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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Remont sklepienia zapłonowego kotła WR30 K6
w Zakładzie Ciepłowniczym „Piast” w Bieruniu
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont sklepienia zapłonowego kotła WR30 K6 zabudowanego
w Zakładzie Ciepłowniczym Piast w Bieruniu, polegającego na odtworzeniu sklepienia wg
technologii pokazanej na rysunkach posiadanych przez Zamawiającego.
1. Przedmiot zamówienia- zakres:
Realizacja przedmiotu zamówienia, polegająca na wykonaniu sklepienia zapłonowego w technologii
wg dokumentacji zamawiającego, będzie wymagała:
 demontaż istniejącego sklepienia zapłonowego wraz z utylizacją powstałych odpadów
z rozbiórki,
 dostawywieszaków oraz materiałów ceramicznychniezbędnych do odtworzenia sklepieniam.in.
kształtek szamotowych w gatunkujak na rysunkach, lub o właściwościach lepszych
niżwskazane w ww. rysunkach sklepienia (po uprzednim uzgodnieniu zmian z Zamawiającym),
 dostawyinnych materiałów wymienionych w specyfikacji materiałowej zawartej na rysunkach
technicznych.
 wykonania nowego sklepieniazapłonowegoi wysuszenie zgodnie z technologią dla
zastosowanych materiałów (wszystkie materiałydostarcza Wykonawca),
 odbioru i rozliczenia wykonanych prac z Zamawiającym.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Zakład Ciepłowniczy „Piast” w43-155Bieruń ul. Granitowa 16
3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:-do 31.10.2019 roku.
4. Inne wymagania i informacje:
a) Wykonawca zapozna się z obowiązującą w WĘGLOKOKS ENERGIANSEsp.z o.o. Polityką
Jakości, Środowiskową i BHP, oraz z Zasadami dla Dostawców/Wykonawców wykonujących
prace/usługi na terenieWĘGLOKOKS ENERGIA NSEsp. z o.o.Wykonawca zobowiązuje siędo
ich przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,czego
potwierdzeniem będzie podpisanie przed przystąpieniem do pracstosownegooświadczenia.
b) Wykonawca zabezpieczy teren wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami
i wymaganiami właściciela terenu.
c) Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywiezienia z terenu budowy wszystkich
odpadów, powstałych w czasie wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazanie ich
uprawnionym firmom z zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki
odpadami, wynikających z ustawy o odpadach (nie dotyczy złomu stalowego, miejsce
składowania złomu stalowego wskaże Wykonawcy osoba dozoru Zakładu Ciepłowniczego).
d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie „kart przekazania” wszystkich wywiezionych
z terenu budowy odpadów.
e) Inne istotne informacje:
 Rysunkisklepieniazapłonowego kotła WR 30 K6 znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i
są do wglądu w Zakładzie Ciepłowniczym „Piast” w Bieruniu.

