
 

Załącznik nr 3C 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Utrzymania czystości  falochronów , nabrzeży i rzek  . 

 

CZĘŚĆ III 
 

Lp. Obiekt Zakres Dostęp Zakres czynności do wykonanie Termin realizacji w ciągu 
roku 

Osoba odbierająca  
prace 

 
 
1. 

 
 
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. 

 

 

 

w dni robocze tj. w 

poniedziałek i w 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. 

Usługi dodatkowego 
sprzątania *) 

W pozostałych dniach (w tym 

także dniach wolnych od 

pracy, tj.. soboty, niedziele i 

święta) wykona niezwłocznie 

usługę usuwania 

zanieczyszczeń wymagających 

natychmiastowego usunięcia 

(np. plam oleju, 

zanieczyszczeń utrudniających 

żeglugę) na wezwanie oficera 

dyżurnego portu (telefon, e-

mail) , jednak nie później niż 

w ciagu 3 godzin od 

otrzymania zgłoszenia 

 



 

 

2. 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. 

 

w dni robocze tj. w 

poniedziałek i w 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. 

 
Usługi dodatkowego 

sprzątania *) 
W pozostałych dniach (w tym 

także dniach wolnych od 

pracy, tj.. soboty, niedziele i 

święta) wykona niezwłocznie 

usługę usuwania 

zanieczyszczeń wymagających 

natychmiastowego usunięcia 

(np. plam oleju, 

zanieczyszczeń utrudniających 

żeglugę) na wezwanie oficera 

dyżurnego portu (telefon, e-

mail) , jednak nie później niż 

w ciagu 3 godzin od 

otrzymania zgłoszenia 

 
 

 

       

       

*) Rozliczenie za wykonane usługi dodatkowego sprzątania następować będzie po ich wykonaniu , przy czym wynagrodzenie za ich 
wykonanie stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych usług i ceny jednostkowej wskazanej w formularzu ofertowym. 
 
 


