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nazwa zamówienia: PŚ/VPOL/VTERM/04/2020

Budowa agregatu wysokosprawnej kogeneracji w kotłowni w Kluczach

1. Dane istniejącej instalacji:
Istniejąca kotłownia gazowa zasila w ciepło i ciepłą wodą użytkową osiedle przy ul.
Sosnowej. Usytuowana jest w indywidualnym budynku parterowym.
2. Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie projektu wysokosprawnej kogeneracji wraz z układem wyprowadzenia
mocy do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dostawę materiałów.
3. Zabudowę kompletnej instalacji wysokosprawnej kogeneracji wraz z układem
wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Wykonanie niezbędnych połączeń celem uruchomienia nowopowstałej instalacji.
5. Wszelkie roboty budowlane związane z wykonaniem zlecenia.
3. Materiały:
Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostawy wszystkich niezbędnych
materiałów do wykonania niniejszego zadania.
4. Zakres wymaganej dokumentacji.
1. Plan realizacji inwestycji.
2. Dokumentacja powykonawcza.
3. Dokumentacja jakościowo-gwarancyjna.
Warunkiem podpisania odbioru końcowego jest dostarczenie:
Dokumentacji powykonawczej oraz jakościowo – gwarancyjnej.
5. Gwarancje procesowe, jakościowe.
Wykonawca ma zagwarantować, że zrealizowany przedmiot umowy będzie spełniał
wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace w wymiarze 24 miesięcy.
6. Harmonogram realizacji i płatności.
Płatność za wykonanie usługi remontu nastąpi do 30 dni po przedstawieniu faktury za
realizację zadania. Faktura może zostać wystawiona po zakończeniu realizacji prac i
przedstawieniu dokumentacji powykonawczej.
7. Wymagania BHP.
Należy zapewnić ochronę BHP oraz ppoż. w trakcie prowadzenia prac - nie mogą one
negatywnie wpływać na stan bezpieczeństwa pożarowego. Minimalny zakres to:



środki zapewniające bezpieczeństwo pracy w trakcie realizacji zadania (tablice
ostrzegawcze, wygrodzenia terenu pracy, środki ochrony osobistej itp.)
środki zapewniające bezpieczeństwo przeciwpożarowe w trakcie realizacji
zadania,



Wykonawca zapozna się z zasadami bezpieczeństwa jakie obowiązują w spółce
Veolia Południe oddział w Chrzanowie.

W przypadku realizacji zadania z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany
jest do dopełnienia obowiązku przeszkolenia pracowników podwykonawcy.
8. Ogólny wykaz przepisów do stosowania przez Wykonawcę.











Polskie Normy,
przepisy Ustawy „Prawo Budowlane”,
aktualne przepisy dozoru technicznego
przepisy BHP
ochrona przeciwpożarowa (według polskich przepisów),
ochrona przeciwporażeniowa,
przepisy i wymagania ochrony środowiska,
wymogi sanitarno-higieniczne i ekologiczne,
przepisy wynikające z ustawy o odpadach,
przepisy wewnętrzne Veolia Południe Sp. z o.o.

9. Inne wymagania dotyczące Wykonawcy.
a. Wykonawca prowadzi prace zgodnie z dobrą praktyką remontową oraz zgodnie z
posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną.
b. Wszyscy pracownicy wykonujący pracę muszą spełniać wymagania Rozporządzenie
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji .
c. Wykonawca wyposaża swoich pracowników w wymagane Środki Ochrony
Indywidualnej.
d. Wykonawca zapewnia specjalistyczny sprzęt do wykonywania prac.
e. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca pracy.
f. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe na majątku Veolia Południe Sp.
z o.o. spowodowane przez siebie i swoich podwykonawców.
g. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
h. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac objętych umową w sposób nie
naruszający ciągłości produkcji na pozostałych urządzeniach Zamawiającego.
i. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w wizji lokalnej na miejscu
przedmiotowego zadania (osoba do kontaktu – Tomasz Gacek nr tel. 727-590840).
j. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instalację w sposób zapewniający nie
wstrzymywanie dostaw ciepła do odbiorców powyżej 12 godzin, maksymalnie 2
razy podczas prowadzonych prac. Wstrzymanie dostaw należy zgłościć na 3 dni
przed planowaną przerwą do Zamawiającego.
Załączniki :
Zał. nr 1 – PFU

