
 

 

Nazwa zadania:  

„Demontaż masztów antenowych:  
1. Rurowy posadowiony na dachu budynku BIII KMP w Przemyślu, 

2. Kratowy wolnostojący posadowiony na działce w miejscowości Babice 178 37-754 Babice 

(pow. przemyski).”   

 

Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Rozebranie masztu stalowego rurowego z odciągami H=13m usytuowanego na dachu 

dwupiętrowego budynku B-3 Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przy ul. Bohaterów 

Getta 1, 37-700 Przemyśl, na działce nr 234, obręb 207, jedn. ewid. 186201_1 M. Przemyśl 

wraz z opracowaniem projektu rozbiórki, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (konserwator 

zabytków) i złożeniem wniosku o pozwolenie na rozbiórkę w Urzędzie Miasta w Przemyślu. 

Terminy i zakres robót:  

 opracowanie projektu rozbiórki (przez uprawnionego projektanta) – do 2 tygodni licząc od 

daty podpisania umowy, 

 złożenie projektu do uzgodnienia (konserwator zabytków) – niezwłocznie, 

 złożenie wniosku i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę do 

Wydz. Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przemyśla – niezwłocznie, 

 rozebranie trzonu masztu wraz z odciągami (pozostają kotwy odciągów i podstawa masztu) 

– do dwóch tygodni od daty uprawomocnienia się pozwolenia na rozbiórkę,  

 załadunek na środek transportu i wywóz złomu do punktu skupu, pobranie dokumentu 

dostarczenia, przekazanie dokumentu przedstawicielowi KWP (fakturę wystawia KWP).       

 

2. Rozebranie masztu stalowego kratowego wolnostojącego H=25m (konstrukcja wsporcza to 

kratownica przestrzenna zbieżna o przekroju kwadratu w rzucie, fundament żelbetowy) 

zlokalizowanego w miejscowości Babice 178 (Półanki), 37-754 Babice (pow. przemyski) na 

działce nr 43, obręb Babice, jedn. ewid. Krzywcza wraz z opracowaniem projektu rozbiórki        

i złożeniem wniosku o pozwolenie na rozbiórkę w Starostwie Powiatowym w Przemyślu. 

Terminy i zakres robót:  

 opracowanie projektu rozbiórki (przez uprawnionego projektanta)  – do 2 tygodni licząc od 

daty podpisania umowy, 

 złożenie wniosku i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę do 

Wydz. Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przemyślu – 

niezwłocznie, 

 rozebranie masztu wraz z fundamentem (część nadziemna fundamentu i skucie do 

głębokości 30cm poniżej terenu) – do dwóch tygodni od daty uprawomocnienia się 

pozwolenia na rozbiórkę, 

 zamurowanie otworu po przebiciach kablowych –n 1szt. o wymiarze 20x20cm i 

otynkowanie, 

 załadunek stali na środek transportu i wywóz złomu do punktu skupu, pobranie dokumentu 

dostarczenia, przekazanie dokumentu przedstawicielowi KWP (fakturę wystawia KWP), 

wywóz gruzu betonowego, uporządkowanie terenu (zasypanie dołu, wyrównanie terenu)  – 

niezwłocznie po dokonaniu rozbiórki.    

Uwaga: 

1) Wykonawca ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz wydzieli teren prowadzonych robót –            

w budynku B-3 (KMP Przemyśl) odbywa się normalna praca, przyjmowani są interesanci, 

wokół budynku przebiegają ciągi piesze, zlokalizowane są parkingi dla samochodów oraz drogi 

wewnętrzne, w pobliżu masztu w Babicach zlokalizowane są użytkowane budynki. 

2) Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu oraz związane z np. zajęciem pasa drogowego są po 

stronie wykonawcy robót. 

3) Prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

budowlane i aktualną przynależność do PIIB.   


