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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Utrzymania czystości  falochronów , nabrzeży i rzek  w latach 2017–2019.  
 

CZĘŚĆ II 
 

Lp Port/Przystań Obiekt Dostęp Rodzaj zanieczyszczenia Ilość na 
obiekcie 

Termin 
realizacji w 
ciągu roku 

Osoba Odpowiedzialna 
 za odbiór prac 
 

 
1 
 
 
 
 

 
Port Gdynia 

Nabrzeże 
Wejściowe 

ląd 
(utrudni 
ony – 
skarpa) 

Zaśmiecanie (szkło, papiery, 
plastik) 

(3)3200 m2 - 4 x w sezonie 
(od 01.06-30.09) 
2 x po sezonie 
(listopad,marzec
) 

Pan Paweł Pirski 

2 Port Gdańsk Falochron 
Zachodni 

ląd  porosty (2)1540 m2 2 x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Eugeniusz Krejza 

 
3 

 
Port Gdańsk – 
wejście do 
portu 
wewnętrznego 

Nabrzeże 
Szyprów (przy 
brzegu 
Martwej 
Wisły) 

ląd Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami w szczelinach oraz 
zanieczyszczenie ptasimi 
odchodami całej powierzchni 

(2)5520 m2 2 x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Eugeniusz Krejza 

Brzeg kanału 
Płonie (lewy i 
prawy brzeg) 

ląd Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami w szczelinach oraz 
zanieczyszczenie ptasimi 
odchodami całej powierzchni 

(2)2430 m2 
(3)2440 m2 

2 x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Eugeniusz Krejza 

 



 
  Falochron 

Wyspowy 
Wschodni 

Ląd(utrud
niony 
dostęp) 

Usuwanie i utylizacja  padłych 
ptaków 
Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami w szczelinach oraz 
zanieczyszczenie ptasimi 
odchodami całej powierzchn 

(2)2200  m2 
(3)4600 m2 

2 x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Eugeniusz Krejza 

5 
 

Port 
Władysławowo 

Falochron 
północny 

ląd - porastanie 
 
- usypywanie piasku 
 
- zaśmiecanie (szkło, papiery, 
plastik) 
 
 
 
- graffiti – wulgaryzmy 

(3)12390,67 m² 
(2)5220 m2 

 

- 2 x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 
- 2 x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 
- 4 x w sezonie 
(od 01.06-30.09) 
2 x po sezonie 
(listopad,marzec
) 
- na bieżąco 

Pani Irena Walasiak 

6 Przystań 
Morska 
Kuźnica 

Falochron 
Południowy 
długość 174 m 

ląd Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami w szczelinach oraz 
zanieczyszczenie ptasimi 
odchodami na całej powierzchni 

(2)1100 m2 
(3)1600 m2 

2x w roku 
(maj,październik
) 

Pan Marek Pieper 

Pirs przy 
Falochronie 
Południowym 
długość 32 m 
 
 
 
 

ląd Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami w szczelinach oraz 
zanieczyszczenie ptasimi 
odchodami 

(2)1500 m2 
(3)1980 m2 

2x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Marek Pieper 

Drugi Pirs 
przy 

ląd Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 

(2)500 m2 
(3)556 m2 

2x w roku 
(marzec,wrzesie

Pan Marek Pieper 



Falochronie 
Południowym 
długość 32 m 
 

się roślinami w szczelinach 
oraz zanieczyszczenie ptasimi 
odchodami całej powierzchni   

ń) 

Nabrzeże 
Zachodnie o 
długości 94 m 
 
 

ląd Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami  w szczelinach oraz 
zanieczyszczenie ptasimi 
odchodami całej powierzchni 

(2)356 m2 
(3)400 m2 

2x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Marek Pieper 

Nabrzeże 
Północne – 
umocnienie 
brzegu 
skarpowego 
154 m 

ląd Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami na gabionach  

(2)1880 m2 2x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Marek Pieper 

  Pochylnia przy 
Nabrzeżu 
Północnym 

ląd Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami w szczelinach  

(2)1216m2 2x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Marek Pieper 

Falochron 
Wschodni o 
długości 110 
m 

ląd Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami w szczelinach oraz 
zanieczyszczenie ptasimi 
odchodami całej powierzchni 

(2)1500 m2 
(3)1132 m2 

2x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Marek Pieper 

Budynek 
Bosmanatu i 
okolice 
 
 
 
 
 

ląd Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami w szczelinach oraz 
zanieczyszczenie ptasimi 
odchodami 

(2)600 m2 
(3)1000 m2 

2x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Marek Pieper 

Wzmocnienie 
Brzegu 
nawierzchnia 
drogowa dla 

ląd Intensywne porastanie  trawą, 
chwastami i innymi samoistnie 
wysiewającymi się roślinami w 
szczelinach , płyta betonowa – 

(2)3155,33 m2 2x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Marek Pieper 



ustawiania 
łódek wraz z 
trawnikiem o 
wymiarach  
140m x 20m 
 

ażurowa typu MEBA 

Aquatorium - 
Brzeg 
północnej 
strony Basenu 
Przystani 
długość około 
200 m, sześć 
narożników 
przy Pirsach, 
Nabrzeżach i 
Falochronach 

ląd Nanoszenie i gromadzenie się 
wodorostów oraz pływających 
śmieci 

(3)1600 m2 2x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

Pan Marek Pieper 
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Jastarnia 
 

 
Falochron 
wschodni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Falochron 
zachodni 

 
 

 
ląd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ląd 

 
Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami w szczelinach oraz 
zanieczyszczenie ptasimi 
odchodami całej powierzchni 
Porastanie trawą, chwastami i 
innymi samoistnie wysiewającymi 
się roślinami w szczelinach oraz 
zanieczyszczenie ptasimi 
odchodami całej powierzchni 

 
 

(2)420  m2 
(3)532 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2)420 m2 
(3)560 m2 

 
 

 
 
2x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 

 
 
 
 
 
 
 

2x w roku 
(marzec,wrzesie
ń) 
 
 
 

 
Pan Marek Pieper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pan Marek Pieper 
 
 



    Suma : (1)0,00 m2 
(2)25 537,33 m2 
(3)33 010,67 m2 

  

    RAZEM : 58 548,00 m2   
 


