
 

 

                                                                              
Załącznik nr 4 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 
 

Nazwa postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  Wykonanie 
kontroli obiektów, wraz z jej dokumentacją, położonych w portach i przystaniach 
Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej  
 
Nr sprawy: ZP-ASz-3800-23/18 
 

 

Przedmiotem zamówienie jest: 
 Kontrola stanu technicznego falochronów, nabrzeży i umocnień brzegu zgodnie 
 z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.  
 
Kontrola obejmuje następujące obiekty położone w portach i przystaniach Zatoki 
Gdańskiej i Zalewu Wiślanego: 
 

1.  Gdynia   
– falochron północny wyspowy dł. 24m - konstrukcja na skrzyniach , nr inw. 02-22-197, 
- falochron południowy główny dł. 2100m – konstrukcja na skrzyniach, nr inw. 02-22-196 
 Przegląd 5-letni w/w budowli wykonano w 2013r, stan techn. dobry 
2.  Gdańsk, Motława  
– nabrzeża: Długie Pobrzeże i Rybackie Pobrzeże dł. 382m – konstrukcja płytowa ze 
stalową ścianką, nr inw. 02-22-43, 02-22-44 i 02-22-56 
Przegląd 5-letni w/w budowli  wykonano w 2012r, stan techn. niedostateczny 
3.  Gdańsk, port  
 - falochron zachodni dł. 205m, ścianka szczelna z nadbudową, nr inw. 02-22-205,  
Przegląd 5-letni w/w budowli wykonano w 2013r, stan techn. dobry 
4.  Piaski  
- dalba przytani rybackiej, szt. 1 nr inw 02=22=143 
Przegląd 5-letni wykonano w 2013r, stan techn. dostateczny 
5. Tolkmicko 
  - nabrzeże południowe, dł. 70m nr inw. 02-22-121 
Przegląd 5-letni wykonano w 2013r, stan techniczny dobry 
  -nabrzeże zachodnie, odcinek wysoki, dł. 230m nr inw. 02-22-119 
Przegląd 5-letni wykonano 2013r, stan techn. dobry 
6.  Suchacz 
 - nabrzeże zamykające + zachodnie, ścianka szczelna z oczepem, dł. 91m nr inw. 02-
22-29 
Przegląd 5-letni wykonano w 2013r, stan techn. dostateczny 
- nabrzeże południowe, ścianka szczelna z oczepem, dł. 31,5m , nr inw. 02-22-29 
Przegląd 5-letni wykonano w 2012r, stan techn. dostateczny 
 - falochron zachodni, konstrukcja ziemna dł., 132m, nr inw. 02-22-106 
Przegląd 5-letni wykonano w 2012r, stan techn. dostateczny, 
 
 



 
 
 
- nabrzeże wschodnie z umocnieniem brzegu ( odcinek od nabrzeża do falochronu ),  
ścianka szczelna z oczepem, skarpa obłożona kamieniem naturalnym, dł. 218m,  nr inw.  
02-22-29 
Przegląd 5 letni wykonano w 2013r, stan techn. Dostateczny. 
 
Do dokumentacji kontroli obiektów należy załączyć aktualny plan sondażowy w pasie 
20m od nabrzeża, wykonany zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (  Dz.U. nr 
101, poz. 645 z 1998r ). 
 
Dokumentację wykonać oddzielnie dla każdego obiektu  w 3 egz. I na płytkach CD 
Na stronie tytułowej umieścić nr inwentarzowy obiektu podany powyżej. 
 


