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Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kolumny schładzacza spalin będącego
elementem systemu nawilŜania spalin instalacji termicznego przekształcania odpadów
niebezpiecznych PIWet-PIB w Puławach przy al. Partyzantów 57.
2. Wspólny słownik zamówień (CPV)
45311200-2 – roboty remontowe i renowacyjne
3. Zakres przewidywanych prac
Inwentaryzacja istniejącego urządzenia, poniewaŜ brak jest jego dokumentacji
Wykonanie projektu warsztatowego z uwzględnieniem uwag UŜytkownika oraz
zastosowaniem właściwych materiałów i technologii spawania (WPS)
Pasywacja urządzenia po wyprodukowaniu
Transport na miejsce montaŜu
DemontaŜ starego schładzacza spalin oraz niezbędnych instalacji towarzyszących
MontaŜ nowego schładzacza spalin oraz niezbędnych instalacji towarzyszących
Wykonanie izolacji termicznej po zamontowaniu nowego schładzacza
Naprawa izolacji termicznej na poziomym odcinku kanału spalinowego przy
schładzaczu spalin
Zabezpieczenie posadzki przed zniszczeniem na etapie wykonywania prac

4. Istotne warunki w zakresie wykonywania prac
• Termin wykonania prac 27.12.2014
• Przed złoŜeniem oferty naleŜy dokonać oględzin przeznaczonego do wymiany
schładzacza spalin i uzyskanie pisemnego poświadczenia zamawiającego z
przeprowadzonych oględzin, które naleŜy dołączyć do oferty.
• Wykonawca przy wykonywaniu schładzacza uwzględni następujące uwagi
uŜytkownika:
- zmiana lokalizacji włazu rewizyjnego
- wykonanie przyłączy dysz zraszacza umoŜliwiający ich szybki demontaŜ
5. Zalecany materiał z którego ma zostać wykonany schładzacz spalin – stal o grubości 8
mm w gatunku 316L.
6. Materiały konieczne do wykonania zleconych prac będą kupione i dostarczone przez
Wykonawcę
7. Prace muszą być wykonywane w sposób nie zakłócający funkcjonowania zakładu
PIWet-PIB.
8. Na wykonane prac wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

9. Wykonawca jest obowiązany do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie BHP, P.PoŜ i Prawa Budowlanego.
10. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te
muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z późn. zm.). Wszelkie stosowane materiały
powinny być nowe.
11. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest
podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Robót oraz potwierdzenie
skuteczności wygaszacza po przeprowadzeniu na koszt UŜytkownika badań
emisyjnych prowadzonych przez laboratorium akredytowane.

