OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace remontowe na falochronie Zachodnim w Mrzeżynie.

1. Lokalizacja:
Port w Mrzeżynie usytuowany jest u ujścia rzeki Regi do Bałtyku i osłonięty dwoma
falochronami wybiegającymi w morze, o profilu w kierunku wschodnim. Kanał portowy przebiega
zakolem do mostu drogowego. W końcowym odcinku kanału po stronie wschodniej, usytuowane
są stanowiska postojowe i przeładunkowe. Głębokości przy budowlach hydrotechnicznych, z
wyjątkiem nabrzeża przeładunkowego i głowic falochronów, są mniejsze od głębokości
projektowanych.
Ujście rzeki Regi do morza w miejscowości Mrzeżyno – port morski.
Działka nr 151/9 oraz 387/1 obręb Mrzeżyno 2.

2. Zakres prac
Na falochronie wschodnim należy zdemontować pozostałości starego ogrodzenia oraz
je zutylizować a następnie wykonać nowe ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej
o długości około 10 mb (gr. drutu nim 2 mm- 3mm) i wysokości min 1,5 m,
zamocowanej z jednej strony do parapetu falochronu za pomocą śrub kotwiących lub
w inny sposób (zaakceptowany przez Zamawiającego), oraz poprzez 5 słupków
pośrednie z zastrzałami wykonane z rur ocynkowanych średnicy min 50 mm.
Ogrodzenie ma być zakończone 6-tym słupkiem kończącym z zastrzałem na skraju
oczepu żelbetowego płyty falochronu. Na środku ogrodzenia należy zamontować
systemową furtkę z gałkami oraz zamkiem (furtka ma być zamontowana na
osobnych słupkach systemowych). Siatka ma być napięta na trzech drutach
stalowych gr. min 3 mm. Stopy słupków mają być wykonane w taki sposób aby był
możliwy montaż ich do nawierzchni betonowej falochronu za pomocą min 4 sztuk(na
słupek) stalowych kołków rozporowych fi min 12 mm.
Wykonanie i zamocowanie w sposób trwały nowej tablicy 60x40 z napisem
informującym o zakazie wstępu na obiekt hydrotechniczny (projekt tablicy
Zamawiającego).
3. Inne czynności do wykonania przez Wykonawcę w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zapewni uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
Materiały i rozwiązania użyte do wykonania remontu muszą posiadać parametry i
wymogi jakościowe nie gorsze od przyjętych w załączonym opisie.

4. Pozostałe wymogi:
Ochrona środowiska:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

5. Zabezpieczenie terenu budowy i warunki bhp
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, w tym przede wszystkim:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2018 POZ.917),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401).

