
Załącznik nr 3 do Zapytania 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na: 

Dostawę kontenera na wysorty dla Elewatora Orneta 

Przedmiot zamówienia:   

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kontenera na wysorty do Elewatora Orneta. 

Kontener będzie przeznaczony do składowania materiału sypkiego tzw. wysortu (suchego i 

zawilgoconego), tj. odpadu powstałego w wyniku czyszczenia silosów zbożowych, po 

składowaniu zbóż i rzepaku. Wykonawca dostarczy kontener będący przedmiotem zamówienia 

na miejsce usytuowania kontenera wskazanego przez Zamawiającego na terenie Elewatora 

Orneta. 

2. Wymagane parametry techniczne dla dostarczanego kontenera:  

2.1.   Wymiary wewnętrzne:  

− długość: od 6,00 m do 6,5 m 

− szerokość: od 2,00 m do 3,00 m 

− wysokość: od 2,00 m do 3,0 m 

2.2.   Dopuszczalna masa całkowita: do 15.000 kg; 

2.3.   Poszycie dna – blacha min. 4 mm, utwardzona. Podłoga wzmocniona, prosta; 

2.4.   Poszycie ścian bocznych i drzwi, blacha min. 3 mm; 

2.5.   Odbiór hakowy: pręt haka Ø 50, S355J2G3; 

2.6.   Rama wykonana z dwuteownika INP 180;  

2.7.   Rolki zewnętrzne stalowe, tuleje poliamidowe, smarowane. Wieniec z profilu; 

2.8.    Kontener wyposażony w drzwi: 

− Lewa ściana boczna w kierunku jazdy - wykonana jako otwierana, za pomocą 4x 

sztuk drzwi;  

− 2x drzwi otwierane na lewo / 2x drzwi otwierane na prawo; 

− wszystkie skrzydła drzwi ryglowane; 

− 2 x  drzwi z tyłu; 

− zawiasy 3-ramienne, smarowane; 

− zamknięcie drzwi holenderskie. 

2.9.     Haczyki do mocowania plandeki po obwodzie kontenera; 

− plandeka rolowana na górze kontenera; 

2.10. Kontener lakierowany – szary. 

3. Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania kontenera będącego przedmiotem 

zamówienia były:    

a) fabrycznie nowe,    

b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,    

c) bez wcześniejszej eksploatacji.   

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na 

okres 36 miesięcy 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.  

5. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem staranności,  

w tym uwzględniając wymogi BHP z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa pracy.   

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

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  



7. Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności i prace 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w 

toku prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 


