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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZ ĘŚĆ III 

 
Utrzymania czystości  rzek Motławy i Martwej Wisły  w latach 2017 – 2019  
 

 
 
9. 

 
 
Rzeka Motława 

 
 

Od mostu 
Zielonego do 

Polskiego 
Haka i od 
ujścia przy 

Polskim Haku 
do rurociągu 

przy ul. 
Ołowianka 

 
 

woda 

 
 
Usuwanie zanieczyszczeń stałych 
tj. pływające śmieci, duże 
przedmioty pływające, śmieci 
osądzające się na skarpie, 
Usuwanie pływających przeszkód 
nawigacyjnych (belki, beczki, deski 
itp.) 
Usuwanie zanieczyszczeń 
olejowych (filmów olejowych) 
takich, do których likwidacji nie 
jest  potrzebny sprzęt 
specjalistyczny, wykorzystując do 
tego celu sorbenty, 
zagospodarowanie wydobytych 
zanieczyszczeń we własnym 
zakresie zgodnie z wymogami 
ustawy o odpadach. 

 

 
 

~33 082 m2 
 

 
 
w dni robocze 
poniedziałek i piątek  
usługa wykonywana 
będzie na bieżąco w 
porze dziennej; 
każdorazowe 
rozpoczęcie i 
zakończenie pracy 
zgłaszane będzie do 
Kapitanatu Portu, 
który będzie 
akceptował 
miesięczne 
wykonanie prac. 
w dniach 
świątecznych 
(niedziele i święta) 
będzie prowadził w 
sposób ciągły dozór 
nad czystością 
Motławy, pozostając 
w stałej gotowości 
do wykonania prac 
niezwłocznie po 
pojawieniu się 

 
 

Pan Eugeniusz Krejza 



zanieczyszczenia na 
wezwanie oficera 
dyżurnego portu w 
ciągu 1 godziny w 
dni robocze 
(włącznie z 
sobotami) i 3 godzin 
w dni świąteczne 
(niedziele i święta). 

 
10. Rzeka Martwa 

Wisła 
Od Mostu 

Siennickiego 
do mostu 

wantowego 
im. Jana Pawła 

II 

woda Usuwanie zanieczyszczeń stałych 
tj. pływające śmieci, duże 
przedmioty pływające, śmieci 
osądzające się na skarpie, 
Usuwanie pływających przeszkód 
nawigacyjnych (belki, beczki, deski 
itp.) 
Usuwanie zanieczyszczeń 
olejowych (filmów olejowych) 
takich, do których likwidacji nie 
jest  potrzebny sprzęt 
specjalistyczny, wykorzystując do 
tego celu sorbenty, 
zagospodarowanie wydobytych 
zanieczyszczeń we własnym 
zakresie zgodnie z wymogami 
ustawy o odpadach. 

 

 
~60 784,67 m2 

będzie prowadził w 
sposób ciągły dozór 
nad czystością 
Martwej Wisły, 
pozostając w stałej 
gotowości do 
wykonania prac 
niezwłocznie po 
pojawieniu się 
zanieczyszczenia na 
wezwanie oficera 
dyżurnego portu w 
ciągu 1 godziny w 
dni robocze 
(włącznie z 
sobotami) i 3 godzin 
w dni świąteczne 
(niedziele i święta). 

 

Pan Eugeniusz Krejza 

    Suma (woda) : ~93 866,67 m2   
        

 
 
 


