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DOA-ZP-VIII.271.77.2017 

 
Załącznik nr 1 do OIWZ  
 

 Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

I. Główny kod CPV: 45246000-3  
Pełna nazwa: Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej  

 
II. Przedmiot realizacji zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są: Prace konserwacyjne na zbiornikach i ciekach 
wodnych w mie ście Łodzi. 

 
 W związku  z przeprowadzoną wizją lokalną w terenie na zbiornikach oraz ciekach 

wodnych w Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ w ramach zadania 

„Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”  

zaplanowano zakres prac konserwacyjnych i zabezpieczających przed powodzią na 

niżej wymienionych obiektach: 

• Staw Wasiaka (rz. Sokołówka) 

• Zbiornik Zgierska (rz. Sokołówka) 

• Zbiornik Przędzalniana (rz. Jasień) 

• Ciek z Józefowa (ul. Zagłoby/ul. Józefów) 

III. Szczegółowy wykaz powierzchni do konserwacji  

 

Planowane prace konserwacyjne będą polegać na: 

- ręcznym lub mechanicznym wykoszeniu traw i porostów ze skarp, dna oraz pasa 

eksploatacyjnego o szerokości 1,5 m od szczytu skarpy zbiorników i rowów wraz  

z wygrabieniem i utylizacją odpadów zielonych, 

Lp.  
Obiekt 
Zbiornik/Rzeka/Ciek  

Kilometra ż 
rzeki/cieku 

[mb] Lokalizacja 

Ilość - 
teren 

płaski[m2]  

Ilość - 
skarpy[m2]  Ilość 

łącznie[m2]  
1 Staw Wasiaka nie dotyczy ul. Kryzysowa/Morelowa 20 000 810 20810 

2 Zbiornik Zgierska nie dotyczy ul. Zgierska 
nie 

dotyczy 4400 4400 

3 
Zbiornik 

Przędzalniana nie dotyczy Ul. Rydza-śmigłego 
nie 

dotyczy 4800 4800 
4 Ciek z ul. Józefów 0 - 1+900 ul. Józefów 4748,1 5926 10674 

5 
Ciek z ul. 

Pabianickiej 0 - 1+108 ul. Pabianicka/Dorszowa 3322 3720 7042 
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- likwidacja zatorów, wypłyceń poprzez oczyszczenie koryta i skarp z odpadów 

komunalnych, porostów, gałęzi, krzewów, 

-  usuwanie samosiejek drzew w obrębie rowów zgodnie z przepisami Ustawy Prawo 

Ochrony Przyrody 

 Koszenie porostu traw należy przeprowadzić do wysokości 5cm od gruntu. 

Pas eksploatacyjny należy wykosić na szerokość 1,5m od szczytu skarpy. 

Wygrabienie porostu należy wykonać niezwłocznie po wykoszeniu. Usunięte 

samosiewy, oraz skoszony porost należy wywieźć i zutylizować. Wszystkie koszty 

związane z wykonaniem pokrywa wykonawca.  

IV. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. W trakcie użytkowania 

sprzętu mechanicznego muszą być zachowane wszelkie wymogi 

bezpieczeństwa, a pracownicy powinni być przeszkolenie w tym zakresie.  

V. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada 2017 r.  
 

 
  


