
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zabudowa nor i wyrw bobrowych w wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły i Liwy 
 

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

 Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 – 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 
2.1. POŁOŻENIE OBIEKTU 

 
Budowle przeciwpowodziowe ujęte w niniejszej dokumentacji projektowej przeznaczone do robót 

polegających na zabudowie nor i wyrw bobrowych położone są w województwie kujawsko–pomorskim,  
pomorskim i warmińsko–mazurskim, powiecie grudziądzkim, kwidzyńskim i iławskim, na terenie gminy 
Grudziądz, Sadlinki i Susz.   
 

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA 
Projekt przewiduje: 
 
1. Zabudowa nor bobrowych /32 szt./ w prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Liwy w km 95+280 – 
98+180 

- rozkopanie skarpy i korony wału do dna nor bobrowych, ze złożeniem wydobytego urobku na odkład, 
- dowiezienie gruntu z odległości do 10 km środkami transportu kołowego do miejsca wbudowania  
/kolejne nory bobrowe/, 
- umocnienie stopy skarpy odwodnej wału przeciwpowodziowego kiszką faszynową 2 x Ø 20,0 cm  
na wysokości zasypywanych nor bobrowych, 
- wbudowanie gruntu dowiezionego i gruntu złożonego w odkładzie w uszkodzoną skarpę i koronę wału, 
urobek należy wbudowywać ręcznie z zagęszczaniem gruntu warstwami grubości do 20 cm ubijakami 
ręcznymi lub zagęszczarką mechaniczną, wyrównanie powierzchni, 
- wykonanie darniowania na płask z przybiciem kołkami skarpy i korony wału w miejscach zabudowanych  
nor bobrowych. 

2. Zabudowa nor bobrowych /11 szt./ w prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 3+100 – 
5+750 /km rzeki Wisły 847 do 850/ 

- rozkopanie skarpy wału do dna nor bobrowych, ze złożeniem wydobytego urobku na odkład, 
- dowiezienie gruntu z odległości do 10 km środkami transportu kołowego do miejsca wbudowania  
/kolejne nory bobrowe/, 
- wbudowanie gruntu dowiezionego i gruntu złożonego w odkładzie w uszkodzoną skarpę wału,  
urobek należy wbudowywać ręcznie z zagęszczaniem gruntu warstwami grubości do 20 cm ubijakami 
ręcznymi lub zagęszczarką mechaniczną, wyrównanie powierzchni, 
- wykonanie darniowania na płask z przybiciem kołkami skarpy wału w miejscach zabudowanych nor 
bobrowych. 



3. Zabudowa wyrw bobrowych /6 szt./ w prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Liwy w km 95+280 – 
98+180 

- umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową 2 x Ø 20,0 cm,  
- transport gruntu środkami transportu kołowego z odległości do 10 km do miejsca wbudowania, 
- ręczne wbudowanie gruntu dowiezionego w uszkodzoną skarpę, z zagęszczaniem gruntu warstwami  
o grubości do 20 cm, ręczne uformowanie skarpy, 
- darniowanie skarp darniną na płask, z przybiciem kołkami w miejscu zabudowy 

4. Zabudowa wyrw bobrowych /3 szt./ w lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Liwy w km 28+220 – 
29+903 

Opis robót na wyrwie w km 28+220 
- transport gruntu z miejsca składowania /na wysokości wyrwy w km 29+853 – 29+903/ 
do miejsca wbudowania, 
- ręczne wbudowanie gruntu dowiezionego w skarpę odpowietrzną wału z zagęszczeniem gruntu 
warstwami o grubości do 20 cm, ręczne formowanie skarpy, 
- darniowanie na płask z przybiciem kołkami skarpy w miejscu zabudowy wyrwy. 

 
Opis robót na wyrwie w km 29+620 – 29+640: 
- umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową 2 x 20 cm, 
- ubezpieczenie skarpy kiszką faszynową Ø 20 cm. Kiszkę należy ułożyć równolegle do wykonanego 
ubezpieczenia stopy skarpy w odległości ca 1,5 m. /Kiszka ma za zadanie zabezpieczyć przed obsuwaniem 
się gruntu użytego do zabudowy wyrwy ze względu na strome pochylenie skarpy/, 
- transport gruntu do zabudowy wyrwy w ilości 30 m3 /grunt złożony na wysokości wyrwy w km 29+853 – 
29+903, na koronie wału/, 
- wbudowanie gruntu dowiezionego w istniejącą wyrwę z zagęszczeniem gruntu warstwami o grubości  
do 20 cm, ręczne formowanie skarpy,     
- darniowanie na płask z przybiciem kołkami skarpy w miejscu zabudowy wyrwy. 
 
Opis robót na wyrwie w km 29+853 – 29+903: 
- mechaniczny wykop gruntu koparką ze złożeniem urobku na koronie wału /usunięcie nadmiaru gruntu  
(nawis) z profilowaniem pochylenia skarpy/, 
- umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową 2 x Ø 20 cm, 
- wbudowanie gruntu w istniejącą wyrwę w ilości 16,50 m3 /grunt złożony na koronie wału/,  
z zagęszczeniem warstwami grubości do 20 cm, ręczne profilowanie skarpy, 
- darniowanie na płask z przybiciem kołkami skarpy w miejscu zasypanej wyrwy, 
- ręczne rozplantowanie pozostałego urobku na koronie wału w ilości 24,50 m3 /wykonać po przewiezieniu 
gruntu na zabudowę dwóch pozostałych wyrw/, 
- obsiew powierzchni rozplantowania na koronie wału /wykonać po przewiezieniu gruntu na zabudowę 
dwóch pozostałych wyrw/ 

 

3.1. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG 
 

Kontrola jakości usług będzie wykonywana na bieżąco przez pracownika Nadzoru Wodnego w Kwidzynie. 
 

3.2. 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% 
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. 

 
 
 
 

zabudowa nor bobrowych 

gm. Susz - - 

prawy wał przeciwpowodziowy 
rzeki Liwy 

95+280 – 98+180 

 
32 

 
2,90 

gm. Grudziądz, Sadlinki - - 

prawy wał przeciwpowodziowy 
rzeki Wisły 

3+100 – 5+750  
/km rzeki 847 do 850/ 

 
11 

 
2,65 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

zabudowa wyrw bobrowych 

gm. Susz - - 

prawy wał przeciwpowodziowy 
rzeki Liwy 

95+280 – 98+180 

 
6 

 
2,90 

gm. Kwidzyn - - 

lewy wał przeciwpowodziowy 
rzeki Liwy 

28+220 – 29+903 

 
3 

 
1,68 

  Razem do sprawozdania  
52 

 
10,13 

 
TERMIN WYKONANIA ROBÓT:  

 
30 DNI OD PRZEKAZANIA TERENU WYKONAWCY 

 

4. PRZEKAZANIE TERENU  
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją reperów oraz jednym egzemplarzem 
dokumentacji projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego usługi. 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 usługi. 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 USŁUGI 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania usługi 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 usług 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: 

 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 usług. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy, gwarantujący zachowanie przewidzianej technologii robót w przedmiarze usług zawartym 
w dokumentacji projektowej. 

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  
 
6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową  

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 wytycznie robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

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

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU WYKONYWANYCH  
 

7.1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych usług zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną w jednostkach określonych w przedmiarze usług. 

7.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru, którego powiadamia  
o zamierzonym fakcie z trzydniowym wyprzedzeniem. 

  

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU  
 
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 5 dni od daty złożenia 
pisemnego zawiadomienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 









 


