
 

 

 

 

SWZ dla zadania: 

 

Utrzymanie  rowów i zbiorników na terenie miasta Stargardu  w terminach:  

Konserwacja I : 

I. maj – czerwiec 2021 r. 

wrzesień  –październik 2021 r. 

 w pełnym zakresie zgodnym  z określeniem przedmiotu zamówienia. 

 

1) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Utrzymanie kanałów, rowów na terenie miasta Stargardu  

         w roku 2021 w zakresie:  

 

a) Wykaz rowów, kanałów i zbiorników podlegających utrzymaniu, wskazanych w formularzu 

ofertowym,  

b) Dla rowów, kanałów i zbiorników - w  konserwacji wykonywanej dwa razy w roku w okresie j/w 

należy wykonać następujące czynności:  

 koszenie skarp dwa razy w roku  

 ręczne odmulenie dna rowu lub kanału (urobek może być składowany na górze skarpy – ławeczka) - 

raz w roku / maj-czerwiec /  

 mechaniczne odmulanie rowu – raz w roku / wrzesień-październik /  

a) rów odwodnieniowy ul. Metalowa do zbiornika retencyjnego – 390 m 

b) rów odwodnieniowy od ul. Grudziądzkiej do rzeki Mała Krąpiel – 900 m 

c) rów odwodnieniowy od Piaskownika do rzeki Mała Ina – 100 m 

 hakowanie roślin korzeniących się na dnie rowu lub kanału dwa razy w roku  

 czyszczenie przepustów kanałowych,  

 wycinka krzaków ze skarp rowu lub kanału,  

 wyzbieranie nieczystości z wywozem na wysypisko śmieci,  

 stałe czyszczenie krat na kanałach, 

 

c)   Dla rowów, kanałów i zbiorników należy również przeprowadzać w okresie całorocznym bieżące 

utrzymywanie czystości (wybieranie wrzucanych przedmiotów obcych)  

d)   Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia:  

rowy i kanały - całkowita długości ok. 2,94 km oraz zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni ok. 

1090 m2;  średnia szerokość dna kanału lub rowu  - 1,10 m; średnia głębokość kanału lub rowu  -

1,50m 

2) Kryterium wyboru oferty:  

 cena łączna za realizację zlecenia  

3) Termin realizacji zamówienia – do 15 listopada 2021 

4) Warunki płatności: 

Faktury przejściowe wystawiane na koniec etapu realizacji zlecenia. 

Termin płatności – do 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą 

wystawienia faktury jest protokół dokonania odbioru przedmiotu umowy bez stwierdzonych wad. 

 

 


