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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  
V zamówienia publicznego 
 zawarcia umowy ramowej 
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 

dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.legnica.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja urządzeń wodnych na 

terenie miasta Legnicy, polegającą na wykonaniu czynności w zakresie konserwacji bieżącej i 

remontu urządzeń wodnych oraz melioracji szczegółowej realizowanej w ramach zadania pn. 

Remont i konserwacja urządzeń wodnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja urządzeń 

wodnych na terenie miasta Legnicy, polegającą na wykonaniu czynności w zakresie konserwacji 



bieżącej i remontu urządzeń wodnych oraz melioracji szczegółowej realizowanej w ramach zadania 

pn.:Remont i konserwacja urządzeń wodnych- obejmującego 4 części - zadania: Część I - 

Konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku 

Miejskim (obręb geodezyjny Domki, Rybaki, Bartniki i Ochota) - zadanie obejmuje konserwację 

cieku w km 0+000 do 2+988, polegające na ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych 

twardych ze skarp na całej długości, wykoszeniu i wygrabieniu wykoszonych porostów między 

pieszociągiem a Młynówką, ścinaniu rzadkich krzaków i podszycia, hakowaniu lustra wody, 

usunięciu namułu z cieku - 20 cm, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych, wymianie lub 

naprawie balustrady wraz z malowaniem, usunięciu zanieczyszczeń-14,5 m3, wywiezienie części 

wykoszonego porostu - 62 mp. Część II - Konserwacja Młynówki - obręb geodezyjny Piekary Stare - 

zadanie obejmuje konserwację cieku w km 0+000 do 2+323, konserwację odcinka rowu w km 

0+000 do 0+140 oraz terenu przyległego między rowem a Młynówką polegającą na ręcznym 

wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym wykoszeniu porostów 

gęstych miękkich z dna cieku, hakowaniu lustra wody, usunięciu zatorów oraz namułu z cieku - 20 

cm, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych, wykonaniu i montażu przeciwwagi klapy 

przeciwzwrotnej na przepuście wałowym oraz konserwacji odcinka rowu km 0+000 do 0+140 i 

wykoszeniu terenu przyległego pomiędzy rowem a Młynówką - 1410 m2. Część III - Konserwacja 

rowu K-8 - obręb geodezyjny Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy - zadanie obejmuje konserwację 

rowu K-8 na długości ok. 1700 m, wraz wraz z wykoszeniem terenów przyległych polegającą na 

ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabieniu wykoszonych 

porostów, usunięciu namułu z cieku - 10 cm, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych, 

wykoszeniu terenu przyległego w obrębie ogrodów działkowych, kortów tenisowych i zbiornika 

wyrównawczego, usunięciu zanieczyszczeń i skoszonego pokosu z wywiezieniem- 742 mp. Część 

IV - Konserwacja Kanału Rzeszotarskiego - zadanie obejmuje konserwację Kanału 

Rzeszotarskiego od wlotu do Zbiornika Kormoran do ujęcia wody z rzeki Lubiatówka w km 0+597 

do 4+270 polegające na ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp, 

ścinaniu rzadkich krzaków i podszycia, usuwaniu namułu z dna cieku - 20 cm, usunięciu zatorów, 

oczyszczenie z namułu przepustów rurowych i ramowych, zabudowie wyrwy na prawym brzegu 15 

m2, ułożeniu geowłókniny-15 m2, wraz z narzutem kamiennym-4,5 m3 Szczegółowy zakres robót 

związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Rozdziale 4 SIWZ - 

Dokumentacja. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na kilka części bądź na wszystkie 

części. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy 

pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają 

parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe rzeczy, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

zaproponowanie w ofercie rzeczy (przedmiotu zamówienia) RÓWNOWAŻNYCH tj. o parametrach 



technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez 

Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z 

art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu dokładnego 

skalkulowania ceny. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawców konieczności wykonania prac 

nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a stwierdzonych podczas wizji lokalnej, niezbędnych 

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, mających wpływ na cenę oferty - zaleca się 

Wykonawcy złożenie pisemnego zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Roszczenia 

zgłoszone po wyborze najkorzystniejszej oferty nie będą uwzględnione.. 

II.1.5)  
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.18.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Część I - 1.000,00 PLN Część II - 1.000,00 PLN Część III - 800,00 

PLN Część IV - 1.000,00 PLN 

III.2) ZALICZKI 

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie 3 zamówienia każde polegające na konserwacji, udrożnieniu cieków, 

kanałów bądź rowów melioracyjnych na łącznej długości co najmniej 1500 m, wraz z 



podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru - załącznik nr 3 do Instrukcji 

dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz wraz z załączeniem: - dowodów tj. poświadczeń 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające czy usługi te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte 

umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do usług nadal 

wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie 

Wykonawcy Ocena spełnienia warunku według: a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik 

nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz oraz b) wykazu wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, 

oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg 

wzoru - załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji wraz z załączeniem - dowodów tj. 

poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające czy 

usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, 

zawarte umowy wraz z oświadczeniem o ich realizacji itp. W odniesieniu do usług nadal 

wykonywanych ww. poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń - oświadczenie 

Wykonawcy Powyższe doświadczenie zawodowe dotyczy każdej części. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz oferty wg załączonego wzoru Rozdziału Nr 1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 

ust.1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Oświadczenia winni złożyć wszyscy wykonawcy występujący 

wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom - wg załącznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców- 

Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy na 

przyjęcie warunków zmian w umowie - wg załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 

Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wypełnioną każdą umowę dotycząca części, 

na którą Wykonawca składa ofertę wg Rozdziału Nr 3 - wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi 

zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie 

o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z 

dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy 

każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający 

daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu 

Wykonawców. 7. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust 2b w zakresie warunków 

określonych w pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 8. Dowód wpłacenia/wniesienia wadium na 

każdą część, na którą Wykonawca składa ofertę. Powyższe z sekcji III oświadczenia i dokumenty - 

za wyjątkiem: umowy na każdą część na którą Wykonawca składa ofertę oraz wadium, które musi 

być wniesione na każdą część, na którą Wykonawca składa ofertę - powinny być załączone w 

ofercie TYLKO RAZ - niezależnie na ile części Wykonawca składa ofertę. 



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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 95 

• 2 - Termin realizacji- skrócenie terminu realizacji - ilość dni - 5 

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z zapisami załącznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - załącznik nr 5 do Instrukcji dla 

Wykonawców- Rozdział 2 siwz. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.um.bip.legnica.eu 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 

Legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22- Referat Zamówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

29.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208. 

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: Część I - Konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do 

ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim (obręb geodezyjny Domki, Rybaki, Bartniki i Ochota). 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja Młynówki 

od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim (obręb 



geodezyjny Domki, Rybaki, Bartniki i Ochota) - zadanie obejmuje konserwację cieku w km 

0+000 do 2+988, polegające na ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych 

twardych ze skarp na całej długości, wykoszeniu i wygrabieniu wykoszonych porostów między 

pieszociągiem a Młynówką, ścinaniu rzadkich krzaków i podszycia, hakowaniu lustra wody, 

usunięciu namułu z cieku - 20 cm, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych, wymianie lub 

naprawie balustrady wraz z malowaniem, usunięciu zanieczyszczeń-14,5 m3, wywiezienie 

części wykoszonego porostu - 62 mp. Szczegółowy zakres robót związanych z realizacją 

poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Rozdziale 4 SIWZ - Dokumentacja.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.18.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin realizacji- skrócenie terminu realizacji - ilość dni - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - Konserwacja Młynówki - obręb geodezyjny Piekary Stare. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja Młynówki - 

obręb geodezyjny Piekary Stare - zadanie obejmuje konserwację cieku w km 0+000 do 2+323, 

konserwację odcinka rowu w km 0+000 do 0+140 oraz terenu przyległego między rowem a 

Młynówką polegającą na ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze 

skarp, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych miękkich z dna cieku, hakowaniu lustra wody, 

usunięciu zatorów oraz namułu z cieku - 20 cm, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych, 

wykonaniu i montażu przeciwwagi klapy przeciwzwrotnej na przepuście wałowym oraz 

konserwacji odcinka rowu km 0+000 do 0+140 i wykoszeniu terenu przyległego pomiędzy 

rowem a Młynówką - 1410 m2. Szczegółowy zakres robót związanych z realizacją 

poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Rozdziale 4 SIWZ - Dokumentacja.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.18.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin realizacji- skrócenie terminu realizacji - ilość dni - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III - Konserwacja rowu K-8 - obręb geodezyjny Winiary i Nowe 

Osiedle w Legnicy. 



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja rowu K-8 - 

obręb geodezyjny Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy - zadanie obejmuje konserwację rowu K-

8 na długości ok. 1700 m, wraz wraz z wykoszeniem terenów przyległych polegającą na 

ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabieniu 

wykoszonych porostów, usunięciu namułu z cieku - 10 cm, oczyszczeniu z namułu przepustów 

rurowych, wykoszeniu terenu przyległego w obrębie ogrodów działkowych, kortów tenisowych i 

zbiornika wyrównawczego, usunięciu zanieczyszczeń i skoszonego pokosu z wywiezieniem- 

742 mp. Szczegółowy zakres robót związanych z realizacją poszczególnych części 

zamówienia zawarty jest w Rozdziale 4 SIWZ - Dokumentacja.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.18.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin realizacji- skrócenie terminu realizacji - ilość dni - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV - Konserwacja Kanału Rzeszotarskiego. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja Kanału 

Rzeszotarskiego - zadanie obejmuje konserwację Kanału Rzeszotarskiego od wlotu do 

Zbiornika Kormoran do ujęcia wody z rzeki Lubiatówka w km 0+597 do 4+270 polegające na 

ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu porostów gęstych twardych ze skarp, ścinaniu rzadkich 

krzaków i podszycia, usuwaniu namułu z dna cieku - 20 cm, usunięciu zatorów, oczyszczenie 

z namułu przepustów rurowych i ramowych, zabudowie wyrwy na prawym brzegu 15 m2, 

ułożeniu geowłókniny-15 m2, wraz z narzutem kamiennym-4,5 m3. Szczegółowy zakres robót 

związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Rozdziale 4 SIWZ - 

Dokumentacja.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.18.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin realizacji- skrócenie terminu realizacji - ilość dni - 5 

 

 
 


