
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż konstrukcji stalowej podestów 

roboczych do obsługi urządzeń technologicznych w Obiektach A.5, A.21,A.18, D.3, na 

terenie ZTUO przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie, zgodnie z Projektem Wykonawczym  

2. Szczegółowy zakres prac: 

      I Etap : Podesty pomp popiołów I (rys 2,1-2,8) 

                   Podesty pomp popiołów II (rys. 3,1-3,10) 

                   Podest przy podajniku PT-1P (rys 4,1- 4,27) 

a) Prefabrykacja elementów, dostawa i montaż stalowych elementów podestów 

roboczych do obsługi urządzeń technologicznych, zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ. 

b) Dostawa i montaż rusztowań niezbędnych do montażu konstrukcji podestów. 

c) Demontaż rusztowań po zakończeniu montażu. 

d) Uprzątnięcie placu robót do stanu wyjściowego. 

e) Całość prac wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, stanowiąca 

załącznik nr 1 do OPZ.  

f) Przed wykonaniem-prefabrykacją elementów, należy zdjąć wymiary na budowie w  

stanie wykończonym i ew. dostosować wymiary projektowe. 

g) Przed zamówieniem gotowych elementów sprawdzić wymiary na budowie. 

h) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej, jakościowej po zakończonym montażu. 

      II Etap: Podest przy napinaczu bębnowym D3 (rys. 1,1-1,11) 

                   Podest podajnika wibracyjnego RW-1  (rys. 5,1-5,9)  

                   Podest schodów SCH-2 (rys. 6,1-6,7)     

                   Podest schodów SCH-3 (rys. 7,1-7,11, rys.9.1) 

                   Pomost RW-1 SCH-1 (rys. 8,1-8,12) 

a) Prefabrykacja elementów, dostawa i montaż stalowych elementów podestów 

roboczych do obsługi urządzeń technologicznych, zgodnie z Projektem 

Wykonawczym., stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ. 

b) Dostawa i montaż rusztowań niezbędnych do montażu konstrukcji podestów. 

c) Demontaż rusztowań po zakończeniu montażu. 

d) Uprzątnięcie placu robót do stanu wyjściowego. 

e) Całość prac wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, stanowiąca 

załącznik nr 1 do OPZ.  

f) Przed wykonaniem-prefabrykacją elementów, należy zdjąć wymiary na budowie w  



       stanie wykończonym i ew. dostosować wymiary projektowe. 

g) Przed zamówieniem gotowych elementów sprawdzić wymiary na budowie. 

h) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej, jakościowej po zakończonym montażu. 

 

3. Kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

4. Terminy wykonania : I Etap - 10 tygodni od dnia podpisania umowy,  

                                       II Etap - 30 tygodni od dnia podpisania umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 

- realizację przedmiotu umowy przez wykwalifikowany personel posiadający,  

  niezbędne umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na wykonanie  

  zakresu prac, 

- realizację przedmiotu umowy przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie  

i zaświadczenia o przebyciu szkolenia w zakresie BHP, 

- nadzór robót przez osobę/osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/montaz-konstrukcji-metalowych-6628

