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Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na: 

Wymianę drzwi do komory transformatora 

 

Przedmiot zamówienia:   

1.1 Wymiana drzwi do dwóch komór transformatora w budynku wieży technologicznej elewatora 

Bartoszyce. 

1.2 Zakres przedmiotowy zamówienia: 

1.3.1. Zakres prac: 

a) Demontaż istniejących drzwi do komór transformatorów – 2 szt.:  

- złożenie zdemontowanych drzwi we wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu.  

- utylizacja zdemontowanych elementów nie jest przedmiotem zamówienia i 

leży po stronie Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy stanowią 

własność Zamawiającego.  

b) Oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej futryny drzwi oraz blachy 

nad drzwiami stanowiącej punkt czerpania powietrza do wentylacji, 

c) Wykonanie  i montaż nowych drzwi stalowych (2 sztuk): 

- dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem 

oraz ewentualnymi opłatami celno-granicznymi.  

- montaż nowych drzwi na starych futrynach, 

- uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z 

przedmiotem zamówienia. 

 

1.3.2. Opis techniczny zamówienia: 

 Parametry techniczne  drzwi do komór transformatora:  

a) Drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach (w świetle istniejącej futryny): 

- wysokość 310 cm 

- szerokość 185 cm 

b) drzwi stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 

c) drzwi wyposażone w zamek oraz ryglowanie z góry i dołu, 

d) kolor drzwi: RAL 7016, 

e) drzwi szczelne zabezpieczające komorę transformatora przed przedostaniem się kurzu. 

 

1.3 Zakres wymagań, czynności i prac dla Wykonawcy: 

1.3.1. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i 

standardy jakościowe:  

a) były fabrycznie nowe,    

b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,    

c) bez wcześniejszej eksploatacji.   

1.3.2. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi 

BHP, wymogi bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wymogi Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Bartoszyce - ELEWARR 

O/Malbork.   

1.3.3. Wymaganym jest posiadanie przez Wykonawcę, w tym przez pracowników Wykonawcy, 

którzy będą wykonywali prace objęte przedmiotem niniejszego Zapytania – 



odpowiednich uprawnień, wymaganych aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie 

(jeśli takie są potrzebne). 

1.3.4. Zakup kompleksowy i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

1.3.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji 

jakości na okres 2 lat od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia. W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.  

1.3.6. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Prawem 

Budowlanym i sztuką inżynierską w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w tym 

uwzględniając wymogi BHP, wymogi bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wymogi 

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Bartoszyce - 

ELEWARR O/Malbork.   

1.3.7. Wymaganym jest posiadanie przez Wykonawcę, w tym przez pracowników Wykonawcy, 

którzy będą wykonywali prace objęte przedmiotem zamówienia – doświadczenia, 

kwalifikacji i odpowiednich uprawnień, wymaganych aktualnymi przepisami prawa w 

tym zakresie (o ile są potrzebne do realizacji zamówienia). 

1.3.8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

1.3.9. Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren, na którym realizowane były 

czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji 

materiałów powstałych w toku wykonanych czynności i prac, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie. 

 


