
 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 35 + 199 – 44 + 039,                            
gm. Ryjewo, pow. kwidzyński 

                           

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE: 
 
Niniejsza dokumentacja została opracowana przez pracowników PGWWP Nadzór Wodny w Kwidzynie           
w oparciu o: 

 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 wałów przeciwpowodziowych. 
 

2.  POŁOŻENIE OBIEKTU: 
 
Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego, gm. Ryjewo, pow. kwidzyński. 

 
Lp. 

NAZWA OBIEKTU 
rodzaj i lokalizacja robót 

 
ROZMIAR 

[km] 
Rodzaj robót Lokalizacja 

 
 

1. 
 

 

 
 

Koszenie wału przeciwpowodziowego 
 

Gm. Ryjewo 

Prawy wał rzeki Wisły 
35+199 – 44+039 

8,84 

Razem do sprawozdania 8,84 km 

 
3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 
 
Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w km 35+199 – 44+039. 
Budowla ziemna, o parametrach: 
- średnia wysokość – 7,0 m 
- szerokość korony – 5,0 m 
- nachylenie skarpy odwodnej – 1:3 
- nachylenie skarpy odpowietrznej – 1:1 

 
4.  ZAKRES ZAMÓWIENIA: 
 

4.1 Wał rzeki Wisły 
Wykoszenie porostu traw bez wygrabienia: 

- wykoszenie korony wału sposobem mechanicznym, 
- wykoszenie skarpy odpowietrznej i odwodnej sposobem ręcznym kosą lub kosiarką spalinową        

 
 

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



5.1 ODBIÓR USŁUG 
 

Odbiór usług 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% wykonanych 
robót w stosunku do przedmiaru. 
                                                                         

5.2 PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG 
 

Wykoszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie gminy Ryjewo w km 35+199 - 
44+039 bez wygrabienia. 

- wykoszenie ręczne                                                                                      308 196,50 m2 
- wykoszenie mechaniczne                                                                             44 200,00 m2 

   

Łącznie 352 396,50 m2 

 

TERMIN WYKONANIA ROBÓT:  
 

10 DNI OD PRZEKAZANIA TERENU WYKONAWCY 
 
6. PRZEKAZANIE TERENU  

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperów oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych           
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy     
i utrwali na własny koszt. 
 

6.1 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 robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy włączony jest w cenę 
umowy. 
 

6.2 BEZPIECZEŃSTO I HIGIENA PRACY 
 
Podczas realizacji usług Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a w szczególności: 
 

- wykoszenie porostu mechaniczne /ciągnik z kosiarką/ wyłącznie na równej koronie wału, 
- na skarpach wykoszenie ręczne z zachowaniem odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnymi 

kosiarzami, 
- koszenie skarp wału ręcznie zabronione po opadach i w czasie rosy, kiedy powierzchnia jest śliska, 
- praca kosiarkami spalinowymi – bezwzględnie w okularach ochronnych i nausznikach, 
- wjazdy ciągników na wał – w miejscach do tego wyznaczonych /podjazdy/. 

 



 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANEGO SPRZĘTU 
7.1 Sprzęt używany do wykonania usług powinien gwarantować zachowanie przewidywanej 

technologii robót w przedmiarze usług zawartym w dokumentacji projektowej. 
7.2  Ciągniki rolnicze – sprawne technicznie z aktualnymi badaniami technicznymi. 
7.3 Kosiarki rotacyjne, listwowe lub bijakowe sprawne techniczne z oryginalnymi zabezpieczeniami 

wałków przekaźnikowych, noże tnące winny być wymieniane na bieżąco po stwierdzeniu zużycia 
przez operatora kosiarki. 

7.4 Kosiarki spalinowe. 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUG 
8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów.  
8.2 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i rozmierzenie w terenie 

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

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
8.4 Roboty należy wykonywać sukcesywnie na całej szerokości wału. Trawy winny być skoszone na 

wysokość 5 cm.  
8.5 Kolejność wykonywania usług na wałach przeciwpowodziowych- na wskazanie inspektora nadzoru. 

 

9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU WYKONYWANYCH USŁUG 
9.1 Przedmiar wykonano na podstawie obmiarów wałów miejscach charakterystycznych. 
9.2 Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach określonych w przedmiarze usług. 
9.3 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru, którego powiadamia  

o zamierzonym fakcie z trzydniowym wyprzedzeniem. 
9.4 Pomiar powierzchni wykonanych robót polegający na wykoszeniu roślinności z wałów 

przeciwpowodziowych będzie prowadzony z dokładnością (obmiar powierzchni). 
 

10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU USŁUG 
10.1 Odbiór usługi 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 5 
dni od daty złożenia pisemnego zawiadomienia. 

10.2 Jakość wykonywanych robót zostanie ustalona na podstawie stwierdzonej wysokości skoszenia 
porostu traw (obmiar powierzchni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA PRZEDMIARU 
Koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 35 + 199 – 44 + 039,                            

gm. Ryjewo, pow. kwidzyński 

oświadczam ,że do realizacji  niniejszego zamówienia będziemy stosować dane zawarte w poniższej tabeli. 

 
Numer 
pozycji 

 
 
 

 

Nazwa, opis, obliczenie ilości 

 
 

 
 

Jednostka 

 
Ilość 

jednostek 

 
Uwagi 

1. Okoszenie porostu z korpusu wałów 
 
 
 
 
 
 

384,0 

1.1. 
 
 
 
 
 

 
 

Ręczne okoszenie skarp prawego wału 
przeciwpowodziowego rzeki Wisły /bez korony 
wału/ za pomocą kosy lub kosiarki spalinowej: 

- w km 35+199 – 44+039 = 308 196,50 m2  
 

Razem F = 308 196,50 m2 

 
 

 
100 m2 

 
 
 
 

3081,97 

 

1.2. 
 
 
 

Mechaniczne okoszenie wału Wisły / korona 
wału o szerokości 5 m / w km 35+199 – 44+039 

ciągnikiem rolniczym z kosiarką rotacyjną, 
listwową lub bijakową 

F = 44 200 m2 

   

  

100 m2 442,00 

 
 
 
 
 
                  

 


