Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjno-remontowe ostróg wyspy Chełminek.
Zakres prac obejmuje:














Ręczne usunięcie zakrzaczeń (ostroga N i S)  ok. 0,1 ha,
Demontaż, czyszczenie, malowanie pachołów żeliwnych typu ZL-15 (5 szt.) i knagi (1 szt.)
i ponowny ich montaż (ostroga N i S),
Demontaż, wykonanie nowych i montaż drabinek (6 szt.) (ostroga N i S),
Drabinki powinny odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 101 poz. 645).
Demontaż płyt chodnikowych (35x35x5), uzupełnienie 15 cm podsypki piaskowej (wraz
z zagęszczeniem) ponowne ułożenie płyt (ostroga S)  ok. 4 m2,
Demontaż oraz zakup i montaż nowego oczepu ochronnego 300x10 z blachy ryflowanej  ok.
135 mb,
Uzupełnienie ubytków betonem pomiędzy nawierzchnią a oczepem  5 m3
Uzupełnienie narzutu z kamienia łamanego 200-400mm  10 m3,
Czyszczenie i malowanie oczepu stalowego z blachy ryflowanej  42 m2,
Likwidację nieszczelności opisanych w ateście nurkowym nr 12/05/2018 stanowiącym
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Po zakończeniu prac wykonawca przedłoży
Zamawiającemu atest czystości dna.
Transport w zakresie Wykonawcy
Zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki w zakresie Wykonawcy

Warunki formalno – prawne:
a) Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
sporządzona w Helsinkach dnia 09 kwietnia 1992r. (tj. Dz.U. 2000 nr 28 poz. 346)
b) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992 z późn. zm.),
c) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
799 z późn. zm.)
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z
późn. zm.)
e) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.)
f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z
późn. zm.).
g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli
morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1516).
h) Zarządzenie Porządkowe nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26
lipca 2013 r. – Przepisy Portowe (t. Dz,Urz.Woj.Zach. poz 2932 z późn. zm.)

