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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
ul. Rzeczna 1A 
39-200 Dębica 
zwane dalej Zamawiającym 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 
    Zakres robót obejmuje: 
1. Rozebranie istniejącego bunkra zasypowego w całości do poziomu posadowienia. Pozostają 

istniejące pod taśmociągiem fundamenty oraz część pochylni. Inwentaryzacja istniejącego 
bunkra w projekcie. 

2. Wykonanie ław fundamentowych z betonu B30 na podkładzie z betony B10 
3. Wykonanie ścian żelbetonowych zbrojonych o  grubości 25 cm z betonu wodoszczelnego B30  
4. Wykonanie stropu żelbetonowego monolitycznego o grubości 20 cm krzyżowo zbrojonego  z 

betonu wodoszczelnego B30 
5. Wykonanie konstrukcji nośnej zadaszenia taśmociągu z kratownic RK 60x60x3 mm 

zabezpieczonych antykorozyjnie 
6. Pokrycie zadaszenia blachą trapezową T-18 o grubości 0,5 mm 
7. Wykonanie odwodnienia przed wejściem na poziomie terenu 
8. Wykonanie ogrodzenia wokół wejścia z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,5 m 

 
Szczegółowe warunki realizacji: 

A. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania  przedmiotu  przetargu, 
zrealizowanego zgodnie  z  kosztorysem, projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, 

B. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych elementów, ujętych w cenie ofertowej, 
składających się na przedmiot zamówienia, takich jak: 

1) wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń umożliwiających użytkowanie 
obiektu na czas realizacji, wszelkie utrudnienia mogące pojawić się w trakcie realizacji 
muszą być zgłaszane i konsultowane z zamawiającym, 

2) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów 
technicznych wraz z opłatami,  

3) informowania Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót,  

4) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i 
placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy 
wraz z uzyskaniem warunków technicznych,  

5) ubezpieczenie placu budowy,  
6) uporządkowanie placu budowy, 
7) oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy, 
8) utrzymane przejezdności ulic  w trakcie okresu realizacji. 
9) opracowanie instrukcji BIOZ 

C. Zamawiający wymaga, aby: 
1) Wykonawca prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, 

Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP, a za skutki 
ewentualnych wypadków ponosił całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. 
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2) Wykonawca zabezpieczył i oznakował teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3) Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z 
wbudowanymi materiałami. 

4) Zastosowane materiały były fabrycznie nowe i odpowiadały aktualnym standardom 
technicznym oraz spełniały warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.). 

5) Wykonawca prowadził roboty tak, aby nie było konieczne wyłączenie obiektu z 
użytkowania na czas ich prowadzenia. Dwa razy w tygodniu przez okres 3 godzin musi 
odbywać się nawęglanie. Wykonawca zabezpieczy taśmociąg w czasie nawęglania w  
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy swoim pracownikom.  

6) Przekazanie strefy robót nastąpi w formie protokołu. 
7) Z chwilą przekazania strefy robót, Wykonawca ponosił odpowiedzialność za wszystkie  

zdarzenia spowodowane prowadzonymi robotami w strefie. 
8) Wykonawca ponosił odpowiedzialność za wykonane roboty do czasu komisyjnego 

odbioru  i przekazania  strefy robót do użytkowania. 
 

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostały ujęte w cenie ofertowej. 
 
Okres gwarancji i rękojmi ustala się na min 36 miesięcy dla całości zamówienia, liczonych 

od daty odbioru końcowego na całość zamówienia. 

Kod CPV: 

 
Termin realizacji zamówienia: 15.08.2017r. 

 
Załączniki: 

Dokumentacja projektowa. 
Przedmiar 
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