
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na: 

sprzedaż stali z likwidacji budynku kosza kolejowego SŻD 

 

Przedmiot zamówienia:   

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż stali jaką Wykonawca pozyska z likwidacji (rozbiórki) 

budynku kosza kolejowego SŻD. 

1.1 Zakres przedmiotowy zamówienia: 

a) Wykonanie projektu rozbiórki budynku. 

b) Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń do wykonania rozbiórki. 

c) Usunięcie konstrukcji stalowej, w tym: 

- rozbiórka stalowych elementów oraz wyposażenia budynku, 

- zważenie odzyskanej stali,  

- załadunek, wywóz i zagospodarowanie zważonej stali.  

d) Rozkruszenie żelbetowych konstrukcji, zasypanie nimi wgłębień poniżej poziomu terenu 

w rozbieranym budynku, lub ewentualny wywóz urobku w przypadku nadwyżki, 

e) Zabezpieczenie ściany kosza kolejowego normalnotorowego w punkcie połączenia                                      

z koszem podlegającym rozbiórce, 

f) Wyrównanie miejsca po rozbiórce do poziomu +/- 10 cm od poziomu terenu – 

Wykonawca do wyrównania terenu zapewni wymagane kruszywo, 

g) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz usunięcie budynku ewidencji gruntów                              

i budynków. 

h) Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności i prace związane                                                     

z przedmiotem zamówienia. 

1.2 Zamawiający szacuje ilość stali uzyskanej z likwidacji budynku na ok. 500 ton. 

1.3 Wymaganym jest, aby Wykonawca, a jeżeli Wykonawca będzie posiłkował się również 

innym podmiotem w zakresie transportu jak i zagospodarowania odzyskanej stali przy 

wykonywaniu zamówienia, to również ten podmiot, musi posiadać wpis do Bazy danych o 

produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). 

1.4 Prace załadunkowo-transportowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

1.5 Ważenie każdej odbieranej partii stali odbywać się będzie na legalizowanej wadze towarowej 

Zamawiającego.   

2. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Prawem 

Budowlanym i sztuką budowlaną 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.   

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

będą wykonywali prace objęte przedmiotem zamówienia – odpowiednich uprawnień, 

wymaganych aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie. 

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

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia  

5. 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. 


