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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
                                                                                                              Znak sprawy:175/WZP/2021 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia – realizacji zadania pn.: „Rozbiórka, transport i utylizacja elementów barki zlokalizowanej 

na wschodnim nabrzeżu Portu Czerniakowskiego w Warszawie, przy ul. Solec 8.” 

  

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1.1. Rozbiórkę barki płaskodennej, dolnopokładowej o prostokątnym pokładzie i konstrukcji stalowej  

o wymiarach 19,5 x 5,5 (6,2) m z drewnianą nadbudówką w kolorze niebieskim o wymiarach 15,0x 5m.,  

1.2. Wywiezienie oraz utylizację odpadów I elementów barki. 

1.3. Uporządkowanie terenu. 

 
 
 

2. Warunki realizacji. 
 

1) Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną oraz uzyskać we własnym zakresie,  

na własną odpowiedzialność i ryzyko wszystkie istotne informacje, które mogą być konieczne  

do przygotowania oferty. 

2) Osoba(y) dokonująca rozbiórki winna posiadać:  

• Zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie w ramach pozwolenia na wytwarzanie  

odpadów. 

• Wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO,  

oraz na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i transportu odpadów. 

3) Wjazd samochodów na teren w którym położona jest barka dozwolony jest wyłącznie pojazdami 

uzgodnionymi z Zamawiającym.  

4) Dojazd do Barki prowadzi przez ul. Zaruskiego o szerokości ok. 6 m. 

5) Pojazdy mogą poruszać się tylko po drogach utwardzonych i innych wskazanych przez Zamawiającego 

jako drogi techniczne. Wjazd samochodów w inne rejony jest zabroniony. 

6) Barka znajduje się na obszarze Natura 2000. 

7) wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz okazania, na każde żądanie 

Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, odpowiednich certyfikatów zgodności  

z obowiązującymi normami, aprobat technicznych, atestów, świadectw jakości, itp. 
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8) Zapewnienie przez Wykonawcę zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia przed dostępem 

osób trzecich przez cały czas trwania realizacji przedmiotu Umowy oraz zapewnienia warunków 

bezpieczeństwa, w tym również przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

oraz higieny pracy i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody 

powstałej w wyniku prowadzonych prac. 

9) Wykonywanie przez Wykonawcę wszystkich prac w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów 

o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich oddziaływania na środowisko. Ewentualne 

opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji prac lub usług, norm i przepisów dotyczących ochrony 

środowiska obciążają Wykonawcę. 

10) Wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania prac przez Wykonawcę zostaną usunięte na jego 

koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

11) Przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem objętym Umową, z których 

Wykonawca korzystał przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.  

12) Posiadanie kompletu niezbędnych decyzji, świadectw i zezwoleń, uprawniających do prowadzenia 

tego typu działalności.  

13) Udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji, jako warunek dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

14) Uporządkowania terenu po wykonanych pracach. 

 

 


