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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem postępowania jest dostawa i ułożenie boksów w przedziale wysokości od 3,0 do 3,2 m z bloków betonowych 
„80”, których wymiary oraz układ zawarto na rysunku dołączonym do niniejszego opisu.  
 
2. WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przy przygotowywaniu oferty należy przyjąć, że niezmienny musi być wymiar zewnętrzny boksów czyli 100 m, 
szerokości poszczególnych boksów mogą być modyfikowane w zależności o wymiarów modułu betonowego i 
krotności sztuk niezbędnych do ułożenia by otrzymać żądaną szerokość.   

2.2. Pierwsza, skrajna ściana boksów z lewej strony na rysunku pn. Rzut boksów Katowice ul. Milowicka 7a już istnieje, 
jest w wykonaniu żelbetowym. Przy wycenie należy uwzględnić dowiązanie się w sposób trwały ściany tylnej boksów 
do tej ściany. Przez sposób trwały rozumie się albo połączenie bloków ze ścianą żelbetową za pomocą odpowiednio 
wyprofilowanych blach stalowych i kotew w przynajmniej trzech miejscach  czyli jedno wiązanie na każdy metr 
wysokości muru albo wykształcenie w ten sposób krawędzi stycznej muru z bloków, która uniemożliwi przesuniecie 
ściany z boków. 

2.3. Należy przewidzieć odcinkowe zabezpieczenia ścian przed możliwością zrzutu przez operatora kierującego 
ładowarką górnych warstw bloków. Poprzez zabezpieczenie ściany rozumie się montaż kotwami płaskownika o 
szerokości co najmniej  50 mm i grubości 8 mm o długości, która zapewni związanie 5 warstw bloków. Przy czym 
zabezpieczenie należy przewidzieć przynajmniej w dwóch miejscach na ścianach długości 28 metrów. 

2.4. dla zapewnienia sztywności tylnej ściany z boksów należy w boksach wykonać pilastry pełniące rolę przypory przy 
czym w boksach o szerokości 33,6 m i 32,7 m należy wykonać trzy pilastry, w boksie o szerokości 21,9 m dwa 
pilastry, a boksie o szerokości 8,9m nie przewiduje się pilastrów.  

2.5. dopuszcza się wykształcenie skosu na ścianach wygradzających boksy – ściany o długości 28 m. 
2.6. Bloki betonowe i boksy muszą posiadać klasę odporności ogniowej REI 240. 
2.7. Krawędzie pionowe i poziome pomiędzy blokami muszą zostać wypełnione zaprawą/spoina spełniającą wymóg 

posiadania klasy odporności ogniowej REI 240. 
2.8. Wykonawca przygotuje ekspertyzę techniczną potwierdzającą, że cała konstrukcja muru spełni wymóg posiadania 

klasy odporności ogniowej REI 240. 
2.9. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą potwierdzającą, że cała konstrukcja muru jest zgodna z 

ekspertyza techniczną i posiada wymóg posiadania klasy odporności ogniowej REI 240. 

 
3. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Dostawa i montaż odbędą się na terenie Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiana Odpadów w Katowicach przy ul. 
Milowickiej 7a. 

3.2. Prace należy prowadzić w godzinach 6.00-14.00 
3.3. Organizacja prac montażowych nie może ingerować w funkcjonowanie Zakładu. 
3.4. Przewidywany termin wykonania zdania: do 3 miesięcy od podpisania umowy. 
3.5. Gwarancja i rękojmia na cały przedmiot zamówienia – 36 miesięcy. 
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