidłowo wykonanego zlecenia, 

c) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w nieprzedłużeniu lub nie zawarciu nowej umowy 

ubezpieczenia przez Wykonawcę w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, 

d) opóźnienia w usuwaniu wad ujawnionych po odbiorze wykonanego zlecenia 

częściowego w wysokości 2 % wartości zlecenia częściowego brutto, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia w którym wada miała być usunięta do dnia jej usunięcia, 

e) opóźnienia w wykonaniu zlecenia telefonicznego, o którym mowa w § 2 ust. 4,  

w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdą rozpoczętą 

godzinę opóźnienia, liczoną od godziny w której powinien przystąpić do pracy do 

godziny, w której przystąpił do pracy, 

f) opóźnienia w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji w wysokości 0,8% 

wynagrodzenia łącznego Wykonawcy brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od 

dnia w którym wada miała być usunięta, do dnia jej usunięcia,    

g) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 

i Podwykonawcę* na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia - w wysokości 2.000,00 zł za każdy ujawniony 

przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe w przypadku zwłoki  

w zapłacie faktur. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należytego mu 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Płatność lub potracenie kar umownych z tytułu opóźnienia nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku ukończenia prac objętych umową. 

 

* zapisy maja zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców. 
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§ 8/9* 

  D o p u s z c z a l n e   z m i a n y   p o s t a n o w i e ń   u m o w y  

o r a z   o k r e ś l e n i e   w a r u n k ó w   z m i a n 

 

1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia postanowienia umowy mogą ulec zmianom, 

jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian 

wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:  

 oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

 regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej 

zmiany,  

 niezbędne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, 

innego rodzaju robót niż te wskazane w ofercie Wykonawcy lub zakresie robót nie 

powodujących wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, 

 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, przy czym 

wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie,  

 konieczności zmiany osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, 

 innych nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 

 zmiany Podwykonawcy,* 

 zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,* 

 zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot lub 

Wykonawca samodzielnie będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu  

w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia,* 

 rezygnacji Podwykonawcy z udziału przy realizacji zamówienia.* 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron. Wprowadzenie 

zmian postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3.  Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

* zapisy maja zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców. 

 

§ 9/10* 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy PZP. 

 

 10/11* 

 

1.  Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru nad zleconymi usługami i do koordynacji 

realizacji usług swego przedstawiciela w osobie: ……………………………………………. 

 Wykonawca ustanawia kierownika prac w osobie: ………………………………………….. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 bez potrzeby 

wprowadzania zmian w treści umowy. 

3.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o w/w zmianach przed dokonaniem zmiany. 

4. Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownika prac, pracowników zatrudnionych przez 

Wykonawcę oraz czynników produkcji, tj.: sprzętu, materiałów, organizacji prac, itp. o 

ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.  

5.  Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań. Nie zastosowanie się do tych 

żądań będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy, jako zawinione przez 

Wykonawcę. 

6.  Wykonawca może dokonać zmian kierownika prac wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

Zmiana taka nie wymaga wprowadzenia zmian w treści umowy. 

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim 

(podwykonawcom) w przypadku złożenia takiego oświadczenia w formularzu oferty.  
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8. W przypadku naruszenia postanowień zapisu ust. 7 Zamawiający ma prawo do 

natychmiastowego rozwiązania umowy. 

 

§ 11/12* 

O d b i ó r   u s ł u g 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru wykonanych usług w ramach zleceń 

częściowych w terminie 4 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do 

odbioru, który dokonywany będzie w oparciu o Szczegółową Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Usług stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, 

obowiązujące przepisy i Polskie Normy oraz zasady zawarte w tej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wykonanych prac 

zanikających. Niespełnienie powyższego wymogu będzie skutkowało odmową odbioru 

usług. 

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór wykonanych usług jest „Protokół odbioru usług” 

sporządzany przez strony.  

4.  W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w wykonanych pracach strony sporządzą 

protokół określający sposób i termin usunięcia tych wad. Do protokołów może być 

dołączona inna dokumentacja np. fotograficzna, tworząca integralną część tegoż 

protokołu. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru 

do czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,  

z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie odbierze 

prac, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdołał ich usunąć w odpowiednim czasie lub też gdy Wykonawca nie 

usunął wad w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 1 Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne, 

b) żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są 

istotne. 

5. Koszty usunięcia wad jakościowych ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie 

przedłuża umownego terminu zakończenia usługi wyznaczonych w zleceniach 

częściowych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania jakości wykonanych w ramach 

umowy prac zleconych. Przedstawiciele stron będą wspólnie dokonywali kontroli jakości 

realizowanych prac. Wykonawca zapewni samochód z kierowcą dla potrzeb kontroli  

i odbiorów.  

7.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  

o usunięciu wad oraz wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru prac.  

 

§ 12/13* 

 Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1. Zał. Nr 1 - Kserokopia formularza oferty wraz z kserokopią formularza cenowego na 

wykonywanie usługi: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 

CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA 

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.   

2. Zał. Nr 2 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usług. 

3. Zał. Nr 3 - Ogólna instrukcja eksploatacji rzeki Strawy, czyszczenie i bieżące utrzymanie 

na odcinku od km 11+230 do km 11+620. 

4. Zał. Nr 4 – Rysunki barier drogowych betonowych. Beton klasy C35/45 stal zbrojona.  

5. Zał. Nr 5 – Wzór Protokołu odbioru usług. 

 

§ 13/14* 

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14/15* 

 

1.  Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 21.12.2021 roku z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 2 i § 6/7*. 
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2.  Umowa wygaśnie z dniem wydatkowania przez Zamawiającego kwoty ustalonej  

w § 5 ust. 6, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

 

§ 15/16* 

 

1. Na usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który 

wynosi 12 m-cy. Okres gwarancji zaczyna się w dzień po odbiorze przedmiotu umowy. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia:  

 zapadnięć jezdni nad przepustami, 

 pękniętych, uszkodzonych rur żelbetowych w wykonanych przepustach, 

 nieprawidłowości przy ułożeniu rurociągu z rur PCV (spadek niezgodny z projektem, 

rozszczelnienie się rurociągu itp.),  

 zapadnięć nawierzchni na rurociągach i przy studzienkach kanalizacyjnych. 

2. Obowiązek wynikający z gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do 

usunięcia wady chyba, że strony uzgodnią inny termin usunięcia wady.  

 

§ 16/17* 

 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony umowy poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17/18* 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 
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                                                                                                                            Załącznik Nr 1 

                                                                                    do umowy Nr………../ZDiUM/DUZ/20…. 

                      z dnia …………………….roku 

 

 
zawartej pomiędzy:  
 

Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31,  97-300 Piotrków Trybunalski,  

reprezentowanym przez: Karola Szokalskiego - Dyrektora 
 
   
 a  
 

 

 …………………………………………………………………….  
 

 

 

 

 

 

KSEROKOPIA FORMULARZA OFERTY WRAZ Z KSEROKOPIĄ FORMULARZA 

CENOWEGO NA WYKONYWANIE USŁUGI:  

KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW 

WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE  

MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
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                                                                                                                             Załącznik Nr 2 

                                                                                    do umowy Nr………../ZDiUM/DUZ/20…. 

                      z dnia …………………….roku 

 

 

 
zawartej pomiędzy:  

 

Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski  
imieniu i na rzecz którego działa  
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski,  

reprezentowanym przez: Karola Szokalskiego - Dyrektora 

   
 a  
 

 

 …………………………………………………………………….  
 
  

  

 

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU USŁUG 

 

  

która zawiera:  

  

I. Wymagania ogólne.  

II. Szczegółową Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót  

w zakresie wykaszanie i wygrabienie porostów traw, usuwanie kożucha  

z roślin pływających,  

III. Szczegółową Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót  

w zakresie ręczne i mechaniczne odmulenie cieku (usunięcie rumoszu).  

IV. Szczegółową Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót  

w zakresie roboty ziemne inżynierskie. 

V. Szczegółową Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót  

w zakresie ręczne i mechaniczne rozplantowanie wydobytego namułu z dna 

cieku.    

VI. Szczegółową Specyfikację Techniczną wykonanie i odbioru robót  

w zakresie umocnień. 

VII. Szczegółową Specyfikację Techniczną wykonanie i odbioru robót  

w zakresie ubezpieczenia faszynowe. 

VIII. Szczegółową Specyfikację Techniczną wykonanie i odbioru robót  

w zakresie ubezpieczenia kamienne – narzut kamienny. 

IX. Szczegółową Specyfikację Techniczną odspojenie gruntu. 

X. Szczegółową Specyfikację Techniczną ręczne ścinanie i karczowanie 

zagajników i krzaków. 

XI. Szczegółową Specyfikację Techniczną zabezpieczenie siatką multimat przed 

erozją skarp, nasypów i rowów. 

XII. Szczegółową Specyfikację Techniczną wymiana przepustów pod zjazdami. 

XIII. Instrukcja montażu betonowych korytek ściekowych. 
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I.  WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z udrożnieniem koryt rzek, rowów  

i kanałów.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

związanych z udrożnieniem koryt rzek, rowów i kanałów: 

A. Wykaszanie i wygrabianie porostu traw ze skarp, dna cieku, usuwanie kożucha   

 z roślin pływających, wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie 

(hakowanie).  

B. Ręczne i mechaniczne odmulenie dna cieku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  

i oznaczają: 

ciek - rzeka, struga, strumień, kanał, prowadzące wody korytami naturalnymi lub 

sztucznymi w sposób ciągły lub okresowy, 

normy - oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny  

w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie, co do 

zasady nie jest obowiązkowe, 

rozplantowanie wydobytego urobku ręczne - wyrównanie wydobytego z dna cieku 

namułu warstwą ok. 20 cm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zleceniodawcy. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z SST. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. MATERIAŁY  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem.  

3.   SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w SST. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przedmiarem 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z wymaganiami SST. 



ZP.3310/29/2020  57/86 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Po zakończeniu prac sprawdzeniu 

podlega cały teren objęty robotami. Teren powinien zostać uprzątnięty, gruz i odpady 

wywiezione, zabezpieczenia zdemontowane, a wygląd terenu przywrócony do stanu 

uporządkowanego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST  

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z SST oraz pisemnymi decyzjami Zamawiającego. 

Wykonawca zgłasza Zleceniodawcy odbiór ostateczny, polegający na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, zgodnie  

z przedmiarem robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Warunki płatności zostaną określone w umowie. Podstawę płatności stanowić będzie obmiar 

wykonanych robót sprawdzonych przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego oraz 

protokół odbioru wykonanych usług. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186  

z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (D. U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi 

zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2018 poz. 1614  

z późniejszymi zmianami). 

5. Przepisy prawa miejscowego dotyczące gatunków i obszarów chronionych. 
 

II.  WYKASZANIE I WYGRABIENIE POROSTÓW TRAW, USUWANIE KOŻUCHA  

Z ROŚLIN PŁYWAJĄCYCH.  

 
1.   WIADOMOŚCI OGÓLNE. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

wykonania i odbioru robót związanych z wykaszaniem i wygrabieniem porostu traw ze 

skarp, dna cieku, usuwanie kożucha roślin pływających, oraz usuwanie kamieni, gruzu  

i innych zanieczyszczeń. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Prace obejmują między innymi. 

Koszenie i wygrabienie porostu traw ze skarp, dna cieku, usunięcie kożucha z roślin 

pływających.   

2.   MATERIAŁY. 

Nie dotyczy.  

3.   SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do wykonywania robót może być wykorzystany sprzęt: kosa konwencjonalna ręczna, kosa 

spalinowa, grabie, hak. 

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu:  
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a) samochodu dostawczego,  

b) samochodu samowyładowczego pow. 3,5 tony,  

c) pił spalinowych,  

d) kosiarki ciągnikowej rotacyjnej,  

e) kosiarki bijakowej,  

f) kosiarki bijakowej na wysięgniku do rowów i skarp,  

g) kos spalinowych,  

h) rębaka do drewna.  

4.   TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST ,,Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Do przewozu skoszonej trawy i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu 

transportowego.   

5.   WYKONYWANIE ROBÓT. 

Prace przygotowawcze.   

  Przed rozpoczęciem koszenia Wykonawca powinien wykonać następujące prace 

przygotowawcze:  

a) usunięcie kamieni, gruzu, i innych zanieczyszczeń,  

b) rozgarnięcie kretowisk. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST ,,Wymagania ogólne” pkt .5. 

Koszenie porostu traw ręczne należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego tj. 

kosy spalinowej lub sprzętu tradycyjnego – konwencjonalnej kosy ręcznej. W trakcie 

użytkowania wymieniowego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi 

bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie. Koszenie porostu 

traw ze skarp cieku należy przeprowadzić do wysokości 5 cm od poziomu gruntu  

w zależności od sytuacji terenowej. Skarpa oraz pas terenu o szerokości min 1,0 m od 

górnej krawędzi skarpy. Koszenie porostu z dna cieku należy przeprowadzić możliwie jak 

najbliżej dna. Wygrabienie porostów należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu koszenia. 

Wygrabione porosty należy złożyć w wałek na granicy wykoszonych porostów lub  

w przypadku gdy pozwala na to sytuacja terenowa złożenie w kopki.  

Zleceniodawca przewiduje koszenie porostu traw ręcznie lub mechanicznie bez wygrabienia 

skarp, rowów, terenów płaskich, w tym przypadku wystawione zostanie stosowe zlecenie 

zawarte w cenniku ofertowym.  

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1  Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Po zakończeniu prac 

sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty, gruz  

i odpady wywiezione, zabezpieczenia zdemontowane, a wygląd terenu przywrócony 

do stanu jak przed robotami. 

6.2.    Kontrola jakości robót będzie przeprowadzona przez osobę nadzorującą roboty.  

7.   OBMIAR ROBÓT. 

7.1.   Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST  

w jednostkach ustalonych przedmiarze robót. 

7.2     Jednostka obmiarowa : m² (metr kwadratowy). 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

8.1  Roboty powinny być wykonane zgodnie z SST oraz pisemnymi decyzjami 

Zamawiającego. Wykonawca zgłasza Inwestorowi odbiór ostateczny, polegający na 

finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  

i wartości. 

8.2.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki, a wykonane roboty są zgodne  

z zakresem zawartym w przedmiarze robót. 

9.   PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Warunki płatności zostaną określone w umowie. Podstawę płatności stanowić będzie obmiar 

wykonanych robót sprawdzonych przez osobę nadzorującą ze strony Inwestora oraz 

protokół odbioru zleconego zakresu prac. 
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III. RĘCZNE  I  MECHANICZNE  ODMULENIE  CIEKU (usunięcie rumoszu). 

1.   WIADOMOŚCI OGÓLNE. 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ręcznym i mechanicznym odmuleniem 

cieku. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ręczne odmulenie dna cieku, mechaniczne odmulenie dna cieku oraz ręczne rozplantowanie 

po mechanicznym odmuleniu. 

2.   MATERIAŁY.  

Nie dotyczy. 

3.   SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w SST. 

Do wykonywania robót może być wykorzystany sprzęt: 

- łopaty, szpadle, koparko - odmularki, ciągniki, piły spalinowe. 

4.   TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

5.   PRACE OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z wymaganiami SST. 

2. Ręczne odmulenie dna cieku. Wydobycie namułu z cieku z wyrzuceniem na pobocze 

lub z odłożeniem na uszkodzonych skarpach. Rozplantowanie namułu lub ubicie  

i wyrównanie zasypanych uszkodzeń skarp. Oczyszczenie pasów o szerokości 0,5 m 

wzdłuż krawędzi cieku. 

3. Mechaniczne odmulenie dna cieku. Wydobycie namułu z cieku w sposób mechaniczny 

należy przeprowadzić koparko-odmularkami. Ewentualne szkody spowodowane przez 

Wykonawcę w korycie cieku bądź istniejących budowlach, zostaną usunięte na Jego 

koszt. Wydobyty namuł z dna  cieku umiejscowić na wykoszonym  przybrzeżnym 

pasie terenu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1     Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Po zakończeniu prac 

sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty, gruz, 

kamienie, gałęzie i inne odpady wywiezione, zabezpieczenia zdemontowane,  

a wygląd terenu przywrócony do stanu jak przed robotami. 

6.2     Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności  

z SST. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT. 

7.1.   Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST  

w jednostkach ustalonych przedmiarze robót. 

7.2     Jednostka obmiarowa : mb (metr bieżący). 
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8.   ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.   Roboty powinny być wykonane zgodnie z SST oraz pisemnymi decyzjami Inwestora. 

Wykonawca zgłasza Inwestorowi odbiór ostateczny polegający na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

8.2.   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zleceniodawcy, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

9.   PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Warunki płatności zostaną określone w umowie. Podstawę płatności stanowić będzie obmiar 

wykonanych robót sprawdzonych przez osobę nadzorującą ze strony Inwestora oraz 

protokół odbioru zleconego zakresu prac. 
 

IV. ROBÓTY ZIEMNE INŻYNIERYJNE. 

1.   WIADOMOŚCI OGÓLNE. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami i oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem naprawy 

korpusu skarpy rzek i rowów melioracyjnych zgodnie z ustaleniami lub dokumentacją 

projektową. 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

Ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu 

lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania. 

2.   PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES SPECYFIKACJI. 

2.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru prac remontowych ziemnych budowli inżynieryjnych – skarp rzek i rowów 

melioracyjnych. 

2.2. Cel stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania - dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem jest 

wykonanie napraw ziemnych budowli inżynieryjnych – skarp cieków wodnych.  

2.3. Zakres robót objętych SST. 

Oferowany zakres prac remontowych umożliwia naprawę odcinków korpusu skarp cieków 

wodnych uszkodzonych przez lisy, borsuki oraz bobry. 

Proponowany system naprawy polega na: 

- ręcznym zdjęciu urodzajnej warstwy ziemi ze złożeniem na odkład w pobliżu 

uszkodzonego odcinka cieku wodnego, 

- ręcznym wykonaniu przekopu ze schodkowym układem skarp na odkład do poziomu 

korytarzy wykonanych przez zwierzęta, 

- zasypanie wykopu warstwami o miąższości 20 cm gruntem z odkładu  

i dowiezionym w celu zapełnienia ubytków (nor) z zagęszczeniem warstw ubijakami 

spalinowymi lub zagęszczarkami, 

- pozyskanie, transport i położenie darniny w obrębie zasypanego rozkopu.  

3. TECHNOLOGIA  (SPOSÓB)  WYKONANIA ROBÓT. 

3.1. Wykonanie robót. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z (ST), projektem technicznym i zaleceniami Inwestora. 
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3.2. Technologia robót. 

- ręczne zdjęcie urodzajnej warstwy ziemi ze złożeniem na odkład w sąsiedztwie 

uszkodzonego odcinka skarpy, 

- ręczne wykonanie przekopu ze schodkowym układem skarp na odkład do poziomu 

korytarzy wykonanych przez zwierzęta, 

- zasypanie wykopu warstwami o miąższości 20 cm gruntem z odkładu  

i dowiezionym z ukopu w celu zapełnienia ubytków (nor), z zagęszczeniem warstw 

ubijakami spalinowymi lub zagęszczarkami do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu 

wymaganego dla użytej kategorii gruntu oraz klasy obwałowania, wg tabeli nr 1. 

Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczenia gruntu skarp (wałów) wyrażone stopniem 

IDW  lub wskaźnikiem ISW zagęszczenia. 

             tabela nr 1 

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji 

> 2mm% 

Wymagane zagęszczenie 

korpusów wałów nowych 

I, II klasa III, IV klasa 

Grunty 

spoiste 

0-10 

10-50 

ISW  > 0,95 ISW  > 0,92 

Grunty 

niespoiste 

piaski drobne ISW > 0,70 IDW > 0,55 

piaski  średnie IDW > 0,70  

piaski grube  

i grunty 

gruboziarniste 

IDW > 0,65  

 

- pozyskanie, transport i ułożenie darniny w obrębie zasypanego rozkopu. 

Uzupełnienie ubytków przez darniowanie należy wykonać darniowaniem na płask, 

dokładnie ułożonej i przybitej palikami o długości ok. 15 - 20 cm. 

4. WYMAGANE MATERIAŁY. 

4.1. Grunt. 

Grunt pozyskany bezpośrednio z wykonanego przekopu uzupełniony o dowieziony  

z miejsca pozyskania wskazanego przez Inwestora, w celu uzupełnienia ubytków  

w korytarzach wykonanych przez zwierzęta. 

4.2. Darnina. 

Darninę należy pozyskać z miejsc wskazanych przez Inwestora lub pozyskać we własnym 

zakresie. 

5. WYMAGANY SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- do wykonania i zasypania wykopów – szpadle, łopaty do piasku, siekiery, kilofy, 

ubijak spalinowy alternatywnie zagęszczarkę spalinową, taczki, 

- do pozyskania darniny łopaty lub noże do wycinania darniny.  

5.1. Transport. 

Ze względu na istniejące warunki terenowe optymalnym środkiem transportu jest ciągnik 

kołowy o mocy do 50 KM oraz przyczepa samowyładowcza do ciągnika o ładowności do  

5 t. Wodę do pielęgnacji darniny w przypadku kładzenia jej w okresie suszy należy pobierać 

do pojemników z najbliżej położonego zbiornika wód powierzchniowych.  

6. WYMAGANE KWALIFIKACJE WYKONAWCY. 

Firma wykonującą prace musi zatrudniać doświadczonych pracowników z uprawnieniami 

budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych. 

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z zleceniem, projektem technicznym lub przedmiarem 

robót i zaleceniami zawartymi w instrukcji technicznej, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inwestora. 
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7.1.    Przygotowanie placu budowy. 

Aby prawidłowo pod względem technologicznym przeprowadzić prace, należy właściwie 

przygotować teren, na którym prowadzone są czynności (plac budowy): 

a) zabezpieczyć teren budowy, gdy jest to konieczne w celu zapobieżenia 

niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom 

mającym dostęp do wykonywania robót,  

b) uniemożliwić zalewanie, gdy roboty prowadzone są poniżej poziomu powierzchni 

wody w zbiornikach, czy korytach rzek przez wykonanie szczelnych ścianek, 

grodzi czy wałów. 

7.2.    Zabezpieczenie placu budowy. 

W trakcie prowadzonych robót istniejące wykopy powinny być odpowiednio oznakowane. 

7.3.    Likwidacja placu budowy. 

Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty, 

gruz i odpady wywiezione, zabezpieczenia zdemontowane, a wygląd terenu przywrócony do 

stanu jak przed robotami. 

7.4.    Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Przekopy wałów oraz ukopy w miejscach poboru mas ziemnych należy wykonywać stosując 

odpowiednie do rodzaju gruntu nachylenie skarp. 

8. WYMAGANIA I WARUNKI ODBIORU ROBÓT. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze zleceniem, dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Zleceniodawcy. Gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza Inwestorowi. 

8.1.    Powykonawczy obmiar robót. 

Wykonać zgodnie z Katalogiem Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych nr 1. 

Dla wykonania i zasypania wykopów obmiar mas ziemnych wykonany w m 3, 

pozyskanie darniny i położenie na remontowanej skarpie cieku wodnego liczone w m2 
, 

pozyskanie gruntu z ukopu liczone w m3, transport mas ziemnych liczony w m3, transport 

darniny liczony w m2 
. 

8.2.    Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu wszystkich prac w danym obiekcie  

i obejmuje całość zakresu określonego Umową.  

Uczestnikami odbioru są Inwestor, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel Wykonawcy, 

Podwykonawca.  

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić dokumenty: 

- pełną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z badań stopnia zagęszczenia wbudowanych mas ziemnych, 

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań 

korekcyjnych, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inwestora.  

Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 

- zgodności ze zleceniem, dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, 

- prawidłowości wykonania nasypu (odpowiednie: przekrój poprzeczny i rzędna korony 

wału), 

- prawidłowości stopnia zagęszczenia gruntu w zależności od użytej kategorii gruntu,  

- prawidłowość wykonania darniowania skarp i korony wału. 

8.3. Podstawy płatności.  

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdą jednostkę wykonania robót 

zgodnie z punktem 7. 

8.4.    Prace obejmują między innymi: 

- prace przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 

- zdjęcie warstwy urodzajnej gruntu, 

- wykonanie przekopów, 
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- wykonanie ukopów w celu pozyskania brakujących mas ziemnych, 

- transport mas ziemnych, 

- zasypanie z zagęszczeniem gruntem rodzimym przekopu, 

- rozścielenie warstwy urodzajnej ziemi, 

- pozyskanie darniny, 

- transport darniny, 

- ułożenie darniny na płask z przybiciem kołkami na skarpach i koronie wału, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

9. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT I UŻYTYCH MATERIAŁÓW. 

9.1.    Kontrola jakości wykonania robót. 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Naprawę korpusu wału, skarp należy 

wykonywać zgodnie ze zleceniem robót, projektem, warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót inżynieryjnych związanych z odbudową zapór ziemnych oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego i stosując 

odpowiednie materiały.  

- w czasie remontu powinna być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac  

i ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym 

harmonogramem. Wykonawca powinien zawiadomić każdorazowo inwestora lub jego 

przedstawiciela o terminie badań stopnia zagęszczenia gruntu, aby umożliwić mu 

ewentualne nadzorowanie uzyskanych wyników, 

- wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych 

i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 

Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej remontu. 

9.2. Kontrola użytych materiałów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu  

i stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, uznaje się wyroby, dla których, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, wydano: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

a) Polską Normą lub 

b) aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, 

- prawidłowości wykonania nasypu (odpowiednie: przekrój poprzeczny i rzędna korony 

wału), 

- prawidłowości stopnia zagęszczenia gruntu w zależności od użytej kategorii gruntu, 

- prawidłowość wykonania darniowania skarp i korony wału. 

10. Obowiązujące przepisy i normy. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Określenia , symbole, podział i opis gruntów. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-86/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 

BN-74/9191-02 Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  

2019 poz. 1186, z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 266). 

 Wały przeciwpowodziowe -wytyczne instruktażowe projektowania 

(WIP) - z 1982 r. - W. Wolski, A. Żbikowski i inni. 

 Wytyczne wykonania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów 

przeciwpowodziowych - Wydawnictwo IMUZ Falenty 2003 - M. Borys,  

K. Mosiej. 
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V. RĘCZNE I MECHANICZNE ROZPLANTOWANIE WYDOBYTEGO NAMUŁU Z DNA 

CIEKU.    

 Ręczne rozplantowanie wydobytego namułu. Wydobyty namuł należy ręcznie 

rozplantować warstwą o grubości do 20 cm lub do 40 cm, wykonać  

w rozplantowanym urobku bruzdy spływowe. Oczyszczenie pasów o szerokości  

0,5 m wzdłuż krawędzi cieku. 

 Mechaniczne rozplantowanie wydobytego namułu. Wydobyty namuł należy 

mechanicznie rozplantować warstwą o grubości do 20 cm lub 40 cm, wykonać  

w rozplantowanym urobku bruzdy spływowe. Oczyszczenie pasów o szerokości  

0,5 m wzdłuż krawędzi cieku. 

 W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń stałych (śmieci, gruz, kamienie, innych 

odpadów itp.) należy je usunąć z rozplanowanego urobku i wywieść na wysypisko 

śmieci.  

VI. WYKONANIE  I  ODBIÓR  ROBÓT W ZAKRESIE UMOCNIEŃ. 

1.   UBEZPIECZENIA Z PREFABRYKATÓW PŁYTA PA – II, JOMB, KRATA. 

1.1.    Przedmiot.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru umocnienia ubezpieczeń brzegowych oraz skarpy cieku wodnego 

układanych na podsypce, płytą ażurową typu „krata” mała.  

1.2.    Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych  

w czasie wykonywania robót związanych z ubezpieczeniem koryt i skarp cieku. 

Zakres robót obejmuje: 

– wykonanie podsypki z pospółki grubości  5 cm na uprzednio ukształtowanych 

skarpach i dnie koryta cieku,  

– ułożenie płyt typu „ KRATA” mała w dnie i skarpach cieku. 

2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna cieku objętych niniejszą specyfikacją 

są: 

– płyta betonowa typu „KRATA” mała o wymiarach 90 x 60 x 10 cm, 

– pospółka. 

Do wykonania ubezpieczenia należy użyć materiału posiadającego odpowiednie świadectwa 

jakości. Dopuszcza się stosowanie płyt typu PA – II o ww. wymiarach  

90 x 60 x 10 cm. 

3.   SPRZĘT. 

Ubezpieczenie płytą typu „KRATA” mała na skarpach i dnie koryta cieku można wykonywać 

ręcznie lub sposobem mechanicznym. Do wykonywania ubezpieczenia  

w technologii wykorzystującej sprzęt mechaniczny można stosować samochód, lub ciągnik  

z przyczepą (dowożące płyty z placu składowego do miejsca wbudowania), dźwig, żuraw  

(do podnoszenia i układania płyt).  

4.   TRANSPORT. 

Materiały stosowane do wykonania ubezpieczenia można transportować przy wykorzystaniu 

powszechnie stosowanych środków transportu - samochody skrzyniowe, samochody 

samowyładowcze, ciągniki rolnicze z przyczepami. 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 

W celu równomiernego ułożenia płyt na skarpach jak również w dnie cieku niezbędne jest 

wykonanie podsypki z pospółki. Płyty należy ułożyć równomiernie bezpośrednio przylegające 

do siebie. Płyty ułożone na skarpach winny opierać się na krawędzi płyt położonych w dnie 

cieku co zabezpieczy je przed osuwaniem się. Elementy metalowe (haki technologiczne do 

podnoszenia płyt) należy zagiąć aby nie wystawały ponad płytę. 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI. 

Sprawdzenie parametrów wykonania ubezpieczenia, należy przeprowadzać bezpośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

cech użytych materiałów z wymaganiami uproszczonej dokumentacji technicznej oraz  

z odpowiednimi polskimi normami. 

Sprawdzenie jakości stosowanych materiałów – na podstawie świadectw jakości. 

Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola równomiernego ułożenia, spadków. 

7.   JEDNOSTKA OBMIARU. 

Jednostką obmiarową jest: 

1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego prawidłowo ubezpieczenia - skarpy oraz dna, 

1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podsypki z pospółki. 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, uproszczoną dokumentacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i kontrole prowadzone dały wyniki pozytywne. 

1. Podstawa płatności - po odbiorze robót. 

 

VII. UBEZPIECZENIA FASZYNOWE. 

1.1.    Przedmiot.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru ubezpieczeń brzegowych oraz skarpy cieku wodnego opaską z kiszki faszynowej. 

1.2.    Zakres robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem umocnienia skarp opaską z kiszki faszynowej: 

– ręczne wyrównanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, 

– wykonanie opaski z kiszki faszynowej leśnej iglastej. 

2.   MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna cieku objętych niniejszą specyfikacją 

są: 

- kiszka faszynowa. 

Do wykonania opaski  należy użyć kiszki faszynowej leśnej iglastej (sosna)  

o parametrach wykazanych w uproszczonej dokumentacji technicznej. Kołki faszynowe -  

7 - 9 cm w ilości 310 szt./ 100 mb opaski. 

3.   SPRZĘT. 

Ubezpieczenie opaską z kiszki faszynowej należy wykonać ręcznie, do wbijania pali stosować 

młoty melioracyjne „dobnie”. 

4.   TRANSPORT. 

Materiały stosowane do wykonania ubezpieczenia faszynowego można transportować przy 

wykorzystaniu powszechnie stosowanych środków transportu - samochody skrzyniowe, 

samochody samowyładowcze, ciągniki rolnicze z przyczepami.  

5.   PRACE OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI: 

 wykonanie wykopu pod ubezpieczenie faszynowe, 

 wbicie kołków, 

 ułożenie kiszek, 

 wycięcie i założenie darniny za opaskę, 

 ułożenie geowłókniny, 

 przybicie kiszek kołkami. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI. 

Sprawdzenie parametrów wykonania ubezpieczenia, należy przeprowadzać bezpośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

cech użytych materiałów z wymaganiami uproszczonej dokumentacji technicznej oraz  

z odpowiednimi polskimi normami. 

Sprawdzenie jakości stosowanych materiałów – na podstawie świadectw jakości. 
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Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola równomiernego ułożenia, spadków, 

umocowania faszyny, zabicie kołków. 

7.   JEDNOSTKA OBMIARU. 

Jednostką obmiarową jest: 

1 mb (metr bieżący) wykonanej opaski faszynowej. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, uproszczoną dokumentacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i kontrole prowadzone dały wyniki pozytywne. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI - po odbiorze robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN 10002-1 +AC l: 1998 Metale - próba rozciągania - Metoda badania  

w temperaturze otoczenia. PN-EN 10244-2:2002(U) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki 

z metali nieżelaznych na drucie stalowym " Część 2: Powłoki z cynku lub stopu cynku. 

 

VIII. UBEZPIECZENIA KAMIENNE – NARZUT KAMIENNY. 

1.1.    Przedmiot.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru ubezpieczeń brzegowych oraz dna cieku wodnego układanym narzutem 

kamiennym (kamień łamany). 

1.2.    Zakres robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem umocnienia skarp oraz dna narzutem kamiennym: 

– ręczne wyrównanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, 

– wykonanie narzutu z kamienia łamanego o trakcji 150 - 350 mm, dowiezionego 

transportem lądowym do miejsca wbudowania, 

2.   MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna cieku objętych niniejszą specyfikacją 

są: 

– kamień łamany. 

Do wykonania narzutu należy użyć materiału kamiennego pochodzącego z twardych, nie 

zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu rodzajów skał. Mogą to być zarówno 

otoczaki, jak i kamień łamany ze skał typu granit, bazalt, itp. Minimalny wymiar 

pojedynczych kamieni nie może być mniejszy niż 150 mm. Średnica zastępcza największych 

używanych kamieni nie powinna przekraczać 400 mm. Dopuszcza się stosowanie materiału 

kamiennego pochodzącego z rozbiórki. Rodzaj i frakcja materiału kamiennego do 

zastosowania powinny bezwzględnie uzyskać przed wbudowaniem akceptację 

zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). 

3.   SPRZĘT. 

Ubezpieczenie narzutem kamiennym na skarpach i dnie koryta cieku można wykonywać 

ręcznie lub sposobem mechanicznym. Do wykonywania narzutu kamiennego  

w technologii wykorzystującej sprzęt mechaniczny można stosować ładowarki (dowożące 

jednocześnie kamień z placu składowego do miejsca wbudowania), koparki podsiębierne lub 

koparki chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach narzutu należy wyrównać  

i zaklinować ręcznie (w przypadku narzutu podwodnego wykonanego w wodzie o głębokości 

przekraczającej 1 m wyrównanie narzutu należy wykonać przy użyciu zespołu nurków). 

4.   TRANSPORT. 

Materiały stosowane do wykonania narzutu jak również ubezpieczenia faszynowego można 

transportować przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych środków transportu - 

samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, ciągniki rolnicze z przyczepami.  

5.   WYKONANIE ROBÓT. 
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-    ułożenie kamienia na przygotowanym podłożu, 

-    grubość warstwy narzutu kamiennego po wyrównaniu 30 – 40  cm, 

6.   KONTROLA  JAKOŚCI. 

Sprawdzenie parametrów wykonania ubezpieczenia, należy przeprowadzać bezpośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

cech użytych materiałów z wymaganiami uproszczonej dokumentacji technicznej oraz  

z odpowiednimi polskimi normami. 

Sprawdzenie jakości stosowanych materiałów – na podstawie świadectw jakości. 

Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola równomiernego ułożenia, spadków. 

7.   JEDNOSTKA OBMIARU. 

Jednostką obmiarową jest: 

1m 3 (metr sześcienny) wykonanego prawidłowo ubezpieczenia - skarpy oraz dna. 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, uproszczoną dokumentacją techniczną, jeżeli 

wszystkie pomiary i kontrole prowadzone dały wyniki pozytywne. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI -  po odbiorze robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN 10002-1 +AC l: 1998 Metale - próba rozciągania - Metoda badania  

w temperaturze otoczenia. PN-EN 10244-2:2002(U) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki 

z metali nieżelaznych na drucie stalowym " Część 2: Powłoki z cynku lub stopu cynku. 

 

IX. ODSPOJENIE GRUNTU. 

1.   WSTĘP. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

związanych z odspojeniem gruntu.  

2.   ZAKRES PRAC OBJĘTYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ:  

Wykonywanie wykopu pomocniczego (wcinki). Odspojenie i załadowanie ziemi na 

samochody, lub złożenie na poboczu wykopu w zasięgu ramienia koparki. Przejazd koparki 

w miarę postępu robót. Formowanie z grubsza dna i ścian wykopu. Wyjazd koparki 

przedsiębiernej z wykopu. 

 w stanie rodzimym kat. od I do IV, 

 w stanie spulchnionym do VII kat. 

3. TRANSPORT.   

Do przewozu ziemi można użyć dowolnego sprzętu transportowego samowyładowczego. 

Wykonawca uwzględni usunięcie, transport i składowanie tych odpadów w cenie ofertowej.  

4. WYKONANIE USŁUG.     

Usuwanie w czasie pracy drobnych uszkodzeń maszyny nie wymagające udziału 

pracowników warsztatowych lub użycia specjalnych narzędzi, 

 utrzymanie maszyn w stałej gotowości do pracy, 

 oczyszczanie części skrawających ziemią oraz mechanizmów jezdnych  

z oblepiającej ziemi, 

 wykonanie czynności wynikających z instrukcji obsługi i bieżącej konserwacji koparek 

w czasie zmiany roboczej. 

5. ODBIÓR PRAC. 

Prace uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego. 

Odbiór dokonywany będzie w następnym dniu po wykonaniu usługi.  

6. PRACE OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI: 

 odspajanie gruntów, przerzuty, załadowania i przewozy obmierza się według 

objętości wykonanego wykopu, 

 zasypanie wykopów wraz z ubiciem warstwami obmierza się według objętości 

zasypanego wykopu, 
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 prace przygotowawcze,  

 pracę sprzętu,  

 prace ziemne,  

 odtransportowanie sprzętu,  

 kontrole i pomiary ilości prac. 

 

X. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RĘCZNE ŚCINANIE 

I KARCZOWANIE  ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW. 

 

1. WSTĘP. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

związanych z robotami ręcznego ścinania i karczowania zagajników i krzaków. 

2. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ:  

Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi. 

Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy. 

Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m  

i ułożenie w stosy. 

3. TRANSPORT. 

Wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi, przewiezienie na odległość do 2 km i wyładowanie. 

4. WYKONANIE USŁUG. 

4.1. Karczowanie lub wyrąb drzew z oczyszczeniem terenu z pozostałości po 

karczowaniu drzew. 

4.2. Odspajanie i kruszenie gruntów skalistych. Roboty pomiarowe i inne roboty 

przygotowawcze.  

4.3. Układanie i rozbieranie torów roboczych oraz tymczasowych dróg kołowych. 

5. ODBIÓR PRAC.    

Prace uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego. 

Odbiór dokonywany będzie w następnym dniu po wykonaniu usługi. 

6. PRACE OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:    

 ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi, 

 odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem  

w stosy, 

 wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m  

i ułożenie w stosy, 

 wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi, przewiezienie na odległość do 2 km  

i wyładowanie, 

 prace przygotowawcze,  

 pracę sprzętu,  

 prace ziemne,  

 odtransportowanie sprzętu,  

 kontrole i pomiary ilości prac.  
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XI. ZABEZPIECZENIE SIATKĄ MULTIMAT PRZED EROZJĄ SKARP, NASYPÓW  

I ROWÓW. 

 

XII. WYMIANA PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI.  

1. WSTĘP.   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wymiany 

przepustów pod zjazdami w celu udrożnienia rowów.   

1.1. Określenia podstawowe.  

1.1.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 

służący do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami 

zjazdów.  

1.1.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 

żelbetowych.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami i z definicjami podanymi 

w „Wymaganiach ogólnych”.   

2. MATERIAŁY.   

2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania przepustów z typowych prefabrykowanych rur 

żelbetowych są:  

 prefabrykowane rury żelbetowe, kielichowe, o średnicy 40, 60 i 80 cm,  

 mieszanka betonowa pod ławę fundamentową,  

 materiały izolacyjne, - zaprawa cementowa.   

Do wykonania prac należy zastosować prefabrykaty rurowe z betonu klasy co najmniej 

B-30. Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się 

drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wody o głębokości max.5 

mm. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym i odwodnionym 

podłożu.  

2.2. Materiały izolacyjne. Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych można 

stosować:  

 papę asfaltową wg normy BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty 

technicznej,  
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 wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające 

aprobatę techniczną.  

3.  SPRZĘT DO WYKONANIA PRZEPUSTÓW. 

Wykonawca przystępujący do wymiany przepustów pod zjazdami powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek,  

 koparko – odmularki,  

 koparko - spycharki samojezdnej,  

 samochodu dostawczego,  

 samochodu samowyładowczego pow. 3,5 tony.  

4. WYKONANIE PRAC.  

4.1. Prace przygotowawcze:   

 przygotowanie terenu, 

 wytyczenie osi przepustu, 

 usunięcie uszkodzonego przepustu, 

 wyprofilowanie dna rowu – (wykonanie robót ziemnych pod fundamenty ścianek 

czołowych i ławę fundamentową należy dostosować do wielkości przepustu, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu).   

4.2. Wykonanie ławy fundamentowej dla przepustów o średnicy 80 cm. Ławę fundamentową 

należy wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub z gruntu 

stabilizowanego cementem.   

4.3. Układanie prefabrykatów rurowych należy wykonać z należytą starannością. Styki rur 

należy wypełnić zaprawą cementową i uszczelnić materiałem izolacyjnym.  

Dla przepustów o średnicy 80 cm należy wykonać ścianki czołowe, metodą na mokro 

z betonu B-30. Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod 

ziemią należy zagruntować przez smarowanie roztworem asfaltowym lub innymi 

materiałami izolacyjnymi.  

4.4. Zasypkę z mieszanki piasku i gruntu rodzimego należy układać jednocześnie z obu stron 

przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem.    

4.5. Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać na odcinkach 0,5 m z płyt chodnikowych 

betonowych 50x50x7cm. 

4.6. Wszystkie odpady dotyczące wykonania wymiany przepustów pod zjazdami oraz inne 

zanieczyszczenia pochodzące z konserwacji rowów, należy wywieźć poza obręb pasa 

drogowego. Pozostałości po wymianie /remoncie/ przepustów stanowią własność 

Wykonawcy. Wykonawca uwzględni usunięcie, transport i składowanie tych odpadów 

w cenie ofertowej.  

 5.  KONTROLA JAKOŚCI PRAC.    

Sprawdzeniu podlegać będzie:  

 spadek podłużny ułożonych rur, 

 izolacja,   

 wykończenie prac na podstawie oględzin.   

6. JEDNOSTKĄ OBMIARU JEST METR (M) WYKONANEGO PRZEPUSTU.   

7. ODBIÓR PRAC.    

Prace uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i ocena wizualna dały wyniki pozytywne.   

8. PRACE OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:    

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  

 wykonanie wykopu lub usunięcie uszkodzonego przepustu,  

 dostarczenie materiałów,  

 ułożenie rur żelbetowych,  

 wykonanie izolacji,  

 wykonanie zasypki i zagęszczenie,  

 uporządkowanie terenu, przeprowadzenie pomiarów,  

 usunięcie z pasa drogowego gruzu i nadmiaru gruntu.  

8.1.Podstawą płatności jest cena jednostkowa i ilość odebranych prac ustalona na podstawie 

rejestru obmiarów.  
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9.  PRZEPISY ZWIĄZANE.   

1. BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych 

i żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 

XIII. INSTRUKCJA MONTAŻU BETONOWYCH KORYTEK ŚCIEKOWYCH 

 

Przygotowanie podbudowy. 

Podbudowę pod betonowe korytka ściekowe, należy wykonać zgodnie z projektem 

uwzględniającym rodzaj gruntu, spadki i warunki użytkowania. Niewłaściwe wykonanie 

podbudowy może być powodem późniejszego osiadania elementów co w konsekwencji 

prowadzi do uszkodzenia krawędzi przylicowych.  

Montaż. 

Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w wybarwieniu i strukturze korytek 

ściekowych zaleca się układać elementy z kilku palet naraz. Niejednorodność wybarwienia 

jest nieunikniona ze względu na naturalne wahania barw surowców. Zróżnicowanie odcieni 

może być również spowodowane warunkami dojrzewania gotowego wyrobu. Mieszając 

korytka podczas zabudowy uzyskuje jednorodny i naturalny wygląd. Korytka ściekowe 

należy okładać z zachowaniem odpowiedniego spadku liniowego. Zewnętrzne ściany korytka 

ściekowego powinny być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub rodzimym 

gruntem przepuszczalnym, starannie zagęszczonym. Złącza między korytkami, a także 

między korytkami i powierzchniami brukowymi należy zaspoinować zaprawą cementowo-

piaskową, ewentualnie wypełnić piaskiem płukanym. Użycie zbyt drobnego lub zapylonego 

piasku może spowodować trwałe zabrudzenie faktury. Niezastosowanie się do powyższych 

zaleceń i użytkowanie korytek ściekowych przed wykonaniem piaskowania/spoinowania fug 

może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych. Spoiny korytek ściekowych przed 

zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
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Załącznik Nr 3                  

do umowy Nr………../ZDiUM/DUZ/20….              

z dnia …………………….roku  

 

 

zawartej pomiędzy:  
 

Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski  
 imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31,   
97-300 Piotrków Trybunalski,  

reprezentowanym przez: Karola Szokalskiego - Dyrektora   

  
a  
 

 

 …………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

OGÓLNA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI RZEKI STRAWY 

CZYSZCZENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE 

NA ODCINKU OD KM 11+230 DO KM 11+620 
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Ogólna instrukcja eksploatacji rzeki Strawy 

na odcinku od KM 11 + 230 do KM 11 + 620 
w ramach Regulacji rzeki Strawy – Etap I 

 

1. Ogólna charakterystyka obiektu. 

Koryto rzeki umocnione zespoloną konstrukcją oporową, której część nośną stanowi 

ściana oporowa, żelbetowa wraz z żelbetowym dnem. Okładzina ścian z kamienia 

łupanego w formie muru dzikiego, częściowo z materiału odzyskanego z rozbiórki, 

zespolona ze ścianą nośną za pomocą prefabrykowanych wytyków i stalowych kotew 

wzdłużnych. Okładzina dna rzeki z kamienia otoczakowego o średnicy 50 – 200 mm na 

betonie C30/37, kineta szerokości około 0,5 m wypełniona luźnym narzutem  

z kamienia średnicy 36 – 200 mm. Ściany oporowe zwieńczone oczepem dwuspadowym 

z cegły klinkierowej ułożonej w rolkę. Wykonano barierkę ochronną kotwioną do 

konstrukcji ściany oporowej na całej długości. W dolnej części odcinka poddanego 

regulacji przy al. Kopernika, wykonano osadnik. Odcinek poddany regulacji ma 

charakter rzeki górskiej. 

2. Zakres rzeczowy przebudowy rzeki Strawy – Etap I: 

1) kanalizacja deszczowa z rur PVC Dn 315 SN8 – 26,46 mb, 4 szt. studni betonowych 

Dn 1,0 m, 

2) usunięcie kolizji Kabla 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 – 24 mb, 

3) przebudowa kabla WLZ YAKY 4x240 mm i kabla oświetlenia ulicznego YAKY 4x35 

mm – 40 mb, 

4) usunięcie kolizji kabla telekomunikacyjnego – 58 mb, 

5) budowa mostu o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej posadowionego na palach 

31 szt., CFA 500 mm, 

6) przebudowa kolizji sieci gazowej PEHD Dn 160 SDR 17 RC – 38,51 m, 

7) przebudowa kolizji sieci gazowej PEHD Dn 225 SDR 17 RC – 32,72 m, 

8) wykonanie przyłącza gazowego PEHD Dn 63 – 6,13 m, 

9) przebudowa przyłącza wodociągowego Dn 40 – 10 m, 

10) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dn 200 – 10,16 m, 

11) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej kam. Dn 600 – 17,6 m, 

12) wykonanie umocnienia koryta rzeki o konstrukcji zespolonej, żelbetowej (ściany 

oporowe i dno), wykonanej w technologii częściowej prefabrykacji – 363 mb, 

13) okładzina kamienna murów oporowych gr. 30 cm – 1306,80 m2, 

14) okładzina kamienna dna – 1624 m2, 

15) oczep murów oporowych dwuspadowy z cegły klinkierowej – 447 m2, 

16) balustrada rzeczna – 750,0 m, 

17) balustrada mostowa – 17,60 m, 

18) wyloty istniejące kanalizacji deszczowej – 17 szt., 

19) wyloty pod projektowaną kanalizację deszczową – 15 sz. 

3. Przeglądy okresowe 

Co najmniej 1 raz na rok (przeglądy roczne) powinna być przeprowadzona (przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia) kontrola: 

1) stanu sprawności technicznej całego obiektu ( w tym stan techniczny balustrady 

rzecznej, okładziny kamiennej, w szczególności w obrębie dylatacji konstrukcji 

oporowej, wylotów wód deszczowych), 

2) estetyki obiektu oraz jego otoczenia. 

Co najmniej 2 razy na rok (przeglądy półroczne) powinna być przeprowadzona kontrola 

stanu czystości dna pod kątem ewentualnego osadzania się namułu naniesionego  

z górnego odcinka rzeki, który nie był poddany regulacji. 

Co najmniej 4 razy na rok (przeglądy kwartalne) powinna być przeprowadzona kontrola 

stanu czystości dna oraz otoczenia rzeki pod kątem zalegania zanieczyszczeń stałych 

(śmieci, gałęzie itp.). 

Każdorazowo po wystąpieniu warunków atmosferycznych takich jak: obfite opady 

atmosferyczne (powyżej 10 mm/m2) i silnych wiatrów, należy dokonać przeglądu 

specjalnego (inspekcji) koryta rzeki Strawy pod kątem zanieczyszczeń stałych 

wielkogabarytowych oraz złamanych gałęzi drzew rosnących wzdłuż rzeki. 

4. Czynności eksploatacyjne: 

1) okresowe przeglądy roczne, półroczne, kwartalne i specjalne, 

2) bieżące naprawy pokontrolne, 

3) czyszczenie dna i ścian koryta rzeki, 



ZP.3310/29/2020  74/86 

5. Czyszczenie i bieżące utrzymanie. 

1) Mechaniczne odmulenie osadnika. 

Wydobycie namułu z osadnika w sposób mechaniczny należy przeprowadzić 

sprzętem: koparko – odmularki, koparki. Wydobyty namuł z dna cieku należy 

załadować na szczelne samochody ciężarowe samowyładowcze i wywieźć. 

2) Mechaniczne odmulenie dna. 

Wydobycie namułu z cieku w sposób mechaniczny należy przeprowadzić sprzętem: 

koparko – odmularki, koparki w przypadku, gdy warstwa namułu na dnie będzie 

większa niż 20 cm powyżej okładziny kamiennej. Wydobyty namuł z dna cieku 

należy załadować na szczelne samochody ciężarowe samowyładowcze i wywieźć. 

3) Ręczne odmulenie dna. 

Wydobycie namułu ręcznie należy wykonywać, gdy warstwa namułu nie przekracza 

20 cm, podgarniając osad w stronę ścian oporowych w celu odsączenia,  

a następnie wydobywać mechanicznie na samochody samowyładowcze i wywieźć. 

Do wydobycia mechanicznego należy użyć koparko – odmularek lub koparek. 

4) Oczyszczanie dna z glonów i wykwitów mineralnych. 

Wykonać miejscowo z użyciem wody poprzez czyszczenie strumieniowo – ścierne 

ognisk glonów i wykwitów mineralnych na dnie, spłukując je do cieku wodnego. 

5) Oczyszczenie ścian oporowych z glonów i wykwitów mineralnych. 

Wykonać miejscowo z użyciem wody poprzez czyszczenie strumieniowo – ścierne 

ognisk glonów i wykwitów mineralnych, spłukując je do cieku wodnego. 

6) Czyszczenie wylotów wód deszczowych. 

Zastosować ciśnieniowe czyszczenie samochodem specjalnym typu „WUKO”. 

6. Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac eksploatacyjnych na rzece. 

Pracownicy wykonujący prace w korycie rzeki muszą posiadać wszelkie (jeśli są 

wymagane prawem) uprawnienia do wykonywania określonych w Ogólnej Instrukcji 

Eksploatacji Robót, jak również być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego 

typu prace. 

Kierownik jednostki przed przystąpieniem do robót przeprowadzi szkolenie 

stanowiskowe pracowników i sporządzi protokół z okoliczności przeprowadzenia tej 

czynności. 

Wszelkie prace w korycie wykonywane będą zgodnie z instrukcją oraz poniżej 

wymienionymi dokumentami: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne  

i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2007 r. Nr 86, poz. 579 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1614 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2004 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1396 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy (Dz. U. z 24 czerwca 2008 r.  ). 

7. Zalecenia 

Zaleca się do bieżącego utrzymania i konserwacji rzeki Strawy na odcinku od KM 

11+230 do KM 11+620, w celu zminimalizowania kosztów, uregulować koryto rzeki 

Strawy powyżej KM 11+230, z uwzględnieniem wykonania osadnika przed obiektem 

mostowym w ul. Wojska Polskiego. 
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Załącznik Nr 4                  

do umowy Nr………../ZDiUM/DUZ/20….                        

z dnia …………………….roku  

 

                                                                                     
 

zawartej pomiędzy:  

 

Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski  
imieniu i na rzecz którego działa  
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski,  

reprezentowanym przez: Karola Szokalskiego - Dyrektora 

   
 a  
 

 

 ……………………………………………………………………. 
 

 

RYSUNKI BARIER DROGOWYCH BETONOWYCH 

Beton klasy C35/45 stał zbrojona. 
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                                                                                     Załącznik Nr 5             

do umowy Nr……/ZDiUM/DUZ/20….                

z dnia …………………….roku  

 

 
 

zawartej pomiędzy:  

 

Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski  
 imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31,   
97-300 Piotrków Trybunalski,  

reprezentowanym przez: Karola Szokalskiego - Dyrektora   

 a  
 

 

 …………………………………………………………………….  

 

 
W Z Ó R  P R O T O K O Ł U  O D B I O R U  U S Ł U G 

 
 

Odbiór usług wykonanych od dnia ……………………… r. do ………………………..  r. na obiekcie „konserwacja rzek i rowów 
melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego,” 

Spisany dnia ………………...20….. r. przy udziale przedstawicieli: 

Wykonawcy:  

1. ……………………………………………………………………………………, 

2. ……………………………………………………………………………………. 

Zamawiający: ZDiUM w Piotrkowie Tryb., ul. Kasztanowa 31.  

1. ……………………………………………………………………………………., 

2. ……………………………………………………………………………………. 

Innych członków …………………………………………………………………………………………… 

1) Po przeprowadzeniu kontroli w terenie: zgodnie z obmiarem robot. 
MIEJSCE WYKONANIA       KWOTA 

1.  ………………………………………      ………………..zł 

2. .……………………………………..      ………………..zł 

3. .……………………………………..      …………………zł 

 
RAZEM NETTO: ……………………………………………………………………………………………………………………..  
                                                                                                                                                  

2) Przedmiotowe usługi zostały wykonane zgodnie z umową nr ……………………… z dnia …………………. i zleceniami 

nr ……………………………………………. z dnia ……….…………………….  

3) Wynagrodzenie w kwocie: …………….…….zł/netto/  

4) Jakość prac: ……………………………………………………………………………………….. 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Wykonawca:                                                           Zamawiający: 

 

1. …………………………………….                         1. ………………………………… 

 

 

 

 

2. ……………………………………..                        2. ………………………………. 
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Tom III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, 
CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA  

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
 

CPV – 90-70-00-00-4 - usługi środowiska naturalnego, 
  71-31-11-00-2 - usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  
  45-23-24-51-8 - roboty odwadniające i nawierzchniowe,  
  45-24-64-00-7 - roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, 
  90-51-36-00-2 - usługi usuwania osadów,  

  77-31-20-00-0 - usługi usuwania chwastów.  
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW 
(ROZDROBIENIE, MULCZOWANIE) BEZ WYGRABIENIA – RĘCZNIE. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ. 

2. WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY Z DNA CIEKÓW (ROZDROBIENIE, 
MULCZOWANIE) BEZ WYGRABIENIA – RĘCZNIE. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

3. WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW 
(ROZDROBIENIE, MULCZOWANIE) BEZ WYGRABIENIA – MECHANICZNE. USUWANIE KAMIENI, GRUZU 
I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

4. WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY Z DNA CIEKÓW (ROZDROBIENIE, 
MULCZOWANIE) BEZ WYGRABIENIA – MECHANICZNIE. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ. 

5. WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW 

I DNA CIEKÓW (ROZDROBIENIE, MULCZOWANIE) BEZ WYGRABIENIA – MECHANICZNE. USUWANIE 
KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

6. WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY NA TERENIE PLASKIM (ROZDROBIENIE, 
MULCZOWANIE) BEZ WYGRABIENIA – MECHANICZNE. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ. 

7. WYGRABIENIE POROSTÓW ZE SKARP CIEKU.  USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

8. WYGRABIENIE POROSTÓW Z DNA CIEKU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

9. WYWÓZ WYKOSZONYCH POROSTÓW ZE SKARP I DNA. 

10. WYKOSZENIE POROSTÓW, TRAW ZE SKARP CIEKU RĘCZNIE, POROST GĘSTY TWARDY WRAZ 
Z WYGRABIENIEM ZE ZŁOŻENIEM W KOPKI WZDŁUŻ KRAWĘDZI SKARPY. USUWANIE KAMIENI, GRUZU 
I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

11. WYKOSZENIE POROSTÓW, TRAW Z DNA CIEKU RĘCZNIE, POROST GĘSTY TWARDY WRAZ  
Z WYGRABIENIEM ZE ZŁOŻENIEM W KOPKI WZDŁUŻ KRAWĘDZI SKARPY. USUWANIE KAMIENI, GRUZU 
I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

12. WYDOBYCIE Z DNA CIEKU ROŚLIN KORZENIĄCYCH SIĘ PRZY ZAROŚNIĘCIU DO 40%                                   
Z ODŁOŻENIEM POROSTÓW NA POBOCZE SKARP. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ. 

13. WYDOBYCIE Z DNA CIEKU ROŚLIN KORZENIĄCYCH SIĘ PRZY ZAROŚNIĘCIU DO 40% Z WYWOZEM 
POROSTÓW NA DOLEGŁOŚĆ DO 6 KM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.  

14. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP 
PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,40 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA 

WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

15. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP 
PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,40 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA 

WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.  

16. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP 
PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,60 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA 

WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

17. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP 
PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,60 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA 

WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

18. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP 
PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,80 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA 

WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

19. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP 
PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,80 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA 

WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 
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20. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP 
PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,0 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA 

WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

21. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP 
PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,0 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA 

WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

22. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP 
PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,20 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA 

WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

23. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP 
PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,20 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU UMIEJSCOWIĆ NA 

WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

24. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU  
I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 2,20 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 

UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

25. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU  
I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 2,20 M I ZAMULENIU 40 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 

UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ.  

26. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU  
I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 4,0 M I ZAMULENIU 20 CM. WYDOBYTY NAMUŁ Z DNA CIEKU 

UMIEJSCOWIĆ NA WYKOSZONYM PRZYBRZEŻNYM PASIE TERENU. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

27. RÓWNANIE, (PLANTOWANIE) SKARP CIEKU ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD 
KATEGORII I NACHYLENIU SKARP PRZY SZEROKOŚCI DO 3,0 M I ZAMULENIU 20 CM Z TRANSPORTEM 
UROBKU SAMOCHODANI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I 
INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

28. RÓWNANIE, (PLANTOWANIE) SKARP CIEKU ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD 
KATEGORII I NACHYLENIU SKARP PRZY SZEROKOŚCI DO 3,0 M I ZAMULENIU 20 CM. USUWANIE KAMIENI, 
GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

29. RÓWNANIE SKARP ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZED EROZJĄ SKARP ROWÓW SIATKĄ "MULTIMAT 030" 
(GRAMATURA 180G/M2) ZAKOTWICZENIE SIATKI NA KORONIE SKARPY DO PODŁOŻA STALOWYMI 
SŁUPKAMI, RÓWNANIE SKARP, ICH OBSIEW TRAWĄ, PRZYKRYCIE WARSTWĄ ZIEMI SIATKI ORAZ TRAWY - 
MECHANICZNIE Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

30. WYMIANA KORYTEK ŚCIEKOWYCH BETONOWYCH DO ODPROWADZANIA WODY OPADOWEJ (BETON KLASY 
C35/45, 300szer.x500dł.x130wys.), MONTAŻ NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z TRANSPORTEM 
MATERIAŁÓW. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.  

31. ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD  KATEGORII GRUNTU 
I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 4,0 M I ZAMULENIU 40 CM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU 
I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

32. RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 0,40 M I ZAMULENIU 20 CM I GŁ. CIEKU DO  
1,5 M WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM NA 
USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU LUB UBICIE I WYRÓWNANIE ZASYPANYCH 

USZKODZEŃ SKARP. OCZYSZCZENIE PASÓW O SZEROKOŚCI 0,5 M WZDŁUŻ KRAWĘDZI CIEKU. USUWANIE 

KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

33. RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 0,60 M I ZAMULENIU 20 CM I GŁ. CIEKU DO  
1,5 M WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM NA 
USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU LUB UBICIE I WYRÓWNANIE ZASYPANYCH 

USZKODZEŃ SKARP. OCZYSZCZENIE PASÓW O SZEROKOŚCI 0,5 M WZDŁUŻ KRAWĘDZI CIEKU. USUWANIE 

KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.  

34. RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 0,60 M I ZAMULENIU 40 CM I GŁ. CIEKU DO  
1,5 M (WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM  NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM NA 
USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU LUB UBICIE I WYRÓWNANIE ZASYPANYCH 

USZKODZEŃ SKARP. OCZYSZCZENIE PASÓW O SZEROKOŚCI 0,5 M WZDŁUŻ KRAWĘDZI CIEKU. USUWANIE 

KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

35. RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 1,00 M I ZAMULENIU 20 CM I GŁ. CIEKU DO  
1,5 M WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM NA 
USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU LUB UBICIE I WYRÓWNANIE ZASYPANYCH 

USZKODZEŃ SKARP. OCZYSZCZENIE PASÓW O SZEROKOŚCI 0,5 M WZDŁUŻ KRAWĘDZI CIEKU. USUWANIE 

KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

36. RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 1,00 M I ZAMULENIU 40 CM I GŁ. CIEKU DO  
1,5 M WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM NA 
USZKODZONYCH SKARPACH, ROZPLANTOWANIE NAMUŁU LUB UBICIE I WYRÓWNANIE ZASYPANYCH 

USZKODZEŃ SKARP. OCZYSZCZENIE PASÓW O SZEROKOŚCI 0,5 M WZDŁUŻ KRAWĘDZI CIEKU. USUWANIE 

KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 
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37. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 0,40 M GR. ZAMUL. 20 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ  

38. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 0,40 M GR. ZAMUL. 40 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

39. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 0,60 M GR. ZAMUL. 20 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

40. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 0,60 M GR. ZAMUL. 40 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.  

41. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 0,80 M GR. ZAMUL. 20 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

42. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 0,80 M GR. ZAMUL. 40 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

43. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 1,0 M GR. ZAMUL. 20 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

44. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 1,0 M GR. ZAMUL. 40 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

45. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 1,20 M GR. ZAMUL. 20 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

46. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 1,20 M GR. ZAMUL. 40 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

47. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 2,20 M GR. ZAMUL. 20 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

48. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 

SZEROKOŚCI DNA 2,20 M GR. ZAMUL. 40 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

49. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 4,0 M GR. ZAMUL. 20 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

50. ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY 
SZEROKOŚCI DNA 4,0 M GR. ZAMUL. 40 CM, USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

51. OCZYSZCZENIE Z NAMUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH – WYDOBYCIE NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA 
POBOCZA CIEKU I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 40 CM GŁ. ZAMULENIA ½ ŚREDNICY. 

52. OCZYSZCZENIE Z NAMUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH – WYDOBYCIE NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA 
POBOCZA CIEKU I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 60 CM GŁ.  ZAMULENIA  ½ ŚREDNICY. 

53. OCZYSZCZENIE Z NAMUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH – WYDOBYCIE NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA 
POBOCZA CIEKU I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 80 CM GŁ. ZAMULENIA ½ ŚREDNICY. 

54. OCZYSZCZENIE Z NAMUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH – WYDOBYCIE NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA 
POBOCZA CIEKU I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 100 CM GŁ. ZAMULENIA ½ ŚREDNICY. 

55. OCZYSZCZENIE Z NAMUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH – WYDOBYCIE NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA 
POBOCZA CIEKU I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 120 CM GŁ. ZAMULENIA ½ ŚREDNICY. 

56. MECHANICZNIE OCZYSZCZENIE OSADNIKÓW Z NAMUŁÓW I NECZYSTOŚCI NA CIEKACH OTWARTYCH PRZY 
UL: AL. ARMII KRAJOWEJ, ŚLĄSKIEJ, KORALOWEJ, W TYM:  

a) WYKONANIE TYMCZASOWEGO RUROCIĄGU /BAJPASU/ SŁUŻACEGO DO ODPROWADZANIA WÓD 
Z CIEKÓW, 

b) WYPOMPOWANIE WODY Z OSADNIKÓW, 

c) WYDOBYCIE Z OSADNIKÓW NAMUŁU I NIECZYSTOŚCI, WYWÓZ NAMUŁU NA SKŁADOWISKO NA ODL. 
DO 10 KM, 

d) OCZYSZCZENIE SKARP Z ROŚLINNOŚCI, NAMUŁU, WYWÓZ  NIECZYSTOŚCI, 

e) WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP I WOKÓŁ OSADNIKÓW 
Z WYGRABIENIEM I WYWOZEM, 

f)     JEDNOKROTNE MALOWANIE ANTYKOROZYJNĄ FARBĄ BARIEREK OCHRONNYCH NA   
W/W OSADNIKACH (KOLOR FARBY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM). 

57. OCZYSZCZENIE TERENU KORYTA I SKARP Z RESZTEK BUDOWLANYCH ZE ŚMIECI (GAŁĘZIE, GRUZ, 
KAMIENIE) I INNYCH NIECZYSTOŚCI. 

58. WYWIEZIENIE ŚMIECI, GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA 
SKŁADOWISKO ODPADÓW. 

59. LIKWIDACJA ZATORÓW NA CIEKU (TAMY BOBRÓW ITP.) Z WYWOZEM NA SKŁADOWISKO. 

60. ROZBIÓRKA BRUKU Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH GRUBOŚCI DO 15 CM, POSORTOWANIE, 
Z WYWOZEM NA SKŁADOWISKO. 

61. ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH Z WYWOZEM NA SKŁADOWISKO. 
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62. UBEZPIECZENIE STOPY SKARP KISZKĄ FASZYNOWĄ O ŚRED. 20.CM W GR. KAT. III (WBICIE KOŁKÓW, 
ZAŁOŻENIE KISZKI, GEOWŁÓKNINY, PRZYBICIE KOŁKAMI, WYCIĘCIE I ZAŁOŻENIE DARNINY ZA KISZKĘ), 
RÓWNANIE I PLANTOWANIE SKARPY, TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

63. UBEZPIECZENIE STOPY SKARP KISZKĄ FASZYNOWĄ O ŚRED. 40 CM W GR. KAT. III (WBICIE KOŁKÓW, 
ZAŁOŻENIE KISZKI, GEOWŁÓKNINY, PRZYBICIE KOŁKAMI, WYCIĘCIE I ZAŁOŻENIE DARNINY ZA KISZKĘ), 
RÓWNANIE I PLANTOWANIE SKARY, TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

64. WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 60 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE 
POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM 
NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM 
RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, 
UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

65. WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 60 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, 
PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE 
IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW. 

66. WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 80 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE 
POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM 
NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM 
RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, 
UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW. 

67. WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 80 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, 
PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 

SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE 
IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW. 

68. WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 100 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, 
PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE 
IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW. 

69. WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 100 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, 
PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE 
IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW. 

70. WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 120 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, 
PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE 
IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW. 

71. WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 120 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, 
PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE 
IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW. 

72. WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 140 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, 
PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE 
IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW. 

73. WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 140 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, 
PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW 
SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE 
WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE 
IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW. 

74. WYMIANA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ POD RURAMI PRZEPUSTU, ROZEBRANIE PODBUDOWY, OTWORZENIE, 
WYKOP, TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

75. NAPRAWA SKARP POPRZEZ OBSIEW MIESZANKĄ TRAW - SPULCHNIENIE, PLANTOWANIE POWIERZCHNI   
I WYSIEW NASION, PRZYKRYCIE NASION WARSTWĄ ZIEMI. 

76. WYMIANA RUROCIĄGU Z PCV ŁĄCZONY NA WCISK O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 315 MM Z PODŁOŻEM POD 
KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH GRUBOŚCI 10 CM Z OBSYBKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH GRUBOŚCI 25 CM 
NAD RURĘ Z TRANSPORTEM (POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA CIĘCIE NAWIERZCHNI, WYKONANIA 
WYKOPU, ZASYPANIE, ODTWORZENIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI). 

77. WYKONANIE PODSYPKI Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO GR. 20 CM. 

78. WYKONANIE PODSYPKI Z POSPÓŁKI GR. 10 CM. 

79. PRZEKŁADANIE RUROCIĄGÓW DRENARSKICH O ŚR. 5-10 CM, WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE  
I PLANTOWANIE, TRANSPORT MATERIAŁÓW. 
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80. UMOCNIENIE SKARP I DNA CIEKÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI GR. 10 CM, WYKONANIE PODSYPKI 
PIASKOWEJ GR.10 CM, UŁOŻENIE PŁYT WYPEŁNIENIE SZCZELIN PIASKIEM, TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

81. UMOCNIENIE SKARP I DNA CIEKÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYM GR. 10 CM I WYKONANIE PODSYPKI 
ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ GR.10 CM, UŁOŻENIE PŁYT WYPEŁNIENIE SZCZELIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, 
TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

82. WYKOP ROWU MECHANICZNIE O SZER. DNA 0,4 - 1,0 M NACHYLENIE SKARP 1:1 GR. KAT. III 

83. WYKOP ROWU MECHANICZNIE O SZER. DNA 0,4 - 2,0 M NACHYLENIE SKARP 1:1,5 GR. KAT. III 

84. ZAŁADUNEK KOPARKĄ GRUNTU ODSPOJONEGO POJ. ŁYŻKI 0,25 M³, GRUNT KAT. I - II, TRANSPORT 
UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM. 

85. RĘCZNE ODSPOJENIE GRUNTU SZEROKOŚCI DNA DO 1,5 M GŁĘBOKOSĆ WYKOPU DO 1,5 M, KAT. GRUNTU 
III Z WYRZUCENIEM UROBKU NA POBOCZE, USZKODZONE SKARPY, ROZPLANTOWANIE UROBKU.  
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

86. MECHANICZNE ODSPOJENIE GRUNTU KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI. KOPARKI O POJ. ŁYŻKI 0,25 M³, 
GRUNT KAT. I - II Z ROZPLANTOWANIEM UROBKU NA POBOCZU LUB NA USZKODZONYCH SKARPACH. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

87. MECHANICZNE ODSPOJENIE GRUNTU KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI. KOPARKI O POJ. ŁYŻKI 0,25 M³, 
GRUNT KAT. I – II Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ  
DO 6 KM. USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ. 

88. MECHANICZNE ROZPLANTOWANIE ZIEMI WARSTWĄ GR. 20 CM WYDOBYTEJ Z WYKOPU GR. KAT. III. 
USUWANIE KAMIENI, GRUZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.  

89. MECHANICZNE ZASYPANIE WYKOPÓW GR. KAT. III. 

90. MECHANICZNE ZASYPANIE WYKOPÓW GR. KAT. III Z TRANSPORTEM ZIEMI Z ODL. 6 KM. 

91. RĘCZNE ZASYPANIE WYKOPÓW GR. KAT. III, PLANTOWANIE UROBKU. 

92. RĘCZNE ŚCINANIE I KARCZOWANIE KRZAKÓW I PODSZYCIA ŚREDNIEJ GĘSTOŚCI Z WYWOZEM ODPADÓW 
NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM, OCZYSZCZENIE TERENU Z POZOSTAŁOŚCI PO WYKARCZOWANIU DROBNE 
GAŁĘZIE, KORZENIE, KORA I INNE ZANIECZYSZCZENIA Z TRANSPORTEM NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM. 

93. MECHANICZNE KARCZOWANIE KRZAKÓW I PODSZYĆ ŚREDNICH OD 31-60 % POWIERZCHNI, 
OCZYSZCZENIE TERENU Z POZOSTAŁOŚCI PO WYKARCZOWANIU DROBNE GAŁĘZIE, KORZENIE, KORA  
I INNE ZANIECZYSZCZENIA Z TRANSPORTEM NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM. 

94. OPRYSKIWANIE TRAWNIKÓW ŚRODKAMI CHWASTOBÓJCZYMI NIE SZKODLIWYMI DLA ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO. 

95. WYGRODZENIE OSADNIKA PRZY UL. POLNEJ PREFABRYKATAMI BARIERAMI DROGOWYMI DWUSTONNYMI 
BPP-1 (BETON KLASY C35/45 MALOWANE W PASY KOLORU CZARONO- ŻÓŁTE) - WYMIARY:     

 SZEROKOŚĆ PODSTAWY 550 MM, 

 WYSOKOŚĆ 810 MM, 

 DŁUGOŚĆ L 2000 MM, 

 CIĘŻAR OK. 1120 KG, 

 NIWELACJA TERENU, 

 UŁOŻENIE BARIER DROGOWYCH NA CHUDYM BETONIE WYLANYM W GRUNCIE GR 15 CM, 

 TRANSPORT MATERIAŁÓW (ZAŁĄCZNIK NR 3).   

96. RZEKA STRAWA OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. M. KOPERNIKA – ODMULENIE CIEKU I OSADNIKA 
KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA 
SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 5,0 M I ZAMULENIU 20 CM WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM 
NA POBOCZE, Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM, 
OCZYSZCZENIE ZE ŚMIECI KORYTA RZEKI (ZAŁĄCZNIK NR 4). 

97. RZEKA STRAWA OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO AL. M. KOPERNIKA – RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU  
Z DWÓCH BRZEGÓW CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 5,00 M I ZAMULENIU 20 CM I GŁ. CIEKU DO 1,5 M,   
WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI 
SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM (ZAŁĄCZNIK NR 4). 

98. DEMONTAŻ I MONTAŻ UMOCNIEŃ SKARP I DNA CIEKÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMYMI, 
WYKONANIE PODSYPKI GR.10 CM I PONOWNE UŁOŻENIE PŁYT WYPEŁNIENIE SZCZELIN ZAPRAWĄ 
CEMENTOWĄ (MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIORKI, ODZYSKU). 

99. WYKONANIE TRAWNIKA Z ROLKI: 

-    PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO UŁOŻENIA TRAWNIKA, 

-    DOKONANIE NAWOŻENIA, 

-    WYKONYWANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH, 

-    PODLEWANIE PRZEZ CAŁY OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI. 

 

W ramach w/w prac, Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

 Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania usługi dostarcza Wykonawca na swój 
koszt. 
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 Wszystkie usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi tym zakresie przepisami, 
z zasadami sztuki melioracyjnej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 

 Usługi będą realizowane sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego 
w zależności od konieczności i potrzeb Zamawiającego. Zlecenia częściowe obejmować będą 

zakres, miejsce wykonania i termin rozpoczęcia i zakończenia usług. 

 Prace objęte usługą stanowią przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać na 
bieżąco, sukcesywnie, po stwierdzeniu przez Wykonawcę konieczności wykonania tych prac, 
w sposób zapewniający utrzymanie w czystości terenu objętego umową. 

 Zakres usług i ceny jednostkowe określać będzie załączony do SIWZ formularz cenowy,  
a ceny jednostkowe zawarte w nim przez Wykonawcę będą niezmienne przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

 W przypadku usuwania  zgłoszeń w trybie awaryjnym  - za zdarzenia w trybie awaryjnym 
uznaje się, burze, powodzie, zatory na ciekach wodnych, ulewne deszcze, wichury - Wykonawca 
na polecenie telefoniczne pracownika Zamawiającego przystąpi do realizacji zgłoszenia w trybie 
awaryjnym zgodnie z czasem zadeklarowanym przez niego w ofercie. 

 Wszystkie odpady (gałęzie, śmieci, ściętą roślinność, gruz, muł itp.) powstałe w wyniku 
wykonywania usługi są własnością Wykonawcy (koszty wszelkich działań wynikających z ustawy 

o odpadach, ochrony środowiska obciążają Wykonawcę). 

 Wykonawca zapewni odpowiedni specjalistyczny sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz do zbiórki odpadów i nieczystości, niezbędny do prawidłowego wykonania usługi. 

 Zabezpieczenia terenu prac na czas wykonania usługi zgodnie z wymaganymi przepisami oraz 
pokrycia kosztów z tym związanych, obciążają Wykonawcę. 

 W przypadku przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej, gdy ww. znaki znajdują się na terenie 
realizowanych prac, po uprzednim uzgodnieniu z Referatem Geodezji, Kartografii i Katastru 

Urzędu Miasta ul. Szkolna 28 w Piotrkowie Trybunalskim, obciążają Wykonawcę. 

 Wykonania inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia infrastruktury technicznej i naniesienia jej 
na mapy sytuacyjno-wysokościowe, obciążają Wykonawcę, 

 Poniesienia wszelkich kosztów z tytułu inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia infrastruktury 
technicznej i naniesienia jej na mapy sytuacyjno – wysokościowe, potwierdzonych przez Referat 
Geodezji i Kartografii i Katastru Urzędu Miasta ul. Szkolna 28 w Piotrkowie Tryb, obciążają 
Wykonawcę,    

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały czas realizacji zamówienia, 24-godzinnej 
gotowości kadrowej i sprzętowej. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany pomiędzy zakresem i ilością wykonanych usług 
w stosunku do tego co zostało określone w formularzu cenowym, a ich realizacja będzie 
następowała na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego i według cen jednostkowych 
podanych w formularzu cenowym, które są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, 

przy czym wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 5 ust. 6 
umowy. 

 Wykonawca zobowiązany będzie dysponować bazą sprzętowo – materiałową w odległości nie 
większej niż 30 km od granic administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ 
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A 

USTAWY. 

1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia tj.: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących prace objęte przedmiotem 
zamówienia, tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 1320 ze zm.). 

2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej 
w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji 
zamówienia. 

3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu 
wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności: 
- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności; 

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi; 

- zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy. 
 
Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym  
Tom II IDW (SIWZ). 
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Tom IV 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z „RODO” 
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Klauzula informacyjna wynikająca z RODO spełniająca obowiązek informacyjny wobec 
Wykonawcy związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
 administratorem Państwa danych osobowych jest:  

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim  
przy ul. Kasztanowej 31; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w ZARZĄDZIE DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA  
jest Pani Małgorzata Wójcik, kontakt: e-mail:iod@zdium-piotrkow.pl, telefon: 
44 7339253*; 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na WYKONYWANIE USŁUGI: 
KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD 

DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO opatrzonego 
numerem ZP.3310/29/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2  

RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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