Załącznik nr 4 do SWZ
Szczegółowy zakres czynności obowiązujących przy usuwaniu niedrożności i zatorów na
Rowie Tarpnieńskim i Rowie Jajczarskim oraz gruntownym sprzątaniu terenu Rowu
Tarpnieńskiego na odcinku od ul. Rapackiego do ROD Metalowiec i ich standard
Usuwanie niedrożności i zatorów na Rowie Tarpnieńskim obejmuje:
 bieżący przegląd urządzenia wodnego,
 oczyszczenie kraty na Rowie Tarpnieńskim (zwanym również Rowem Hermana A),
 usunięcie zatorów- według potrzeb,
 uporządkowanie terenu z nagromadzonych odpadów,
 usunięcie liści ze skarp i koryta Rowu Tarpnieńskiego przy Czarnej Drodzew okresie październik- listopad,
 wywóz odpadów.
Lokalizacja kraty na Rowie Tarpnieńskim:
 1 szt. na dz. nr 3, obr. 59 przy parkingu INTERMARCHE w rejonie ulic Czarna
Droga i Rapackiego - 18 m przed wlotem rowu do kanału krytego.
Usuwanie niedrożności i zatorów na Rowie Jajczarskim obejmuje:
 bieżący przegląd urządzenia wodnego,
 oczyszczenie 5 krat na Rowie Jajczarskim,
 usunięcie zatorów- według potrzeb,
 uporządkowanie terenu z nagromadzonych odpadów,
 wywóz odpadów.
Lokalizacja krat na Rowie Jajczarskim:
 1 szt. na dz. nr 20/2, obr. 74 przy ul. Waryńskiego- własność gminy- miasto
Grudziądz (działka ogrodzona),
 4 szt. pomiędzy Drogą Kurpiowska a Trasą Średnicową.
Gruntowne sprzątanie terenu Rowu Tarpnieńskiego na odcinku od ul. Rapackiego do ROD
Metalowiec- dwukrotnie
 wydobycie zanieczyszczeń z koryta rowu i uprzątnięcie odpadów ze skarp i terenu
zieleni wzdłuż rowu,
 wywóz odpadów.
Warunki realizacji:
Przegląd urządzeń wodnych przeprowadzać przynajmniej raz w tygodniu,
a dodatkowo po obfitych opadach, silnych wiatrach i mrozach.
Na bieżąco usuwać niedrożności na kratach powstałe z części roślinnych, które
przedostały się do wody w trakcie prowadzenia prac związanych z konserwacją urządzeń oraz
innych odpadów stałych wrzuconych do wody.
Po silnych wiatrach likwidować zatory na rowach powstałe z odłamanych części
drzew.
W okresie jesieni należy zgrabić i usunąć liście z terenu przylegającego do Rowu
Tarpnieńskiego przy ul. Czarna Droga (przynajmniej trzy razy).

Należy likwidować zatory na rowach powstałe na skutek wrzucenia różnego rodzaju
odpadów, a ponadto utrzymywać porządek na skarpach rowów usuwając porzucone odpady.
Sposób postępowania z odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami
i sztuką.
Zamawiający ma prawo decydować o konieczności pilnego czyszczenia kraty lub
usunięcia niedrożności i zatorów wskazując ich miejsce. Zgłoszenia będą przekazywane
telefonicznie.
Gruntowne sprzątanie terenu Rowu Tarpnieńskiego będzie realizowane dwukrotnie
w okresie listopad 2022– kwiecień 2023 po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającego stosownie
do potrzeb.

