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Opis przedmiotu zamówienia: 

(SPECYFIKACJA TECHNICZNA) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. „Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów 

powstałych w związku z pożarem jaki miał miejsce w listopadzie 2014 r. z miejsc nieprzeznaczonych 

do ich składowania lub magazynowania przy ul. Warszawskiej w Skierniewicach (przed zmianą 

nazwy ulicy, przy ul. Domarasiewicza 3/5)”.  

 

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: 

Usunięcie odpadów powstałych w związku z pożarem jaki miał miejsce w listopadzie 2014 r. z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania przy ul Warszawskiej w Skierniewicach 

(wcześniej przed zmiana nazwy ulicy przy ul. Domarasiewicza 3/5) z ternu działek o nr ew. 126/76, 

126/86, 126/85, 126/78 i 126/80 obręb nr 18 Skierniewice, poprzez: 

1) zrealizowanie wstępnych prac przygotowawczych przed wykonywaniem załadunków;  

2) zabezpieczenie terenu prowadzenie prac przed dostępem osób postronnych i zwierząt;  

3) zabezpieczenie warunków pracy dla osób prowadzących prace likwidacyjne przy usuwaniu 

odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

4) sukcesywne wykonywanie załadunków odpadów na podstawiane środki transportu Spółki – 

szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do załadunku to ok. 5 000,00 Mg odpadów 

palnych o kodzie 19 12 10 z niewielką domieszką ziemi; załadunek należy wykonywać 

ładowarką chwytakową lub zamiennie ładowarką kołową wyposażoną w łyżkę wysokiego 

wyładunku, która umożliwi płynny załadunek odpadów na specjalistyczne środki transportu 

podstawione przez Spółkę; długość czasu pracy przy załadunkach we wszystkie dni tygodnia 

(poniedziałek – sobota) minimum 8 godzin – maksymalnie 12 godzin;   

5) bieżące utrzymywanie ładu i porządku w miejscu prowadzenie załadunków odpadów na środki 

transportu, podmiatanie i pryzmowanie rozsypanych odpadów w trakcie realizacji zadania –  

wykonawca winien utrzymywać ład i porządek w miejscu prowadzenia prac, pryzmować  

i podmiatać rozsypane i rozgarnięte odpady; uporządkowanie terenu po usuniętych odpadach 

na zakończenie realizacji zadania, poprzez oczyszczenie go z pozostałości odpadów i ich 

usunięcie z terenu, na którym były zgromadzone odpady przeznaczone do usunięcia. 

1.2. Szacunkowa ilość odpadów do usunięcia wynosi ok. 5 000 Mg odpadów palnych (o kodzie:  

19 12 10) z niewielką domieszką ziemi.          

1.5 Z uwagi na brak dokładnych danych odnośnie ilości odpadów przeznaczonych do usunięcia 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przed złożeniem oferty do dokonania we własnym zakresie i na 

własny koszt wizji lokalnej w celu samodzielnego oszacowania ww. danych.  

 


