
Popielów: Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Popielów -Zadanie nr I, II, III, IV 

Numer ogłoszenia: 91072 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy , ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, woj. opolskie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.popielow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odtworzenie i konserwacja rowów 

melioracyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy 

Popielów -Zadanie nr I, II, III, IV. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje 

konserwację rowów melioracyjnych o szerokości dna do 1,5 m., głębokości do 1,5 m., z namułem do 

0,4 m wraz z oczyszczeniem pasów szer. 0,5 m. Długość rowów objęta konserwacją jest zależne od 

jednego z czterech zadań i wynoszą: Zadanie I - 48 km Zadanie II - 55 km Zadanie III - 58 km 

Zadanie IV - 51 km Oczyszczenie rowu polega na ręcznym wydobyciu namułu z odłożeniem na 

pobocze lub uszkodzonych skarpach, rozplantowanie lub ubicie na poboczu lub na skarpie, 

formowanie i wyrównanie zasypanych skarp, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu tj. dna, skarpy 

oraz pobocza 0,5m od krawędzi skarpy. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu zgodnie z 

określonymi w zleceniu parametrami. W zadaniu uwzględnić również należy: - Hakowanie polegające 

na usunięciu z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając 

swobodny spływ wody z rowu. - Koszenie polegające na usunięciu roślinności miękkiej (trawy i 

chwasty wszelkiego rodzaju) z powierzchni rowu określonej w zleceniu w hektarach - Wykrzaczanie 

polegające na usunięciu roślinności twardej tj. krzaków, podrostu, pełne udrożnienie rowów, usuwanie 

pni i drzew rosnących w rowach - Udrożnienie przepustów wzdłuż ciągów rowów - Udrożnienie 

części zarurowanych rowów Odpady które ze względów technologicznych nie mogą zostać 

zagospodarowane bezpośrednio przy konserwowanych rowach należy zdeponować na składowisku 

odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szczegółową wizję lokalną w celu dokładnego 

oszacowania wartości zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej 

SIWZ. Oznaczenie, długości oraz lokalizacje na mapie poszczególnych rowów będących przedmiotem 

zamówienia zawierają: Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ oraz Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 45.24.64.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.11.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca musi się wykazać zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed 

dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 



jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem jednej 

usługi polegającej na konsekracji rowu melioracyjnego o dł. min 20 km. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie 

mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) wypełnionego formularza ofertowego wg załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ b) pełnomocnictwa 

do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik) c) pisemnego 

zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - tylko w 

przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy) 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 

u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1. Kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy według poniższych zasad: a. Zmiana treści umowy może 

nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany 

treści umowy jest obowiązana do przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę. b. 

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenia do 

umowy nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. c. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiana adresu/siedziby 

Zamawiającego/Wykonawcy, 2) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 

3) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. d. Wykonawca nie będzie miał prawa do 

przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.popielow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów pok nr 12. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
05.05.2011 godzina 10:45, miejsce: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, I piętro 

Kancelaria Wójta. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Popielów, - Zadanie nr I. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr. I - 48 km 

Stare Siołkowice - 23 km Nowe Siołkowice - 8 km Lubienia - 10 km Popielowska Kolonia - 7 

km Zadanie obejmuje konserwację rowów melioracyjnych o szerokości dna do 1,5 m., 

głębokości do 1,5 m., z namułem do 0,4 m wraz z oczyszczeniem pasów szer. 0,5 m. 

Oczyszczenie rowu polega na ręcznym wydobyciu namułu z odłożeniem na pobocze lub 

uszkodzonych skarpach, rozplantowanie lub ubicie na poboczu lub na skarpie, formowanie i 

wyrównanie zasypanych skarp, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu tj. dna, skarpy oraz 

pobocza 0,5m od krawędzi skarpy. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu zgodnie z 

określonymi w zleceniu parametrami. W zadaniu uwzględnić również należy: -Hakowanie 

polegające na usunięciu z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych 

zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu. - Koszenie polegające na 

usunięciu roślinności miękkiej (trawy i chwasty wszelkiego rodzaju) z powierzchni rowu 

określonej w zleceniu w hektarach - Wykrzaczanie polegające na usunięciu roślinności 

twardej tj. krzaków, podrostu, pełne udrożnienie rowów, usuwanie pni i drzew rosnących w 

rowach - Udrożnienie przepustów wzdłuż ciągów rowów - Udrożnienie części zarurowanych 

rowów Odpady które ze względów technologicznych nie mogą zostać zagospodarowane 

bezpośrednio przy konserwowanych rowach należy zdeponować na składowisku odpadów. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szczegółową wizję lokalną w celu dokładnego 

oszacowania wartości zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do 

niniejszej SIWZ. Oznaczenie, długości oraz lokalizacje na mapie poszczególnych rowów 

będących przedmiotem zamówienia zawierają: Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ oraz 

Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 45.24.64.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Popielów, - Zadanie nr II. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr. II - 55 km 

Popielów - 40 km Kurznie - 15 km Zadanie obejmuje konserwację rowów melioracyjnych o 

szerokości dna do 1,5 m., głębokości do 1,5 m., z namułem do 0,4 m wraz z oczyszczeniem 

pasów szer. 0,5 m. Oczyszczenie rowu polega na ręcznym wydobyciu namułu z odłożeniem 

na pobocze lub uszkodzonych skarpach, rozplantowanie lub ubicie na poboczu lub na skarpie, 

formowanie i wyrównanie zasypanych skarp, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu tj. dna, 

skarpy oraz pobocza 0,5m od krawędzi skarpy. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

zgodnie z określonymi w zleceniu parametrami. W zadaniu uwzględnić również należy: -

Hakowanie polegające na usunięciu z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych 

zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu. - Koszenie polegające na 

usunięciu roślinności miękkiej (trawy i chwasty wszelkiego rodzaju) z powierzchni rowu 

określonej w zleceniu w hektarach - Wykrzaczanie polegające na usunięciu roślinności 

twardej tj. krzaków, podrostu, pełne udrożnienie rowów, usuwanie pni i drzew rosnących w 

rowach - Udrożnienie przepustów wzdłuż ciągów rowów - Udrożnienie części zarurowanych 

rowów Odpady które ze względów technologicznych nie mogą zostać zagospodarowane 

bezpośrednio przy konserwowanych rowach należy zdeponować na składowisku odpadów. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szczegółową wizję lokalną w celu dokładnego 

oszacowania wartości zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do 

niniejszej SIWZ. Oznaczenie, długości oraz lokalizacje na mapie poszczególnych rowów 

będących przedmiotem zamówienia zawierają: Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ oraz 

Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 45.24.64.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  



 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Popielów, - Zadanie nr III. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr. III - 58 km 

Karłowice - 38 km Kuźnica Katowska - 20 km Zadanie obejmuje konserwację rowów 

melioracyjnych o szerokości dna do 1,5 m., głębokości do 1,5 m., z namułem do 0,4 m wraz z 

oczyszczeniem pasów szer. 0,5 m. Oczyszczenie rowu polega na ręcznym wydobyciu namułu 

z odłożeniem na pobocze lub uszkodzonych skarpach, rozplantowanie lub ubicie na poboczu 

lub na skarpie, formowanie i wyrównanie zasypanych skarp, ścięciu trawy i krzaków w 

obrębie rowu tj. dna, skarpy oraz pobocza 0,5m od krawędzi skarpy. Pogłębianie i 

wyprofilowanie dna i skarp rowu zgodnie z określonymi w zleceniu parametrami. W zadaniu 

uwzględnić również należy: -Hakowanie polegające na usunięciu z dna rowu wszelkiej 

roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z 

rowu. - Koszenie polegające na usunięciu roślinności miękkiej (trawy i chwasty wszelkiego 

rodzaju) z powierzchni rowu określonej w zleceniu w hektarach - Wykrzaczanie polegające na 

usunięciu roślinności twardej tj. krzaków, podrostu, pełne udrożnienie rowów, usuwanie pni i 

drzew rosnących w rowach - Udrożnienie przepustów wzdłuż ciągów rowów - Udrożnienie 

części zarurowanych rowów Odpady które ze względów technologicznych nie mogą zostać 

zagospodarowane bezpośrednio przy konserwowanych rowach należy zdeponować na 

składowisku odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szczegółową wizję 

lokalną w celu dokładnego oszacowania wartości zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia 

zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Oznaczenie, długości oraz lokalizacje na mapie 

poszczególnych rowów będących przedmiotem zamówienia zawierają: Załącznik Nr 7 do 

niniejszej SIWZ oraz Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 45.24.64.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Popielów, - Zadanie nr IV. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr. IV - 51 km 

Stobrawa - 20 km Rybna - 18 km Stare Kolnie - 13 km Zadanie obejmuje konserwację rowów 

melioracyjnych o szerokości dna do 1,5 m., głębokości do 1,5 m., z namułem do 0,4 m wraz z 

oczyszczeniem pasów szer. 0,5 m. Oczyszczenie rowu polega na ręcznym wydobyciu namułu 

z odłożeniem na pobocze lub uszkodzonych skarpach, rozplantowanie lub ubicie na poboczu 

lub na skarpie, formowanie i wyrównanie zasypanych skarp, ścięciu trawy i krzaków w 

obrębie rowu tj. dna, skarpy oraz pobocza 0,5m od krawędzi skarpy. Pogłębianie i 

wyprofilowanie dna i skarp rowu zgodnie z określonymi w zleceniu parametrami. W zadaniu 

uwzględnić również należy: -Hakowanie polegające na usunięciu z dna rowu wszelkiej 

roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z 

rowu. - Koszenie polegające na usunięciu roślinności miękkiej (trawy i chwasty wszelkiego 

rodzaju) z powierzchni rowu określonej w zleceniu w hektarach - Wykrzaczanie polegające na 

usunięciu roślinności twardej tj. krzaków, podrostu, pełne udrożnienie rowów, usuwanie pni i 

drzew rosnących w rowach - Udrożnienie przepustów wzdłuż ciągów rowów - Udrożnienie 

części zarurowanych rowów Odpady które ze względów technologicznych nie mogą zostać 

zagospodarowane bezpośrednio przy konserwowanych rowach należy zdeponować na 

składowisku odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szczegółową wizję 

lokalną w celu dokładnego oszacowania wartości zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia 

zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Oznaczenie, długości oraz lokalizacje na mapie 

poszczególnych rowów będących przedmiotem zamówienia zawierają: Załącznik Nr 7 do 

niniejszej SIWZ oraz Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 45.24.64.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 

 

 


