
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA: 

Wykonanie robót w zakresie ochrony przybrzeżnej  przymostka na lewym  brzegu rzeki Wisły w 

miejscowości Wielkie Walichnowy gm. Gniew 

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 
Niniejsza dokumentacja została opracowana przez pracowników PGWWP Zarząd Zlewni w Tczewie 
w oparciu o: 

 Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 – tekst jednolity) i 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 – tekst jednolity), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003r. nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

 Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - 
tekst jednolity), 

 Ustalone potrzeby w zakresie konserwacji rzek i kanałów. 
 

2. INFORMACJE O TERENIE - POŁOŻENIE OBIEKTU 
Przymostek na lewym brzegu rzeki Wisły w km 890 ujęty w niniejszym opisie przedmiotu 
zamówienia przeznaczony do robót polegających na jego uszczelnieniu znajduje się w 
województwie pomorskim, powiecie tczewskim,  na terenie gminy Gniw w miejscowości Wielkie 
Walichnowy.   

 

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie ochrony przybrzeżnej  przymostka na 
lewym  brzegu rzeki Wisły w miejscowości Wielkie Walichnowy gm. Gniew.  
Budowla ma za zadanie umożliwienie  przeprawy przez rzekę Wisłę przy pomocy sprzętu 
pontonowo - promowego. Długość przymostka wynika z ukształtowania terenu  oraz nachylenia  
brzegu rzeki natomiast nawierzchnia wykonana jest z płyt żelbetowych. 
Aktualny stan budowli wymaga  wykonania robót naprawczych i zabezpieczających  których 
zakres obejmuje: 

1. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp                                                                            200 m2 

2. Ręczne usunięcie warstwy ziemi ze zjazdu i skarp  z przewozem taczkami               480 m2  
3. Wbicie ścianki stalowej z grodzic typu G-61,G-62 długości 3m przed  
    istniejącą  palisadą - góra ścianki na poziomie góry istniejącej palisady (SNW)         21 m        
4. Ręczna rozbiórka uszkodzonej betonowej  części skarp                                                   6 m3 
5. Załadunek oraz wywiezienie urobku z zamulonego zjazdu oraz wydobytego  
    pod   kosze  siatkowo - kamienne na odległość do 1km                                                   86 m3 

6. Naprawa skarp zjazdu -  bruk z kostek sześciokątnych                                                     30 m2     
7. Wykopy pod umocnienia z koszy siatkowo - kamiennych                                                10 m3 

8. Wywiezienie i utylizacja gruzu                                                                                                 6 m3 

9. Ułożenie geowłókniny oraz koszy wraz z wypełnieniem kamieniem 
     łamanym w miejscu rozebranej betonowej części skarp  przymostka                             6 m3 

10. Uzupełnienie na skarpach ubytków z dybli                                                                        5 m2    
11. Zabudowa betonem powierzchni na koronie i skarpach  ubytków zniszczonych  
     płyt                                                                                                                                        5 m3                                                                                                                       



Dojazd do miejsca robót Wykonawca uzgodni z właścicielami gruntów we własnym zakresie. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

wykonywania usługi. 

Podczas wykonywania prac należy stosować dostępne środki i materiały zgodnie ze sztuką 

budowlaną. W kosztach ogólnych wykonawca ujmie wszystkie inne koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.1. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG 
Kontrola jakości usług będzie wykonywana na bieżąco przez pracownika Nadzoru Wodnego w 

Tczewie. 

3.2. ODBIÓR USŁUG 
Odbiór robót przeprowadza Inwestor na pisemny wniosek wykonawcy o zakończeniu prac i 
zgłoszeniu ich do odbioru w obecności zainteresowanych stron, sporządzając protokół odbioru 
końcowego (przejściowego).  
Najpóźniej 7 dni przed planowanym odbiorem robót Wykonawca zobowiązany jest okazać  
w terenie inspektorowi postęp prac na obiekcie, którego procent wykonania winien stanowić 
min. 90% wykonywanej usługi w stosunku do przedmiaru. 

3.3 PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG 

 
Lp. 

NAZWA OBIEKTU 
rodzaj i lokalizacja robót 

 
ROZMIAR 

Rodzaj robót Lokalizacja [szt.] [km] 

1. Roboty remontowe w zakresie ochrony 

przybrzeżnej  

gm. Gniew - - 

Przymostek 1  

 

TERMIN WYKONANIA ROBÓT:  

30 LISTOPADA 2018 r. 

 

4. PRZEKAZANIE TERENU  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
 
4.1 ZABEZPIECZENIE TERENU 
Do Wykonawcy należy właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego oraz zainteresowane osoby trzecie. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji obiektu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego usług. Koszt zabezpieczenia terenu włączony jest w cenę umowy. 
 
4.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzenia posesji, ogrodzenia gruntów oraz instalacji na 

powierzchni ziemi i za występujące urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable, itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie 
powiadomi Zamawiającego.  



Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania 
powodujące uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
W przypadku konieczności czasowego zajęcia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, gruntu 

należącego do osób trzecich, do dokonania stosownych uzgodnień z właścicielami gruntów 
zobowiązany jest Wykonawca. 
 

4.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA PRAC 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie 
przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

 możliwością powstania pożaru, 

 trwałym zanieczyszczeniami gniazd i legowisk ptaków, 
 

4.4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy a w szczególności: 

 minimalna odległość pomiędzy pracującymi – powinna wynosić nie mniej jak 3 m. 
1. Prace mogą być wykonywane tylko przez osoby, które są: 

 zdrowe,  

 posiadają aktualne badania lekarskie, dopuszczające do wykonywania ciężkich prac 
fizycznych,  

 przeszły przeszkolenie na stanowisku pracy w zakresie BHP przestrzegającym przed urazami 
(skaleczenie kosą, łopatą), informującym o przebywaniu w bezpiecznej odległości od 
zasięgu roboczego ramienia koparek, niebezpieczeństwem utonięcia w miejscu 
występowania w dnie cieków naturalnych i kanałów grząskich bagien oraz zagrożenia 
ukąszeń ze strony jadowitych gadów.  

2. Prace na danym stanowisku muszą być wykonywane przez minimum dwie osoby będące  
w zasięgu wzrokowym.  

3. Zabrania się manipulowania przy znalezionych niewypałach, a o ich znalezieniu należy 
bezzwłocznie zawiadomić najbliższy posterunek policji, zabezpieczywszy uprzednio znalezisko 
w sposób wyraźnie widoczny. 

4. Pracownicy muszą pracować w odpowiedniej odległości od siebie (min. 3,0m), oddalając 
niebezpieczeństwo wzajemnego ranienia ostrymi narzędziami (kosy, widły, szpadle, łopaty…). 

5. W terenie silnie zabagnionym, gdzie istnieje niebezpieczeństwo ugrzęźnięcia należy zachować 
szczególną ostrożność. Pracownicy często wg potrzeb powinni sprawdzać tyczkami nośność 
gruntu. 

6. Pracownicy pracujący w terenie bezwzględnie powinny być wyposażenie w kompletną 
apteczkę. 

7. Wskazane jest wyposażenie w sprawny telefon komórkowy. 
 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  STOSOWANEGO  SPRZĘTU 
5.1 Wykonawca jest zobowiązany do użycia koparki hydraulicznej, która nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy, gwarantujący zachowanie przewidzianej technologii robót w 
przedmiarze zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. 

5.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania usługi ma być sprawny 
technicznie. Jego praca ma gwarantować zachowanie norm ochrony środowiska. 
 
 



6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz za jakość zastosowanych materiałów. 
6.2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i rozmierzenie  

w terenie robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
6.3. Sprawdzenie wytycznia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
6.4. Kolejność wykonywania prac - na wskazanie inspektora nadzoru. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU WYKONYWANYCH USŁUG 
7.1. Obmiar robót będzie określał faktyczny ich zakres wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, specyfikacją techniczną w jednostkach określonych w przedmiarze. 
7.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru, którego powiadamia  

o zamierzonym fakcie z trzydniowym wyprzedzeniem. 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
Odbiór przeprowadza Inwestor na pisemny wniosek wykonawcy stwierdzający gotowość obiektu do 

odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadza się w obecności 

zainteresowanych stron oraz sporządza protokół odbioru. Termin odbioru ustala inwestor w ciągu 14 

dni od daty złożenia pisemnego zawiadomienia. 

 


