
ZARZĄDZENIE NR 34/GKM/09 
BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁM śY 

z dnia 25 marca 2009 r. 
 
 
 

w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków  przetargu nieograniczonego na 
utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na tere-
nie Gminy Miasto ChełmŜa w latach 2009- 2011. 
 
    
      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz 
art. 3 ust. 1 pkt. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, 
Nr 220 poz. 1420 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 104),  zarządzam co 
następuje: 
 
    § 1. Zatwierdzam    postępowanie   o    udzielenie   zamówienia   publicznego    
w trybie  przetargu   nieograniczonego  na   utrzymanie i konserwację urządzeń 
melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto ChełmŜa w latach 
2009- 2011. 
 
   § 2. Zatwierdzam specyfikację  istotnych warunków zamówienia  określonego   
w § 1, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 
 
   § 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargo-
wej. 
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.   
 
 
 
                                                                                            Burmistrz Miasta 

                                                                                     (-) mgr Jerzy Czerwiński 

 
 



         Załącznik nr 1 
                               do Zarządzenia Burmistrza  

                                                  nr 34/GKM/09 z dnia 25 marca 2009r. 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

na utrzymanie i konserwacj ę urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie 
gminy miasto Chełm Ŝa w okresie od 04.05.2009r. do 31.12.2009r. 
 
 

CZĘŚĆ I - Postanowienia ogólne. 

1. Informacje o zamawiającym.                        
Zamawiający: Gmina Miasto ChełmŜa 
ul. Gen. J. Hallera 2 
87-140 ChełmŜa 
tel. 0-56 675-22-91 fax. 0-56 675-21-22 
NIP: 879-10-12-391 
REGON: 000523494 
Dni i godziny pracy Zamawiającego: od 
poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1500, 
wtorek od 800 do 1600 

2. Tryb udzielenie zamówienia. 
Przetarg jest organizowany w formie przetargu nieograniczonego w procedurze przetar-

gowej uproszczonej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicz-
nych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), określanej dalej Pzp. 

3. Osoby upowaŜnione do kontaktów z oferentami oraz sposoby porozumiewania się z 
nimi.                                                                                                                                             
a. P. Ireneusz Pawlikowski z Urzędu Miasta ChełmŜy, ul. Gen. Hallera 2, 87-140 ChełmŜa,  
          tel. 0-56 675-22-91 wew. 38, e-mail: gkmum@post.pl 
b. P. Zdzisław Stasik z Urzędu Miasta ChełmŜy ul. Gen. Hallera 2, 87-140 ChełmŜa,  
          tel. 0 -56 675-22-91 wew. 35, e-mail: gkmum@post.pl 
Kontakt z wymienionymi osobami jest moŜliwy w dni robocze, w godz. 830 – 1500. 
 
 
CZĘŚĆ II - Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem przetargu jest utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych zlokali-

zowanych na terenie gminy miasto ChełmŜa w okresie od dnia 4 maja 2009r. do 31 grudnia 
2009r. Szczegółowy zakres zamówienia - prac, przedstawiony jest w dalszej części specyfi-
kacji - załącznik nr 2. 
 

2. Informacja o składaniu ofert cząstkowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych, oferta musi obejmować 
całość zamówienia. Nie przewiduje się równieŜ zamówień uzupełniających. 
CZĘŚĆ III - Termin realizacji zamówienia. 



 

Termin realizacji zamówienia ustala się  od dnia 4 maja 2009r. do dnia 31 grudnia 2009 r. 
 

CZĘŚĆ IV - Warunki, jakie musz ą spełni ć wykonawcy. 
 

Dokumenty i oświadczenia uwiarygadniające jakie musi dostarczyć oferent.  
a. Oświadczenie o spełnieniu wymogów z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   
     publicznych. 
b. Oświadczenie, Ŝe oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
c. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgło-
szenia do ewidencji działalności gospodarczej - dokument musi być wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

d. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatko-
wych wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

e. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w 
opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

f. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.l pkt 4 - 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

g. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art.24 ust.l pkt 9 ustawy Prawo za-
mówień publicznych tj., iŜ w stosunku do oferenta, nie został orzeczony przez sąd zakaz 
ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przedmiotową informację powinny do-
starczyć podmioty zbiorowe tj.: 

 

- osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z o.o.), 
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółka jawna, 

spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z 
o.o. oraz akcyjna w organizacji), 
spółki handlowe z udziałem skarbu państwa oraz jednostki samorządu terytorialne-
go 
(lub związki takich jednostek), 
przedsiębiorcy niebędący osobą prawną 
spółki kapitałowe w organizacji oraz podmioty w likwidacji, 

- zagraniczne jednostki organizacyjne (np. przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagra-
nicznego). 

     h.  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat usług podobnych do przedmiotu     
          zamówienia z podaniem ich wartości, dat realizacji, inwestora - załącznik nr 4. Oferent   
           winien równieŜ załączyć referencje do wszystkich wymienionych prac. 

      i.   Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności   

            personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat - załącznik nr 3.  
         j    Sprawozdanie finansowe oferenta, a w przypadku gdy podlega ono badaniu przez   
            biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości z opinią o badaniu  
            sprawozdania albo w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzenia  
            sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz  
             zobowiązania i naleŜności, za lata 2007 - 2008. 
        k. Zestawienie składników oferty  cenowej , wg zakresu prac załączonego do specyfi-
kacji - załącznik nr 2. 



 

PowyŜsze dokumenty i oświadczenia mogą być dostarczone w oryginałach lub kopiach po-
świadczonych przez osobę upowaŜnioną ze strony oferenta do występowania w jego imieniu 
- załączyć oryginał upowaŜnienia. Oferta w której stwierdzi się brak chociaŜ jednego z w/w 
dokumentów i oświadczeń uznana zostanie za niewaŜną. 
Ponadto warunkiem przystąpienia przez oferenta do przetargu będzie wyraŜenie zgody na 
30 dniowy termin płatności faktur. 
 

CZĘŚĆ V - Wymagania dotycz ące wadium. 

1. Wnoszenie wadium. 
Przystępując do przetargu kaŜdy oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium moŜna wnieść w kilku następują-
cych formach: 
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit. b usta-

wy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109, poz.l 158 z późn.zm.). 

Wadium wnoszone w formie pienięŜnej naleŜy wpłacać na rachunek Zamawiającego w  
BS Chełmno – 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022 ,  z dopiskiem „Wadium za prze-
targ na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy 
miasto ChełmŜa w roku 2009".  
W przypadku wnoszenia wadium w formie pienięŜnej za termin jego wniesienia zostanie 
przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 

2. Zwrot wadium. 
Zamawiający dokona bezzwłocznego zwrotu wadium, jeŜeli: 
- upłynął termin związania ofertą, 
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŜy-

tego wykonania umowy, 
- zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały osta-

tecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 
Zamawiający zwróci równieŜ niezwłocznie wadium - w ciągu 3 dni, od dnia wpływu pisemne-
go wniosek oferenta: 
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
- który został wykluczony z postępowania, 
- którego oferta została odrzucona. 

JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikają-
cymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wskazany przez oferenta. ZłoŜenie przez oferenta, którego oferta została 
odrzucona lub wykluczona z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze 
zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli oferent, którego oferta została 
wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach   
   określonych w specyfikacji i ofercie, 



        - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
        - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn  
           leŜących po stronie oferenta. 
 

CZĘŚĆ VI - Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Postać oferty. 
Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane niniejszą specyfikacją tj. doku-
menty uwiarygadniające, wypełnione załączniki, dowód wpłacenia wadium, itd. Oferta po-
winna być sporządzona w języku polskim a jej wszystkie strony powinny być ponumerowane 
oraz podpisane przez osobę upowaŜnioną do występowania w imieniu oferenta. KaŜdy ofe-
rent moŜe złoŜyć w przetargu tylko jedna ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu. Cena 
ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 
W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę oferenta w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oferent powinien wskazać w ofercie, które z 
zawartych w niej informacji stanowią jego tajemnicę. 

2. Opakowanie i oznakowanie oferty. 
Oferty naleŜy składać w nieprzejrzystych i dokładnie zamkniętych opakowaniach. NaleŜy 
stosować opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. 
Opakowanie zewnętrzne powinno być oznakowane w następujący sposób: Urząd Miasta 
ChełmŜy, ul. Gen. J Hallera 2, 87-140 ChełmŜa, „Oferta przetargowa na utrzymanie i kon-
serwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto ChełmŜa w  
2009 roku. Nie otwierać przed dniem 20.04.2009r. godz. 1130" 
Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak powyŜej, a ponadto opa-
trzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. 

3. Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty naleŜy składać na adres podany w CZĘŚCI I, niniejszej specyfikacji, nie później niŜ do 
dnia 20.04.2009r. do godz. 1100. 
Oferty złoŜone po terminie będą zwracane oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty nadesłane 
pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia 
ich przez pocztę do Urzędu Miasta ChełmŜy do dnia 20.04.2009r. do godz. 1100. 

4. Termin związania ofertą. 
Zamawiający wymagać będzie od oferentów przystępujących do przetargu złoŜenia oświad-
czenia o związaniu treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
 
CZĘŚĆ VII - Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
 

Cena ofertowa powinna zostać wyliczona przez wykonawcę zgodnie z zakresem stanowią-
cym załącznik nr 2 do specyfikacji. Wykonawca obliczy cenę oferty z uwzględnieniem wszel-
kich kosztów towarzyszących wykonaniu zamówienia i podatku od towarów i usług. Cena 
powinna być wyraŜona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, i wpi-
sana w formularz ofertowy - załącznik nr 1. 
 
CZĘŚĆ VIII - Kryteria oceny i wyboru oferty najkorzystni ejszej. 



1. Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta, w stosunku do którego zachodzą oko-
liczności wskazane w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odrzuca ofertę, w 
stosunku do której powstała choćby jedna z przesłanek wymienionych w art.89 ust. 1 w/w 
ustawy. 

2. W trakcie badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców udzielenia 
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o bilans przyjętych poniŜej kryteriów 
oceny ofert. 
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena - 100%. 

 

Oferta o najniŜszej cenie, uzyska max. 10 punktów. Kolejnym oferentom przyznawane będą 
punkty wg następującego wzoru 

 

Wn 
K = -—.............. x 10 x 100% 

Wo 
 

gdzie: 
K - ilość przyznanych punktów danej ofercie 
Wn - cena (koszt) najtańszej oferty Wo - cena 
(koszt) ocenianej oferty 
 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów przy uwzględnieniu w/w kryterium i przypisa-
nej mu wagi uznana zostanie za najkorzystniejszą. 
4. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie, jeŜeli: 

- nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu od wykonawców niepodlegają-
cych wykluczeniu, 
- cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na 
sfinansowanie zamówienia, 
- nie moŜna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, Ŝe zostały zło-
Ŝone zarówno oferty, jak i oferty dodatkowe ze wskazaniem takiej samej ceny. 

5. O uniewaŜnieniu postępowania zamawiający zawiadamia pisemnie wszystkich oferen-
tów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne swej decyzji. 

 
CZEŚĆ IX - Postanowienia ko ńcowe. 

1. Miejsce, termin oraz tryb otwarcia ofert. 
Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ChełmŜy przy ulicy Gen.J.Hallera 2 w 
ChełmŜy w pokoju nr 8 na pierwszym piętrze w dniu 20.04.2009r. o godz. 1130. Otwarcie 
ofert jest jawne i mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani. Przed otwarciem ofert 
zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy oferentów oraz cena oferty -
zgodnie z formularzem ofertowym. 
Oferty których opakowania zewnętrzne i wewnętrzne były naruszone będą traktowane jako 
odtajnione i zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty wycofane zostaną zwró-
cone oferentowi bez otwierania opakowania wewnętrznego. W przypadku złoŜenia ofert za-
miennych oferta pierwotna zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania koperty wewnętrz-
nej. 

2. Ogłoszenie wyników przetargu. 



Wyniki przetargu zostaną ogłoszone do dnia 24.04.2009r. w Urzędzie Miasta ChełmŜy na 
tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej. Jednocześnie o wynikach przetargu 
wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 3 dni roboczych od daty ogło-
szenia wyników przetargu. 

3. Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu. 
Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym o 
decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnię-
ciu przetargu. 

4. Zawarcie umowy. 
W terminie 3 dni od daty otrzymania pisma akceptującego, wybrany oferent powinien przed-
łoŜyć w Urzędzie Miasta ChełmŜy w pokoju nr 17 podpisaną umowę która stanowi załącznik 
do niniejszej specyfikacji - załącznik nr 5. 
 
CZĘŚĆ X - Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
W toku postępowania przetargowego przysługują oferentom środki ochrony prawnej 
tj. wnoszenie protestów i odwołań. 
1.Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na postawie ustawy 
Prawo zamówień publicznych, moŜe wnieść pisemny protest do zamawiającego. Protest 
wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym oferent powziął wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy do-
szedł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. Protest po-
winien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe zawie-
rać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uza-
sadniających wniesienie protestu. Zamawiający odrzuca protest wniesione 
po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podsta-
wie art. 181 ust. 6. 
Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, po-
stanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia wykonawcy z postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej 
oferty, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia 
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na 
wniesienie protestu. Protest inny niŜ wyŜej wymieniony zamawiający rozstrzyga w terminie 
10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za 
jego oddalenie. Rozstrzygnięcie protestu wraz z  uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposo-
bie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który 
wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyni-
ku wniesienia protestu, a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia , zamieszcza równieŜ na stronie internetowej, na której jest 
udostępniana. 
2.Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi 
się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzy-
gnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując 
kopię treści odwołania zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.  
 
 

                                                                     Burmistrz Miasta ChełmŜy 
 

                                                                                                              (-)  mgr Jerzy Czerwiński 



CHARAKTERYSTYKA URZ ĄDZEŃ MELIORACYJNYCH ZNAJDUJ Ą-
CYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA CHEŁM śY. 

1. Rów A - l  .772 metry bieŜące. 
Główny odprowadzalnik wód z rowów bocznych oraz ich nadmiaru w Jeziorze ChełmŜyń-
skim. Podstawowa droga odpływowa z systemów drenarskich wsi Skąpe, Nowa Chełm-
Ŝa, Dziemiony, Witkowo, i Pluskowęsy, mających wpływ na prawidłowe nawodnienie 
gruntów - uŜytków rolnych.  
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.780 - 3 metry, od km 0.780 do 1.152- l,6m, od km 
1.152 do 1.772- l,4m.  
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x4m x 1.772mb = 14.176m2  

Przepusty 2 sztuki: Ø 1000mm, długość - 5m,  
                               Ø 800mm, długość - 2 x 35m (okularowy). 

2. RówB-413mb. 
Dawny odprowadzalnik ścieków zrzucanych na ulicy Polnej. Obecnie pełni funkcję od-
wodnienia przyległych uŜytków zielonych wykorzystywanych rolniczo przez mieszkańców 
ChełmŜy. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.413 - 3m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2,5m x 413mb = 2.065m2 

3. RówC-320mb. 
Odwadnia ogródki działkowe i uŜytki zielone przy ul. Polnej. Szero-
kość dna rowu: od km 0.000 do 0.320 - lm, 
 Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x l,5m x 320mb = 960m2 

 Przepusty 1 sztuka: Ø  250mm, długość - 8m. 

4. RówD-370mb. 
Doprowadzalnik wód do zbiornika retencyjnego i hydroforu rozprowadzającego je po 
kompleksie ogródków działkowych poza rowem A.. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.370 - 0,5m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x l,5m x 370mb = 1.110m2 

Przepusty 1 sztuka: Ø  600mm, długość - 8m (łupinowy). 

5. RówE-185mb. 
Odwadnia drogę dojazdową do ogródków działkowych poza rowem A i przyległe łąki. Łą-
czy się z rowem D. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.185 - 0,4m,  
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x lm x 185mb = 370m2 

Przepusty 2 sztuki: Ø 400mm, długość - 4m,  
                                Ø 200mm, długość - 6m. 

6. RówF-420mb. 

Odprowadza wody z przyległych terenów oraz nadmiar wód z Jeziora ChełmŜyńskiego z 
rowu G do rowu A. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.420 - 1,4m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 3,5m x 420mb = 2.940m2 



Przepusty 1 sztuka: Ø 800mm, długość - 12m. 
RówG-20mb. 
Główny odprowadzalnik nadmiaru wód z J.ChełmŜyńskiego do rowu F. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.020 - 0,6m - wyłoŜone łupinami, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x lm x 20mb = 40m Oczysz-
czenie rurociągu pod ulicą Chełmińską  Ø l000mm na całej długości. 

8. RówH-80mb. 
Odprowadzalnik wód z J.Archidiakonka i systemu drenarskiego wsi Skąpe. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.80 - 0,6m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2m x 80mb = 320m2 

9. Rówl-106mb. 
PołoŜony przy boisku piłkarskim przy ul.3 Maja (okolice przystanku PKS). Odprowadza 
wody opadowe z ulicy 3 Maja (napływające z części osiedla   3 Maja). 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.106 - 0,7m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2m x 106mb = 424m2 

Przepusty 1 sztuka:  Ø 500mm, długość – l0m. 

10. Rów J-700mb. 
Odprowadza wody opadowe z podłączonych rurociągów betonowych o 1000, 300, 200 i 
2 x 150mm z ulicy: Toruńskiej, Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Prusa i częściowo Byd-
goskiej 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.700 - l,2m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 3m x 700mb = 4.200m2 

Przepusty 1 sztuka: o 800mm, długość - 8m. 
Oczyszczenie rurociągu pod ul.Toruńskiej2 Ø  500mm na całej długości. 

11. RówK- 180mb. 
Wpada do rowu J z którego wody odpływają do J.Grzywieńskiego. Rów przebiega wzdłuŜ 
torów kolejowych - odwadnia ulice podobnie jak rów poprzedni 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.180 - 0,4m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2,5m x 180mb = 900m2 

Odmulenie wylotu rurociągu  Ø 300 i 200 mm na długości 6m (jak przepust). 

 
   Zestawienie długo ści rowów wg szeroko ści dna oraz powierzchni koszenia. 

 

Długość przy szerokości dna w metrach L.p. Nazwa 
rowu 

Dług. 
Rowu  

 

 

3,00 

1,60 1,40 1,20 0,80 0,60 0,40 
 

Pow. Ko-
szenia w m2 

1. A 1.772 780 372 620 ... ... — — 14.176 
2. B 413 413 — — — ... ... ... 2.065 
3. C 320 — — — — — ... 320 960 
4. D 370 — — ... ... — 370 ... 1.110 
5. E 185 ... — — ... — — 185 370 
6. F 420 ... — 420 — — — — 2.940 
7. G 20 — — ... ... ... 20 — 40 
8. H 80 — — — — ... 80 ... 320 



9. I 106 — — ... — 106 — — 424 
10. J 700 — — — 700 ... — — 4.200 
11. K 180 ... ... — — ... — 180 900 

RAZEM 4566 1.193 372 1.040 700 106 470 685 27.505 
 
 

Zestawienie przepustów i wylotów betonowych wg średnicy. 
 

L.p. Nazwa 
rowu 

Średnica przepustów w mm 

 
 

 
 

1000 800 600 500 400 

1. A 5 mb 70mb — — — 
2. B — — — ... 8mb 
3. D ... — 8mb — ... 

4. E ... — ... — 10mb 
5. F — 12mb — — — 
6. G 6mb — — ... ... 

7. I ... — — 10mb — 
8. J 5 mb 8mb ... — — 
9. K — — ... — 6mb 

RAZEM 16mb 90mb 8mb 10mb 24mb 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1  

 
 
 

Formularz ofertowy 
 

Przedmiot zamówienia Cena oferty netto 
( cyfrowo i słownie) 

 

Cena oferty brutto 
(cyfrowo i słownie) 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie 
i konserwacja urządzeń melioracyj-
nych zlokalizowanych na terenie 
gminy miasto ChełmŜa w okresie od 
04.05.2009r. do 31.12.2009r. 
 

  

 
1.Oświadczam, Ŝe cena brutto podana w  formularzu zawiera wszystkie koszty wy-
konania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 
oferty. 
2.Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
nie wnoszę do niej zastrzeŜeń.  
3. Oświadczam, Ŝe w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do wykonania 
przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 
5. Oferta składa się z ………. ponumerowanych stron. 
  
 
 
 
 
 
...............................................            …......................................... 
        pieczątka Wykonawcy       podpis upowaŜnionego  
                przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W RAMACH UTRZYMANIA I KONSE RWACJI 
URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA 

CHEŁMśY 
L.p. Szczegółowy zakres prac Termin reali-

zacji 
Cena net-
to 

Podatek 
VAT 

Cena brutto 
z VAT  

1. Wykoszenie chwastów ze 
skarp rowów 

od 25 maja do 5 
czerwca 

   

2. Wykoszenie chwastów ze 
skarp rowów 

od 25 lipca do 5 
sierpnia 

   

3. Wykoszenie chwastów ze 
skarp rowów 

od 15 do 25 
września 

   

4. Pogłębienie i odmulenie ro-
wów warstwą 15-20 centy-

metrów 

od 15 września 
do 10 październi-

ka 

   

5. Oczyszczenie przepustów 
od 15 września 

do 10 październi-
ka 

   

6. Wyprofilowanie skarp na całej 
długości rowów do wysokości 

0,5 metra 

od 4 maja do 10 
czerwca 

   

7. Usuwanie - przycinanie drzew i 
krzewów wrastających w koryta 

rowów 

od  4 maja do 11 
maja 

   

8. BieŜące usuwanie zatorów i 
przeszkód 

Na bieŜąco -
przez cały okres 
trwania umowy 

   

9. Umocnienie kiszką faszynową 
200mb rowu tj. umocnienie 
będzie polegać na przygoto-
waniu rowu i układaniu mini-
mum pięciu pęczków - warstw 
faszyny o średnicy min. 18cm - 
do wyceny naleŜy przyjąć tak-
Ŝe paliki o min. dł. 2,50 metra i 
średnicy min. 6cm. 

od 1 sierpnia do 
31 sierpnia 

   

10. Dobicie palików na 200 mb 
wskazanych rowów 

do 31 sierpnia    

11. Oczyszczenie rurociągu pod 
ulicą Chełmińska odprowadza-
jącego wody z Jeziora Chełm-
Ŝyńskiego do rowu G za po-
mocą samochodu specjali-

stycznego 

 Do 15 maja    

12. Oczyszczenie rurociągu pod 
ulicą Toruńską odprowadzają-
cego wody rowem J za pomo-
cą samochodu specjalistycz-

nego 

    do 15 maja    



Załącznik nr 3 
 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZECI ĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW. 
 
 

1. Liczba zatrudnionych. 
 

Rok 2006 2007 2008 
W robotach    
Pracownicy na stano-
wiskach adm. i kie-
rowniczych. 

   

Ogółem    

2. Schemat organizacyjny firmy - proszę przedstawić go na odrębnej stronie. 

3. Personel kierowniczy firmy. 



Załącznik nr 4 

 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH DWÓCH LAT USŁU G I ROBÓT PO-

DOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

Zamawiający 
nazwa i adres 

Nazwa zadania i 
lokalizacja 

Wartość robót 
wykonanych w 
tyś złotych 

Termin realizacji Ocena 
zamawiającego 
w referencjach 
(referencje za-
łączyć). 

     

 
 

 
 



- p r o j e k t -  
 

UMOWA NR 
 

zawarta w dniu .............................w ChełmŜy pomiędzy Gminą Miasto ChełmŜa zwaną dalej 
„Zamawiającym" reprezentowaną przez: 
mgr. Jerzego Czerwińskiego - Burmistrza Miasta ChełmŜy, 
a 
................................................................................................................................................ 
zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

o treści następującej: 
 

§ 1 .  
Zamawiający oświadcza, Ŝe wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczo-
nego zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień pu-
blicznych. 
 

§2. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie utrzymania 

i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełm-
Ŝa w okresie od 04.05.2009r. do 31.12.2009r. 

2. Szczegółowy zakres prac określony został w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. 
3. Tereny objęte zakresem prac zostały określone w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 
4. Zakres prac moŜe zostać zwiększony o inne usługi z w/w zakresu na podstawie oddziel-

nej umowy. 
 

§3. 
1. Zamawiający jest upowaŜniony do bieŜącej kontroli wykonywania przedmiotu umowy 

przez następujących pracowników: 
 

- Krzysztofa Kuberę - Specjalistę Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta ChełmŜy, 
- Eugeniusza Szyczewskiego - Inspektora Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta 

ChełmŜy. 
2. Ze strony Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym jest: 
 

§4. 
Umowę zawarto na czas określony od dnia 4 maja 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. 
 

§5. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi z naleŜytą starannością zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i wymogami Zamawiającego. 
 
 

§6. 
1. Wartość zamówienia ustala się na kwotę ............................................................. zł brutto 

z VAT (słownie: ............................................................................................................... ) 
2. Fakturowanie będzie się odbywało kaŜdorazowo po wykonaniu cząstkowych odbiorów 

prac, zgodnie z ich specyfikacją i wartością określoną w załączniku nr 2 do umowy. 
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni licząc od daty złoŜenia rachunku w sie-

dzibie Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w rachunku. 



4. Z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy strona odpowiedzialna za taki stan zapłaci 
drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości umowy o której mowa w § 1. 

5. Za zwłokę w usunięciu usterek, względnie za nieterminowe wykonywanie zakresu rze-
czowego umowy określonego w załączniku nr 2 do umowy, Zamawiający ma prawo nali-
czyć karę umowną w wysokości 0,3% całkowitej wartości umowy, za kaŜdy dzień zwłoki. 
Kara będzie potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy przy najbliŜszej wpłacie na jego 
konto. Podstawą takiego naliczenia będzie kaŜdorazowo notatka słuŜbowa sporządzona 
z wizji w terenie. 

6. KaŜda ze stron, niezaleŜnie od kar umownych moŜe Ŝądać odszkodowania na zasadach 
ogólnych kodeksy cywilnego. 

7. Z tytułu nieterminowej płatności wartości zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
odsetki w wysokości ustawowej za kaŜdy dzień zwłoki. 

 

§7. 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej oraz zgody zamawiającego i wykonawcy pod ry-
gorem niewaŜności. 
 

§8. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cy-
wilnego, a spory wynikłe z niniejszej umowy będą poddane sądowi w Toruniu. 
 

§9. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 

Załączniki szt.2 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 



  

Załącznik nr 1 
do umowy nr ...........  
z dnia ...................... 

 
 

CHARAKTERYSTYKA URZ ĄDZEŃ MELIORACYJNYCH ZNAJDUJ Ą-
CYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA CHEŁM śY. 

1.  Rów A - 1.772 metry bieŜące. 
Główny odprowadzalnik wód z rowów bocznych oraz ich nadmiaru w Jeziorze ChełmŜyń-
skim. Podstawowa droga odpływowa z systemów drenarskich wsi Skąpe, Nowa Chełm-
Ŝa, Dziemiony, Witkowo, i Pluskowęsy, mających wpływ na prawidłowe nawodnienie 
gruntów - uŜytków rolnych. 
 Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.780 - 3 metry, od km 0.780 do 1.152- l,6m, od 
km 1.152 do 1.772 - l,4m. 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 4m x 1.772mb = 14.176m2 

 Przepusty 2 sztuki:  Ø 1000 mm, długość - 5m, 
 Ø 800mm, długość - 2 x 35m (okularowy). 

2. RówB-413mb. 
Dawny odprowadzalnik ścieków zrzucanych na ulicy Polnej. Obecnie pełni funkcję od-
wodnienia przyległych uŜytków zielonych wykorzystywanych rolniczo przez mieszkańców 
ChełmŜy. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.413 - 3m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2,5m x 413mb = 2.065m2 

3. Rów C - 320mb. 
Odwadnia ogródki działkowe i uŜytki zielone przy ul. Polnej. Szerokość 
dna rowu: od km 0.000 do 0.320 - lm,  
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 1,5m x 320mb = 960m2 

Przepusty 1 sztuka: 0 250mm, długość - 8m. 

4. RówD-370mb. 
Doprowadzalnik wód do zbiornika retencyjnego i hydroforu rozprowadzającego je 
po kompleksie ogródków działkowych poza rowem A.. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.370 - 0,5m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 1,5m x 370mb = 1.11 Om2 

Przepusty 1 sztuka:  Ø 600mm, długość - 8m (łupinowy). 

5. RówE-185mb. 
Odwadnia drogę dojazdową do ogródków działkowych poza rowem A i przyległe łąki. Łą-
czy się z rowem D. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.185 - 0,4m,  
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x lm x 185mb = 370m2 

Przepusty 2 sztuki: Ø 400mm, długość - 4m, 
                                 Ø 200mm, długość - 6m. 

6. Rów F - 420mb. 



  

Odprowadza wody z przyległych terenów oraz nadmiar wód z Jeziora ChełmŜyńskiego z 
rowu G do rowu A. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.420 - l,4m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 3,5m x 420mb = 2.940m2 

Przepusty 1 sztuka: Ø 800mm, długość - 12m. 

7. RówG-20mb. 
Główny odprowadzalnik nadmiaru wód z J.ChełmŜyńskiego do rowu F. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.020 - 0,6m - wyłoŜone łupinami, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x lm x 20mb = 40m Oczysz-
czenie rurociągu pod ulicą Chełmińską o 1000mm na całej długości. 

8. RówH-80mb. 
Odprowadzalnik wód z J.Archidiakonka i systemu drenarskiego wsi Skąpe. 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.80 - 0,6m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2m x 80mb = 320m2 

9. Rówl-106mb. 
PołoŜony przy boisku piłkarskim przy ul.3 Maja (okolice przystanku PKS). Odprowadza 
wody opadowe z ulicy 3 Maja (napływające z części osiedla   3 Maja). 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.106 - 0,7m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2m x 106mb = 424m2 

Przepusty 1 sztuka:  Ø 500mm, długość – l0m. 

10. Rów J-700mb. 
Odprowadza wody opadowe z podłączonych rurociągów betonowych o 1000, 300, 200 i 
2 x 150mm z ulicy: Toruńskiej, Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Prusa i częściowo Byd-
goskiej 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.700 - l,2m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 3m x 700mb = 4.200m2 

Przepusty 1 sztuka: Ø 800mm, długość - 8m. 
Oczyszczenie rurociągu pod ul.Toruńskiej2  Ø 500mm na całej długości. 

11. RówK-180mb. 
Wpada do rowu J z którego wody odpływają do J.Grzywieńskiego. Rów przebiega wzdłuŜ 
torów kolejowych - odwadnia ulice podobnie jak rów poprzedni 
Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.180 - 0,4m, 
Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2,5m x 180mb = 900m2 

Odmulenie wylotu rurociągu Ø 300 i 200 mm na długości 6m (jak przepust). 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Zestawienie długo ści rowów wg szeroko ści dna oraz powierzchni 
koszenia. 

 

L.p. Nazwa 
rowu 

Dług. 
Rowu 

Długość przy szerokości dna w metrach Pow. 
Kosze-

nia w m2 

 

 

 

 

 

 
3,00 1,60 1,40 1,20 0,80 0,60 0,40  

 
1. A 1.772 780 372 620 ... ... — — 14.176 
2. B 413 413 — — ... ... ... ... 2.065 
3. C 320 — — ... — ... ... 320 960 
4. D 370 — — — ... — 370 — 1.110 
5. E 185 ... ... — — — — 185 370 
6. F 420 ... — 420 — — ... ... 2.940 
7. G 20 — — ... — — 20 — 40 
8. H 80 — ... — ... — 80 ... 320 
9. I 106 — — — ... 106 — — 424 

10. J 700 — — ... 700 — ... — 4.200 
11. K 180 — — ... — — — 180 900 

RAZEM 4566 1.193 372 1.040 700 106 470 685 27.505 
 
 

Zestawienie przepustów i wylotów betonowych wg średnicy. 
 

Średnica przepustów w mm L.p. Nazwa 
rowu  

 
1000 

800 600 500 400 

1. A 5mb 70mb — — — 
2. B — — — ... 8mb 
3. D — — 8mb ... — 
4. E — — — — 1 Omb 
5. F — 12mb — ... — 
6. G 6mb ... — — — 
7. I — ... — lOmb — 
8. J 5mb 8mb — — ... 

9. K — ... — — 6mb 
RAZEM 16mb 90mb 8mb lOmb 24mb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 2 
do umowy nr.......................  
z dnia.................................. 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W RAMACH UTRZYMANIA I KONSE RWACJI URZĄ-
DZEŃ MELIORACYJNYCH ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA CHEŁM śY 

L.p. Szczegółowy zakres prac Termin reali-
zacji 

Cena net-
to 

Podatek 
VAT 

Cena brutto 
z VAT  

1. Wykoszenie chwastów ze 
skarp rowów 

od 25 maja do 5 
czerwca 

   

2. Wykoszenie chwastów ze 
skarp rowów 

od 25 lipca do 5 
sierpnia 

   

3. Wykoszenie chwastów ze 
skarp rowów 

od 15 do 25 
września 

   

4. Pogłębienie i odmulenie ro-
wów warstwą 1 5 -2 0  cen-

tymetrów 

od 15 września 
do 10 październi-

ka 

   

5. Oczyszczenie przepustów 
od 15 września 

do 10 październi-
ka 

   

6. Wyprofilowanie skarp rowów 
nie umocnionych kiszka faszy-
nową do wysokości 0,5 metra 

od 4 maja do 
10czerwca 

   

7. Usuwanie - przycinanie drzew i 
krzewów wrastających w kory-

ta rowów 

od 4 maja do 11 
maja 

   

8. BieŜące usuwanie zatorów i 
przeszkód 

Na bieŜąco -
przez cały okres 
trwania umowy 

   

9. Umocnienie kiszką faszynową 
200mb rowu tj. umocnienie 

będzie polegać na przygoto-
waniu rowu i układaniu mini-

mum pięciu pęczków - warstw 
faszyny o średnicy min. 18cm - 
do wyceny naleŜy przyjąć tak-
Ŝe paliki o min. dł. 2,50 metra i 

średnicy min. 6cm. 

od 1 sierpnia do 
31 sierpnia 

   

10. Dobicie palików na 200 mb 
wskazanych rowów 

do 31 sierpnia    

11. Oczyszczenie rurociągu pod 
ulicą Chełmińska odprowadza-
jącego wody z Jeziora Chełm-
Ŝyńskiego do rowu G za pomo-
cą samochodu specjalistycz-

nego 

do 15 maja    

12. Oczyszczenie rurociągu pod 
ulicą Toruńską odprowadzają-
cego wody rowem J za pomo-
cą samochodu specjalistycz-

nego 

 Do 15 maja    


