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Opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

Naprawa nawierzchni nabrzeża Postojowego i Czołowego  

w Porcie Morskim Darłowo 

 

Kod CPV: 45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży 

 

 

1. Lokalizacja inwestycji: 

Nabrzeża: Postojowe i Czołowe mają konstrukcję oczepową. Na stalowej ściance 

szczelnej typu G-62 wykonany jest żelbetowy oczep. Teren za oczepem umocniony 

został płytami drogowymi o wymiarach 1,5 x 3,0 m.  

 

 

2. Opis stanu obecnego: 

W chwili obecnej nawierzchnia z płyt betonowych  w okolicy narożnika  (styku) obu 

nabrzeży  jest zniszczona. Płyty są częściowo przemieszczone, zapadnięte. 

Przyczyną powyższego stanu była nieszczelność w ściance szczelnej  w okolicy  

narożnika – styku  nabrzeży Czołowego i Postojowego w części podwodnej.  

W lipcu 2020 r. dokonano  uszczelnienia w w/w obszarze. Po wyeliminowaniu 

przyczyny  kolejnym etapem jest naprawa skutków nieszczelności, tj. remont 

nawierzchni z płyt drogowych wraz z robotami towarzyszącymi  stanowiącymi 

przedmiot niniejszego zamówienia.  

 

 
 

 

3. Zakres robót: 

Płyty w ilości  115 szt. należy zdemontować. Przewiduje się konieczność wymiany  

do 3 szt. płyt drogowych na nowe z uwagi na ich zły stan techniczny (płyty podlegające 

wymianie należy zutylizować).   

Na całej powierzchni pod zdjętymi płytami należy teren wyrównać, uzupełnić 

kruszywem braki w okolicach narożnika, ułożyć warstwę  geotkaniny i wykonać  

podbudowę (kruszywem o uziarnieniu 0-31,5mm).  
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Minimalne parametry geotkaniny :  

- wytrzymałość na rozciąganie : min.  30 kN, 

- odporność na przebicie (metoda CBR) : min. 3500 N, 

- wydłużenie przy zerwaniu : max. 11%, 

- prędkość przepływu wody prostopadła do płaszczyzny : min. 12l/ m2 s 

Następnie ułożyć warstwę podsypki piaskowej,  cementowo – piaskowej  i  ułożyć płyty 

drogowe. Przy oczepie  należy wykonać wylewkę betonową. Styki płyt należy wypełnić 

zaprawą- betonem.  

Fragment oczepu żelbetowego wraz z wypełnieniem dylatacji  w narożniku pomiędzy 

nabrzeżami Czołowym i Postojowym należy naprawić z użyciem materiałów 

specjalistycznych o parametrach minimalnych : 

- zaprawa wyrównująca do napraw betonów hydrotechnicznych (na bazie cementu, 
modyfikowana polimerem) – zaprawa typu PCC, mrozoodporna z dodatkiem 
mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi o wysokiej przyczepności  
do podłoża  -  nie mniej niż 2N/mm2  oraz powinna mieć wytrzymałość na ściskanie  
nie mniej niż 40MPa  po 28 dniach. 

 
Po wykonaniu prac należy wykonać atest czystości dna przy nabrzeżach: Czołowym  

i Postojowym określony w pomocniczym przedmiarze robót pozycja nr  14. 

 

Zakres prac opisano i sprecyzowano  w pomocniczym przedmiarze robót stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego opz.  

 

 

4. Wymogi materiałowe i proceduralne 

Należy zastosować materiały, które będą odpowiadać warunkom określonym w art.10 
ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami oraz  
w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami . 
Dla potwierdzenia jakości użytych materiałów Wykonawca dostarczy stosowne atesty 
wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, w formie 
wniosku materiałowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed wbudowaniem 
materiału. Zatwierdzaniem wniosków będzie zajmował się powołany przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru. 
 
 

5. Wymogi stawiane Wykonawcy 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia  
z  Kapitanatem Portu Darłowo w osobie Kapitana lub/i Oficera Portu przy udziale 
inspektora nadzoru  harmonogramu  sposobu wykonania wszystkich prac m. in. 
sposobu transportu i składowania  materiałów oraz analogicznie  pracowników  
i  sprzętu  niezbędnych do wykonania  prac związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
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6. Dokumentacja fotograficzna obszaru nawierzchni obu nabrzeży  
przeznaczonego do remontu  – stan  z lipca 2020 r.  :  

 

 
Fotografia powyżej : Widok od strony Nabrzeża Czołowego 
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Fotografie powyżej :  Widok na obszar prac podlegajacych remontowi 
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Fotografie powyżej :  Widok na obszar prac podlegajacych remontowi 

 

 

Fotografia powyżej :  Widok na uszkodzony narożnik – styk obu remontowanych 

nabrzeży – do naprawy zaprawami specjalistycznymi  + reprofilacja   + wypełnienie 

dylatacji do uzupełnienia. 
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 Załącznik nr 1 do OPZ 

 

 

............................................. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Morski Szczecin 

          pl. Stefana Batorego 4 

                 70-207 Szczecin 

 

 

POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT 

 

                  Budowa : Naprawa nawierzchni nabrzeża Postojowego i Czołowego w Porcie 

Morskim Darłowo 

                  Obiekt : Nabrzeże Czołowe i Postojowe  

                  Adres : Port Darłowo 

L.p. Podstawa kalkulacji/Opis pozycji Ilość 
Jednostka 

miary 

1.  

Rozbiórka sklawiszowanej nawierzchni nabrzeży z płyt drogowych o 

wymiarach 3,0 x 1,5 m (do zmagazynowania na zapleczu obu remontowanych 

nabrzeży w bezpiecznej odległości od krawędzi nabrzeży – płyty drogowe do 

ponownego wykorzystania – poza max 3 sztukami przeznaczonymi do 

utylizacji z uwagi na występujące uszkodzenia) – 115 sztuki  

517,50

0 
m2 

2.  

Rozbiórka i utylizacja wylewki betonowej pomiędzy odcinkiem oczepu obu 

nabrzeży  a drogowymi  płytami betonowymi gr. 15 cm  polegającymi 

rozbiórce 

6,750 m2 

3.  

Uzupełnienie wraz z zagęszczeniem warstwami z użyciem  kruszywa o frakcji  

0-31,5 mm  największych ubytków  w okolicy narożnika – styku obu nabrzeży 

(ubytki sięgające na grubości warstwy do max. ok. 1 m )  

25,000 

 

 

m3 

4.  

Powierzchniowe  spulchnienie wraz z wyrównaniem oraz zagęszczeniem   

istniejącej podbudowy na całej powierzchni nawierzchni obu nabrzeży 

podlegających remontowi (tam gdzie dokonano rozbiórki nawierzchni z płyt 

drogowych) . Spulchnienie do głębokości max. 20 cm. 

517,50

0 
m2 
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5.  

Ułożenie geotkaniny wzmacniającej  o parametrach minimalnych określonych  

w opz na zakład min. 0,5 m + zawinięcie brzegów geotkaniny na materiał 

zasypowy min. 0,7 m  wraz z zastabilizowaniem za pomocą szpilek stalowych  

517,50

0 
m2 

6.  
Wykonanie podbudowy gr. 20 cm  z użyciem  kruszywa o frakcji  0-31,5 mm 517,50

0 
m2 

7.  
Wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem RM 2,5 do RM 5,0 z 

ręcznym zagęszczeniem  - grubość warstwy po zagęszczeniu min. 3 cm 

517,50

0 
m2 

8.  
Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej z zagęszczeniem ręcznym  517,50

0 
m2 

9.  

Ułożenie staroużytecznych płyt drogowych  z zachowaniem nawiązania do 

istniejących rzędnych nawierzchni z płyt drogowych niepodlegającej 

remontowi oraz  do rzędnych istniejących oczepów żelbetowych obu nabrzeży 

504,00

0 

 

m2 

10.  
Dostawa i montaż max. 3 sztuk nowych płyt drogowych 3,0 x 1,5 m (w miejsce  

płyt drogowych wymagających wymiany z uwagi na zły stan techniczny)    
13,500 m2 

11.  

Wykonanie wylewek betonowych z betonu hydrotechnicznego klasy C 30/37 o 

gr. równej  z sąsiednimi płytami (ok. 15 cm) w miejscach niemodularnych (tam 

gdzie nie można było ułożyć płyt drogowych – np. wzdłuż odlądowej krawędzi 

oczepu oraz przy polerach cumowniczych – występują poszerzenia  bloku 

żelbetowego) 

 

6,750 
m2 

12.  

Naprawa uszkodzonego oczepu żelbetowego – uzupełnienie braków wraz z 

reprofilacją powierzchni zaprawami specjalistycznymi  - w narożniku na styku 

obu nabrzeży – miejsce widoczne na fotografii dołączonej w opz 

 

1 miejsce 

13.  

Wymiana uszkodzonego wypełnienia dylatacji - w narożniku na styku obu 

nabrzeży – miejsce widoczne na fotografii dołączonej w opz 

 

1 kpl 

14.  

Wykonanie atestu czystości dna przy nabrzeżach Postojowym i Czołowym  w 

pasie szer. 5m na długości remontowanych nabrzeży + 5 mb poza obszar 

remontowany.  

1 kpl 

  

 


