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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  

517,500 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. 

517,500 m2 

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  

517,500 m2 

6.  Wykonanie podbudowy gr. 20 cm  z użyciem  kruszywa o frakcji  0-31,5 mm 517,500 m2 

7.  
Wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem RM 2,5 do RM 5,0 z ręcznym 
zagęszczeniem  - grubość warstwy po zagęszczeniu min. 3 cm 

517,500 m2 

8.  Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej z zagęszczeniem ręcznym  517,500 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 

504,000 

 
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 

  


