
Opis przedmiotu zamówienia 
Prace konserwacyjno-remontowe na terenie Morskich Portów Rybackich w Nowym 
Warpnie i w Trzebieży: 
I - Nowe Warpno: 

1. Likwidacja zapadliska na nawierzchni umocnienia brzegu zachodniego: 
- wykonanie odkrywki nawierzchni w miejscu zapadnięcia kostki brukowej na 

obszarze 2m x 1,5 m, 
- uzupełnienie i zagęszczenie gruntu oraz ponowne ułożenie kostki 

brukowej. 
2. Likwidacja miejscowych zapadnięć kostki brukowej na Pirsie Pasażerskim: 

- po stronie wschodniej Pirsu wykonanie odkrywki nawierzchni w miejscu 
zapadnięcia kostki brukowej na obszarze 1,5 m x 1,5 m, 

- po stronie zachodniej Pirsu wykonanie odkrywki nawierzchni w miejscu 
zapadnięcia kostki brukowej na obszarze 1 m x 1 m, 

- uzupełnienie i zagęszczenie gruntu oraz ponowne ułożenie kostki 
brukowej. 

3. Renowacja powłok malarskich metalowych elementów wyposażenia nabrzeży 
i dalb w Przystani Promowej na Pirsie Pasażerskim i Nabrzeżu Pasażerskim: 

- drabinki wyjściowe - 8 szt, 
- pachoły cumowniczych (wraz z numeracją) - 19 szt pojedyncze żeliwne 

oraz dwa polery małe podwójne, 
- kątownik ochronny na pirsie i wschodnim umocnieniu brzegu  

(ćwierćwałek) – łączna długość 138,58 mb (powierzchnia do malowania 
16,65m2), 

- dalby cumownicze 2-szt, dalba 3 - palowa i 2-palowa, malowanie dalb 
wraz  z wyposażeniem  (drabinka wejściowa i poler cumowniczy),  

- malowanie 12 szt. ławek na pirsie preparatem konserwującym koloru 
brązowego (na każdej ławce do malowanie 3 deski dł. 1,5 m, szer.       
12 cm, i grubości 4 cm. razem do malowania 36 desek. 

4. Zamontowanie na pirsie tablicy informacyjnej o wymiarach 60 cm x 100cm na 
metalowym stelażu (dwie podpory pionowe wkopane w ziemię). Tablicę wg. 
załączonego wzoru dostarczy Wykonawca prac: 

 

 
 



 
II - Trzebież - Nabrzeże Tranzytowe: 

1. Uzupełnienie ubytków betonu w nawierzchni betonowego oczepu (w trzech 
miejscach) o łącznej powierzchni 14 m2 : 

- usuniecie spękanej i pokruszonej nawierzchni, ręczna reprofilacja, 
wypełnianie  ubytków powierzchni poziomych konstrukcji betonowych 
zaprawą cementowo polimerową - głębokość ubytków  do 5 cm. 

2.  Malowanie; polery – 27 szt (13,5 m2), drabinki wyjściowe 5 szt (5m2), barierka 
ochronna na narożnikach 2 szt (2m2), kątownik ochronny 10x10cm – 209 m 
(41.800 m2) – razem 62.3 m2.  

 
Kolorystyka drabinek wyjściowych pachołów cumowniczych i dalb zgodna                              
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 
1998 r. z póź. zm. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 98.101. 645).  
Szczegółowych informacji na temat wykonania przedmiotu zamówienia i lokalizacji 
obiektów udzieli Wydział Dróg i Budowli Morskich p. Marek Barwiński tel 91 4403 495 
oraz Bosman Portu Nowe Warpno  tel 609692794. 
 


