
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na: 

Remont budynku obsługi suszarni w Elewatorze Pieniężno. 

 

Przedmiot zamówienia:   

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku obsługi suszarni poprzez wykonanie 

termoizolacji elewacji oraz prac remontowych wewnątrz budynku w Elewatorze Pieniężno.  

2. Opis techniczny zamówienia i zakres prac: 

2.1 Opis techniczny dotyczący elewacji: 

WYMIARY ELEWACJI: 

1) ściana z drzwiami wejściowymi:  

- szer. – 9,1 m, wys. 7,7 m (takie same wymiary ma ściana przeciwległa  czyli od 

strony zbiorników gazu. 

- otwory drzwiowe 2 szt. w ścianie z wejściem, 1 w ścianie od gazu. Wymiary 

otworów drzwiowych  1x2,10 m.  

2) ściana frontowa i ściana tylna: 

- szer.10,60 m, wys. 8,0 m 

- w ścianie frontowej 4 otwory okienne o wymiarach 18x1,5 m każdy po dwa na 

każdej kondygnacji. Ściana tylna bez okien. 

2.2 Parametry i zakres prac dla elewacji: 

1) Wymiary elewacji do remontu – 301 m2 

2) Aktualnie elewacja wykonana jest na 30 mm styropianie, tynk mineralny. Kolejną elewację 

należy wykonać  nakładając kolejną warstwę styropianu o grubości do 50 mm, a następnie 

tynk akrylowy w kolorze szarym. 

3) Zamurowanie 2 okien o wymiarach1,80 x 1,50 m. 

4) Wymiana 12 szt. rynhaków pod istniejącą rynną, wykonanie nowych obróbek blacharskich 

dachu, wymiana pokrycia dachowego – papa termozgrzewalna wzmocniona, powierzchnia 

dachu 97 m 2. 

5) Ściana przy schodach do wykonania elewacja – styropian 30 mm, tynk akrylowy,                     

powierzchnia 36 m 2 

6) Poręcze stalowe, balustrady górne stalowe -  kształtownik metalowy 30x30 mm -  71 m.b.   

płaskownik 60 mmmx 2 mm– 87 m.b, blacha 150 mm x 2 mm – 24 m.b. kątownik 40x40 

mm – 27 m.b.  kątownik 50x50 mm – 14 m.b., kątownik 30x30 mm – 22 m.b. kształtownik 

20x30 mm 28m.b. kształtownik 40x20 mm  6 m.b. , blacha 130 x 1 mm – 17 m.b.– 

oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie farba olejna lub chlorokauczuk 

szary.  

2.3 Opis techniczny dotyczący wnętrza: 

PARTER: 

1) Pomieszczenie Nr 1: 

- dł. 4,20 m, szer. 2,60 m, wys.2,45 m,  

- rodzaj posadzki: terakota 

- okno o wym.: 1,8x1,5 m 

 

2) Pomieszczenie Nr 2: 

- dł. 5,65 m, szer. 2,60 m, wys. 2,45 m 



- rodzaj posadzki: terakota 

- okno o wym.: 1,8x1,5 m 

2.4 Parametry i zakres prac dla wnętrza: 

1) Uzupełnienie ubytków w ścianach. 

2) Powierzchnia do malowania 98 m2 – farba emulsyjna 

3) Przed malowaniem konieczne wykonanie zabezpieczenia ścian przed istniejącymi 

przesiąkami po paliwowymi farbą na zacieki i plamy. 

4) 2 parapety zewnętrzne wymiary długość 1,80 m, szerokość dostosować do grubości 

wykonanej elewacji. 

3. 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.   

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

okres co najmniej 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.  

5. 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 Pieniężno - ELEWARR O/Malbork.   

6. Wymaganym jest posiadanie przez Wykonawcę, w tym przez pracowników Wykonawcy, którzy 

będą wykonywali prace objęte przedmiotem zamówienia – odpowiednich uprawnień, jeśli są 

wymagane aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie. 

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

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia  

8. 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 prac budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 

zakresie. 

 


