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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

Prace porządkowe, wywóz i utylizacja śmieci oraz rozbiórka 

budynków 

 

w ramach postępowania – „Prace porządkowe i oczyszczające dla 
terenu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia, 

na działkach nr ewid. 48/1, 48/3, 49/10, obręb 0023 Ławica II” 
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1.      Informacje Podstawowe.  
 

1.1. Zamawiający 
 
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO 
AL. JEROZOLIMSKIE 3 
00-495 WARSZAWA 
 

1.2. Przedmiot zamówienia 
 

Wykonanie kompleksowej usługi uporządkowania terenu z zalegających 
odpadów i gruzu pobudowanego wraz z ich wywozem oraz rozbiórka 
budynków, na terenie zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia na 
działkach o nr ewid. 48/1, 48/3 i 49/10, obręb 0023 Ławica II 
 

1.3. Lokalizacja  
 
Poznań, ul. 5 Stycznia 

  Działki nr ewid.48/1, 48/3 i 49/10, obręb 0023 Ławica II 
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  2.      Zakres i opis przedmiotu zamówienia.  
 
Zadanie ma na celu uporządkowanie w/w terenu, z zalegających na nim śmieci i 
odpadów, ich wywiezienie i utylizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz rozbiórkę trzech budynków wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki.  
 
W ramach zadania przewiduje się:  

- oczyszczenie terenu z zalegających odpadów bytowych  
- oczyszczenie terenu z zalegających odpadów pobudowanych, jak gruz, 
eternit, papa itp. 
- wywóz wszystkich zebranych odpadów i śmieci,  
- zagospodarowanie wszystkich zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, 
- rozbiórka trzech budynków, zlokalizowanych na w/w terenie wraz z 
uporządkowaniem terenu po rozbiórce, wywozem i utylizacją materiałów 
rozbiórkowych. 
 

W ramach zadania, Wykonawca winien w wycenie swoich prac ująć również koszty 
związane z utylizacją i składowanie zebranych śmieci i odpadów. 
 
Wykonawca na własny koszt i ryzyko oraz we własnym zakresie zapewni we 
właściwych terminach dostawy wszystkich materiałów, środków, sprzętu i urządzeń 
technicznych do pełnego i terminowego wykonania Zamówienia . 
 
Wykonawca wykonuje Zamówienie sprzętem i urządzeniami technicznymi, wolnymi od 
wad oraz odpowiednimi do wykonania Zamówienia. 
 
Wykonawca winien posiadać odpowiedni potencjał kadrowo-sprzętowy pozwalający 
na terminowe wykonanie zakładanych robót. 
 
Roboty porządkowe i rozbiórkowe, należy prowadzić tak by nie ingerować w sąsiednie 
działki budowlane i drogowe. 
 
Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi. 
 
Sprawozdanie z przeprowadzonych prac porządkowych i rozbiórkowych, należy 
przekazać Zamawiającemu w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia prac. Po 
akceptacji przez Zamawiającego przekazanych dokumentów mogą zostać podpisane 
protokoły odbioru. 
 
Roboty prowadzone będą pod specjalistycznym nadzorem Zamawiającego.  
 
Szacowana ilość odpadów  przeznaczonych do zebrania i wywiezienia wynosi ok. 
1000Mg, w tym śmieci budowlane i bytowe. 
 
W zakres prac rozbiórkowych wchodzą następujące obiekty: 
a). Budynek gospodarczy 

Budynek  wolnostojący, parterowy, segmentowy, przekryty  dwuspadowym  płaskim  
dachem. Budynek  w całości  wykonano z prefabrykatów żelbetowych  typu  lekkiego, 
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połączonych na  śruby wraz z nakładkami płaskowników. Pokrycie  papowe, 
posadzka z trylinki. Każdy segment posiada drzwi  metalowe i zakratowane  okna. 
Powierzchnia zabudowy – 54,00m2 
Powierzchnia użytkowa – 49,35m2 

Kubatura – 113,40m3 
Wysokość budynku – 2,10m 
 
b). Budynek magazynowy 

Budynek  wolnostojący, w rzucie w kształcie prostokąta, parterowy, częściowo  
podpiwniczony, przekryty płaskim, z jednospadowym dachem o konstrukcji  
mieszanej drewniano-stalowej, z pokryciem papowym. Budynek  zrealizowany w 
technologii  tradycyjnej z murowanymi z cegły  ceramicznej ścianami. 
Powierzchnia zabudowy – 397,90m2 
Powierzchnia użytkowa – 353,60m2 

Kubatura – 1591,60m3 
Wysokość budynku – 4,52m 
 
c). Budynek chlewni 

Budynek  wolnostojący,  dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w rzucie w kształcie 
prostokąta; z jednej  strony  budynku przy ścianie szczytowej dobudowany jest 
parterowy  budynek przekryty  płaskim dwuspadowym stropodachem oraz 
zewnętrznym kominem do kotłowni (posadowionym na własnym fundamencie). 
Po   obu stronach  ścian podłużnych, w poziomie stropu parteru, szerokie zadaszenia 
o konstrukcji stalowej pokryte płytami falistymi azbestowo-cementowymi. 
Budynek  zrealizowany w technologii  tradycyjnej z murowanymi z bloczków 
gazobetonowych ścianami, stropem z prefabrykowanych płyt panwiowych  ułożonych 
na ruszcie z kształtowników  stalowych (słupy, rygle), oraz w części z płyt 
kanałowych, stromym dwuspadowym dachem o konstrukcji ze stalowych  wiązarów  
kratownicowych, stężenia połaciowe, podłużne pionowe z kształtowników stalowych. 
Pokrycie z płyt falistych  azbestowo-cementowych  ułożonych na płatwiach  
stalowych. 
Powierzchnia zabudowy – 774,10m2 
Powierzchnia użytkowa – 846,00m2 

Kubatura – 3410,60m3 
Wysokość budynku – 7,95m 
 
Dla obiektów przewidzianych do rozbiórki Zamawiający posiada dokumentację 
budynków (ocenę stanu technicznego i projekt rozbiórki) oraz uzyska niezbędne 
zgody na ich prowadzenie. 
 
Prace porządkowe i rozbiórkowe obejmują trzy nieruchomości, które są własnością 
Skarbu Państwa, a zgodnie z umową nr 18/U/2020, przekazane zostały we władanie 
Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie. 
 
Wykaz nieruchomości objętych zadaniem: 
Działka nr ewid. 48/1, ark. 1, obręb 0023 Ławica II – powierzchnia 1.225 m2 
Działka nr ewid. 48/3, ark. 1, obręb 0023 Ławica II – powierzchnia 16.992 m2 
Działka nr ewid. 49/10, ark. 1, obręb 0023 Ławica II – powierzchnia 52.200 m2 
Całkowita powierzchnia  terenu objęta wycinką drzew i krzewów wynosi 70.417 m2 
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2.1    Definicje.  
 
Zgodne z Warunkami ogólnymi D-M-00.00.00  
 
- kod CPV 90910000-9: usługi w zakresie sprzątania 
- kod CPV 90511000-2: usługi wywozu odpadów  
- kod CPV 90513000-6: usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są 
niebezpieczne 
- kod CPV 45110000-1: roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne 
- kod CPV 90650000-8: Usługi usuwania azbestu 
 
3. Podstawa realizacyjna  
 
- umowa podpisana na w/w prace między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
4. Wykonanie prac rozbiórkowych 
 
Prace rozbiórkowe należy przeprowadzić zgodnie z dostarczonymi przez 
Zamawiającego zgodami na rozbiórkę oraz z przekazaną dokumentacją. 
Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć teren robót, wyznaczyć miejsca 
składowania gruzu i odpadów przed ich wywozem. 
W zakres robót wchodzi: 
- odcięcie wszelkich mediów, 
- wykonanie robót rozbiórkowych, 
- wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki, 
- zasypkę ewentualnego wykopu gruntem rodzimym, 
- oznaczenie na zniwelowanym terenie miejsc odcięcia mediów i naniesienie ich 
lokalizacji na inwentaryzację powykonawczą. 
- Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach, 
- Wykonawca, w trakcie wykonywanych robót, ma obowiązek zapewnić 
bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe 
w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia jakie wpłyną do 
Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia 
bezpośrednio przez Wykonawcę. 
Zamawiający wymaga, aby roboty prowadziła osoba posiadająca uprawnienia 
konstrukcyjno-budowlane, która będzie pełnić funkcję kierownika robót 
rozbiórkowych. Roboty rozbiórkowe należy zaplanować w oparciu o przekazany 
projekt rozbiórek i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz na 
przeprowadzonej wizji lokalnej. 
 
5. Wykonanie prac porządkowych 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie prac opisanych w punkcie 2. Roboty 
związane z uporządkowaniem terenu z zalegających śmieci bytowych, odpadów 
pobudowlanych. 
Wymagania i obowiązki: 
- zebrane śmieci i odpady przed wywiezieniem będą wstępnie posegregowane, 
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- zebrane śmieci i odpady przed wywiezieniem należy składować na wyznaczonych to 
tego miejscach na terenie Inwestora 
- przed przystąpieniem do prac porządkowych należy dokonać wizji lokalnej w terenie, 
a  następnie zabezpieczyć teren poprzez wydzielenie stref bezpieczeństwa, 
- nie dopuszcza się spalania zebranych śmieci na miejscu, 
- Wykonawca zagospodaruje materiał zabrany z prac porządkowych, 
- Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach, 
- Wykonawca, w trakcie wykonywanych robót, ma obowiązek zapewnić 
bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe 
w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia jakie wpłyną do Zamawiającego 
w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia bezpośrednio przez 
Wykonawcę. 
 
6. Uwagi realizacyjne do warunków przetargowych dla wykonania robót.  
 
6.1. Zaplecze Wykonawcy.  
 
Organizacja zaplecza leży po stronie Wykonawcy i  powinna być uwzględniona w cenie 
kontraktowej.  
 
6.2. Gospodarka odpadami 
 
Zebrane odpady powinny być wstępnie posegregowane, zagospodarowane, 
zutylizowane, staraniem Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
tym zakresie. 
 
6.3. Gwarancje   
 
Roboty nie są objęte okresem gwarancyjnym.  
 
 
6.4. Czas pracy    
 
Wykonawca będzie realizował roboty w systemie jednozmianowym.     
 
 
6.5. Monitoring  
 
Nadzór nad prowadzonymi pracami zapewni Zamawiający. Wykonawca będzie 
przekazywał Zamawiającemu cotygodniowe Raporty z postępu realizacji robót wraz z  
ewentualnymi zagrożeniami dla zrealizowania zadania.  
 


