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1.

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT.

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Wykonanie, dostawa i montaż mobilnej linii do dozowania szkła
wodnego”

Oferta powinna zawierać:
1. Dokumentacja techniczna, Deklaracja Zgodności, DTR i instrukcja obsługi.
2. Wykonanie linii wraz z doborem i montażem urządzeń, zbiornika wraz z wanną wychwytową, pomostami i prostym
sterowaniem ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru ilości cieczy w zbiorniku i temperatury cieczy.
3. Prace elektryczne na obiekcie: szafa elektryczna z wyposażeniem i sterowaniem urządzeń.
4. Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie kraju), montaż, odbiory i uruchomienie urządzeń.
5. Określenie niezbędnych wymagań dotyczących montażu.
6. Szkolenia.
7. Rozbicie cenowe oferty na poszczególne elementy.
1.2 OPIS FUNKCJONOWANIA LINII
Przeznaczeniem linii jest dozowanie roztworu szkła wodnego sodowego w sposób kontrolowany do instalacji
produkcji nawozów sztucznych.
Wytyczne doboru:
Urządzenia od których zależy wydajność linii rekomenduje Zamawiający.
Należy zamontować pompy perystaltyczne firmy ALBIN ALHX 40 z silnikiem 5,5 kW wyposażone w falowniki firmy ABB.
Zakres:
- wykonanie wanny wychwytowej
- dostawa zbiornika o pojemności 30 m3 z izolacją i ogrzewaniem elektrycznym (zakres temperatur cieczy w zbiorniku:
od 20 do 50 st. C).
- dostawa 2 szt. pomp dozujących perystaltycznych firmy ALBIN ALHX 40 z silnikiem 5,5 kW lub inne o podobnej
charakterystyce. wyposażonych w falowniki firmy ABB.
- dostawa zaworów kulowych DN50 – 14 szt. i zaworów kulowych DN80 3 szt, krućców przyłączeniowych.
- dostawa orurowania.
Całość musi być zmontowana na ramie umożliwiającej przewożenie i przemieszczanie instalacji.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
Niniejszą specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy stosować jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z zadaniem wg punktu 1.1. Wymagania zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują najistotniejsze czynności umożliwiające wykonanie zadania.
1.4 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ.
Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje:
 Przygotowanie niezbędnych projektów branżowych
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projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej,
o
projekt wykonawczy branży mechaniczno-technologicznej,
o
projekt wykonawczy branży elektrycznej,
o
projekt wykonawczy branży AKPiA.
 Dostawa i montaż instalacji.
 Przeprowadzenie prób, badań, testów.
Instalacja zostanie podłączona do cysterny ze szkłem wodnym. Szkło wodne zostanie rozładowane do
zbiornika magazynowego SW01. Następnie za pomocą pomp dozujących P01 i P02 roztwór będzie dozowany
w sposób ciągły i regulowany do instalacji odbiorczej.
 Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej.
 Przekazanie do eksploatacji.
 Przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego.
 Pozostałe roboty wymienione dalej w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia całości koniecznych materiałów do wykonania zamówienia.

2.












WYMAGANIA OGÓLNE.

Oczekujemy wykonania projektu optymalnego pod kątem nakładów inwestycyjnych, z zastosowaniem
sprawdzonych rozwiązań technicznych i technologicznych na naszych instalacjach.
Firma startująca do przetargu powinna przedstawić referencje w zakresie wykonania analogicznych
urządzeń.
Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona w 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej. Wersja elektroniczna w formacie PDF oraz DOC i DWG.
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 4 egz. – wersja papierowa i w 2 egz. – wersja elektroniczna)
obejmującej:
a) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
b) Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów, urządzeń między innymi: deklaracje
zgodności, certyfikaty, atesty, DTR, świadectwa jakości, itp.
c) Próby, badania, protokoły techniczne odbiorów.
d) Inwentaryzacja powykonawcza.
Wykonawca w ramach umowy dostarczy wszelkie niezbędne materiały oraz sprzęt pomocniczy do
wykonania powierzonego zakresu prac.
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami istniejącymi w obszarze
prac przed przystąpieniem do wykonania prac.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie
Zakładu.
Wykonawca potwierdza, że oferta obejmuje wszystkie prace (również te nie wymienione wprost w
zakresie prac) i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, specyfikacją i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej wymagają
akceptacji Zamawiającego.

2.1 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.
Po zakończeniu robót, Wykonawca dostarczy:
 protokoły skuteczności uziemienia i zerowania,

4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych materiałów
ze Specyfikacją,
 wymagane obliczenia, specyfikacja np. podbudowy betonowej (jeśli będzie niezbędna),

2.2 OCHRONA ŚRODOWISKA.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy dotyczące
ochrony środowiska.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

Miejsca na zaplecze, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
- możliwością powstania pożaru.
Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, a
także znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla własności prywatnej i społecznej w obrębie prowadzenia
robót, w szczególności skażenia substancjami chemicznymi, zapylenia, hałasu, drgań i innych niedogodności
powstałych w następstwie prowadzenia robót. W przypadku braku możliwości wyeliminowania ich z procesów
technologicznych, należy zastosować środki ograniczające ich oddziaływanie na otoczenie.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

2.3 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
- utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na terenie prowadzonych prac;
- materiały łatwopalne składując w sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodny z
aktualnymi przepisami p.poż.;
- zapewnić odpowiednie przeszkolenie zatrudnionych osób.
Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat niewłaściwej realizacji robót lub przez osoby
zatrudnione przy zleconych pracach, odpowiada Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

2.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.
Podczas trwania robót Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, zlokalizowanych na terenie
prowadzonych prac. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urządzeń.
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3.

MATERIAŁY.

3.1 WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW.
Zamawiający nie narzuca konkretnych materiałów jakie należałoby zastosować. Warunkiem jest zastosowanie
takich materiałów i rozwiązań, które będą odporne na warunki atmosferyczne (zabezpieczenia antykorozyjne) oraz na
zapylenie pyłem wapiennym i kurzem.
Wykonawca jest zobowiązany dla stosowanych materiałów i elementów, posiadać i okazać na każde żądanie
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru wymagane poświadczenia jakości min: certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną. Po wykonaniu i zaakceptowaniu robót
powyższe dokumenty należy przekazać Zamawiającemu.
3.2

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające
zachowanie ich jakości i przydatności do zastosowania. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie
przechowywania i składowania ponosi wykonawca. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zezwolić na inny sposób
przechowywania i składowania, lecz nie zwalnia to wykonawcy od odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego
tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do stanu co
najmniej pierwotnego.

4. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót, środowisko i bezpieczeństwo użytkowania. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przedstawionymi w harmonogramie robót. Sprzęt należy utrzymywać w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz z godnie z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami BHP i P.Poż.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia listy sprzętu jaki planuje użyć do zrealizowania zadania.

5. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE.
Przewożenie materiałów na miejsce realizacji inwestycji może odbywać się dowolnymi środkami transportu
wynikającymi z racjonalnego ich wykorzystania do charakteru przewożonego materiału. Podczas transportu należy
zachować środki ostrożności i zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniami zgodnie z przepisami BHP.

6.

WYKONANIE ROBÓT.

6.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT.
6.1.1

6.1.2

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową,
dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego
realizacją.
Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy i zapoznanie się z
rzeczywistymi warunkami panującymi na trasie inwestycji. Niezależnie od tego czy Wykonawca brał
udział w wizji lokalnej, wyklucza się ewentualne późniejsze powoływanie się na brak pełnej wiedzy o
przedmiocie zamówienia i zgłaszanie związanych z tym roszczeń finansowych.
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi
przepisami oraz Umową. W trakcie robót jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich właściwych
przepisów prawa, odpowiednich do realizacji danego zamówienia.
Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za właściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz za
bezpieczeństwo podległych mu pracowników.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami
towarzyszącymi.
Wykonawca zobowiązany jest powierzać pełnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez czas
wykonywania danego zamówienia osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia wydane przez
właściwe organy oraz posiadającym stosowne do technologii przeszkolenia.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót objętych zamówieniem tylko po przedstawieniu
szczegółowego harmonogramu robót oraz po protokolarnym przekazaniu placu budowy.
Zamawiający przekaże teren budowy na zasadach i w terminie określonym w Umowie na wykonanie
robót. Wykonawca we własnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie wszelkie media, w
tym: energię elektryczną, wodę itp.
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzania zmian w zastosowanych
rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) Inspektora
nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.
Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

6.1.4
6.1.5
6.1.6

6.1.7
6.1.8

6.1.9

6.1.10

7. MONTAŻ LINII


Montaż linii musi być wykonany najpóźniej do 28.02.2020 r.

8.

KONTROLA JAKOŚCI.

8.1 WSKAZANIA OGÓLNE
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowania i wykonania, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do wykonywania robót.

8.2 DOKUMENTY BUDOWY:





Protokół odbioru instalacji
Protokół odbioru inwestycji zgodne z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.
Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z przedłożonym projektem.
Oświadczenie wykonawcy o utylizacji odpadów powstałych w trakcie budowy wraz kartami przekazania
odpadów.
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9.

ODBIÓR ROBÓT.

9.1 PARAMETRY ODBIOROWE
9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.
9.2.1
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających
będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części
robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru.

9.3 ODBIÓR OSTATECZNY.
9.3.1
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru/kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
9.3.2
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją przetargową i Specyfikacją. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
9.3.3
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej umową z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
9.3.4
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować wymagane dokumenty.
9.3.5
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.4 ODBIÓR POGWARANCYJNY.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po
upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny”.
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10. ROZLICZENIE ROBÓT.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, przyjęta przez Zamawiającego w wyniku przetargu.

11. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
11.1 Załącznik nr 1 – schemat technologiczny instalacji.
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