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Załącznik nr …….. do Zamówienia nr………………. 
 

 
 
Zakres prac obejmuje:  

Kompletne wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie ciągu transportowego 
wapna nawozowego E1.13, instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obszarach E1.10, 

E1.12 i E1.13 oraz instalacji sprężonego powietrza i HVAC w obszarach E1.11 i E1.12 wraz z 
pracami towarzyszącymi i pomocniczymi w branżach: 

 Architektura 

 Konstrukcja 

 Instalacje elektryczne 

 Instalacje teletechniczne (AKPiA i Wizualizacja) 

 Instalacja sprężonego powietrza 

 Instalacja HVAC (cieplno-wentylacyjna) 

w Zakładzie Produkcyjnym Soda Mątwy w Inowrocławiu przy inwestycji pn. „Intensyfikacja produkcji 
sody kalcynowanej o 200 tys. ton/rok” oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym i 
Kierownictwem poszczególnych instalacji Zakładu. 

 
 

I. TERMINY REALIZACJI ZADANIA: 

 

Wyszczególnienie Termin wykonania 

Konstrukcja stalowa 
(E1.13) 

Do 14.08.2015 

Architektura 
(E1.13) 

Do 11.09.2015 

Instalacje elektryczne i teletechniczne (akpia i wizualizacja) 
(E1.10, E1.12, E1.13) 

Do 18.09.2015 

Instalacje sprężonego powietrza i HVAC (cieplno-wentylacyjne) 
(E1.12) 

Do 13.08.2015 

Testy, próby, rozruchy urządzeń Do 30.09.2015 

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC 30.09.2015 

TERMIN UZYSKANIA POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE 12.10.2015 

 

Uwaga! 
Zamawiający wymaga pracy trzyzmianowej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca pracował 
w soboty i niedziele. 
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II. ZAKRES PRAC: 

 

ROBOTY ARCHITEKTONICZNE I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 
(wg projektów E2E1_13A06101REW0, E2E1_13B06002REW0, E2E1_13B06003REW0) 

 

1. Zakres prac obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie: 

 
1.1. Wykonanie kompletnych robót przygotowawczych, m.in. organizację terenu budowy, 

wykonanie zabezpieczeń placu budowy przed dostępem osób niepowołanych (np. tablice 

ostrzegawcze, ogrodzenie ażurowe), rozprowadzenie mediów na czas budowy. 

1.2. Wykonanie niezbędnych demontaży, rozbiórek oraz odtworzenie do stanu pierwotnego w 

zakresie niezbędnym do wykonania zadania – np. dla przenośnika E1.1211. Do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie wykonywania prac. 

1.3. Wykonanie, dostawa i montaż kompletnych konstrukcji stalowych (głównych, drugorzędnych, 

pomocniczych, towarzyszących, BHP) wraz ze wszystkimi łącznikami, pracami spawalniczymi 

etc..  

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie w technologii – zgodnie z projektem 

wykonawczym zabezpieczeń antykorozyjnych E1E2_00U07003REWC. Kolorystyka wg 

projektu zabezpieczeń antykorozyjnych i projektu architektury E2E1_13A06101REW0. 

Wykonawca w cenie uwzględnił poprawki malarskie wykonane na budowie zgodnie z 

technologią producenta. 

Wykonanie niezbędnych dokumentacji technicznych do realizacji zadania, np. projektu 

warsztatowego konstrukcji stalowej leży po stronie Wykonawcy i jest ujęte w cenie. 

1.4. Dostawa i montaż blachy żeberkowej podestowej gr. 6mm wraz z użebrowaniem z 

płaskowników oraz krat ażurowych ocynkowanych ogniowo typu Mostostal. Parametry zgodnie 

z projektem konstrukcji E2E1_13B06002REW0. 

1.5. Wykonanie schodów, drabin, przejść, dojść – zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.6. Dostawa blach podkładkowych oraz wykonanie podlewek pod konstrukcje stalowe. 

1.7. Wykonanie ścian zewnętrznych i dachu przenośników taśmowych z blachy trapezowej 

powlekanej proszkowo wraz z obróbkami blacharskimi. Parametry blachy trapezowej wg 

projektu architektury. 

1.8. Wykonanie kurtyny gumowej pomiędzy przenośnikiem a ścianą oporową w celu 

zabezpieczenia terenu sąsiedniego przed zapyleniem.  

1.9. Dostawa i montaż pasm świetlnych systemowych z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego 

grubości 10mm – parametry techniczne wg projektu architektury ze zmianą ramy okiennej z 

aluminiowej na stalową. Pasma świetlne np. typu METALPLAST OBORNIKI lub równoważne. 

1.10. Wykonanie wygrodzeń z siatki stalowej z furtkami wraz z okuciami, akcesoriami i 

wyposażeniem zgodnym z projektem (łączniki krańcowe). 

1.11. Wykonanie linowego systemu asekuracji w projektu architektury. 

1.12. Wykonanie oznakowania informacyjnego komunikacji do magazynu kredy nawozowej, w 

tym umieszczenie znaków drogowych na przenośniku E1.1211. Szczegóły do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie wykonywania prac. 

1.13. Wykonanie kompletnych zbiorników żelbetowych – retencyjnych wraz z robotami 

ziemnymi, obarierowaniem etc. 

1.14. Prace porządkowe po zakończeniu prac podstawowych. 

 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA 

(wg projektów E2E1_12E06001REW0, E2E1_13E06101REW0, E2E1_12E06201REW0, 

E2E1_12I06001REW0) 
 



 

3 / 6 

 

1.15. Wykonanie tras kablowych wraz z dostawą korytek kablowych, rur osłonowych, 

uchwytów systemowych etc – parametry wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych. 

1.16. Wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w obszarach E1.12 i E1.13, wraz z 

dostawą opraw oświetleniowych, włączników, przycisków, czujników itp. 

1.17. Wykonanie instalacji elektrycznych do zasilania wszystkich odbiorników w obszarze 

E1.12, E1.13 wraz z instalacjami wentylacji i ogrzewania. 

1.18. Wykonanie instalacji siłowej, gniazd wtykowych. 

1.19. Wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej i ekwipotencjalnej. 

1.20. Wykonanie instalacji zasilającej suwnicę E1.1180 – doprowadzenie energii elektrycznej 

do łącznika głównego, który jest po stronie dostawcy suwnicy – firma FUD Mińsk Mazowiecki. 

1.21. Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej i sterującej urządzeniami wraz z dostawą kaset 

sterowniczych. 

1.22. Wykonanie oznakowania i opisów elementów instalacji elektrycznej wraz ze schematami 

elektrycznymi. 

1.23. Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych. 

1.24. Wykonanie prac w istniejącej rozdzielni E1.14. 

1.25. Włączenie nowych instalacji elektrycznych do czynnej sieci zakładowej. 

1.26. Wykonanie prób, badań, rozruchów. Udział w rozruchach urządzeń technologicznych. 

1.27. Pracownicy wykonujący prace przy rozdzielniach elektrycznych, a w szczególności w 

rozdzielni E1.14 muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania robót w branży 

elektrycznej. 

1.28. Wykonanie kompletnych prac w zakresie instalacji AKPiA oraz wizualizacji z 

uwzględnieniem wszystkich materiałów towarzyszących, pomocniczych i prac w zakresie 

oprogramowania oraz wpięcia w istniejący system sterowania Zakładu. 

 

INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
(wg projektu E2E1_12V06201REW0) 

 
1.29. Kompletne wykonanie i montaż rurociągów rozprowadzających sprężone powietrze do 

odbiorników. 

1.30. Dostawa i montaż armatury odcinającej, kołnierzy, kształtek, uszczelek, zamocowań etc. 

1.31. Podłączenie nowej instalacji sprężonego powietrza do sieci zakładowej. 

1.32. Wykonanie oznakowania i opisów rurociągów i armatury. 

1.33. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji termicznych. 

1.34. Wykonanie prób, badań, testów i rozruchów instalacji. 

 

INSTALACJA HVAC (CIEPLNO-WENTYLACYJNE) 
(wg projektu E2E1_11_12V06101REW0) 

 
1.35. Kompletne wykonanie, dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją 

termiczną oraz zabudową na kanałach (przepustnice, anemostaty, rewizje etc). 

1.36. Dostawa i montaż wszystkich urządzeń wentylacyjnych wraz z okablowaniem, 

automatyką. 

1.37. Kompletne wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą zaworów, 

odpowietrzników, zbiorniczków, grzejników, pomp obiegowych etc. 

1.38. Wykonanie sterowania urządzeniami wentylacyjnymi i grzewczymi wraz z dostawą 

aparatury i urządzeń sterujących. 

1.39. Wykonanie oznakowania i opisów kanałów wentylacyjnych, urządzeń wentylacyjnych, 

instalacji centralnego ogrzewania. 

1.40. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji termicznych. 
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1.41. Wykonanie prób, badań, testów i rozruchów instalacji. 

 
 
 

 

PRACE OGÓLNE 

1.42. Koordynacja prac z Wykonawcami realizującymi prace na terenie Zakładów 

Chemicznych w Inowrocławiu, a w szczególności z dostawcą przenośników taśmowych 

– firmą FUGOR oraz dostawcą kruszarek – firmą MAKRUM. 

1.43. Przeprowadzenie szkoleń pracowników Instalacji w zakresie obsługi urządzeń. 

1.44. Wykonanie przejść instalacji przez przegrody budowlane zgodnie z klasą odporności 

pożarowej przegrody. Zastosować rozwiązanie systemowe. W przypadku przejść przez 

przegrody bezklasowe wykonać obróbki otworów.  

1.45. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP, konstrukcji pomocniczych. 

1.46. Wykonawca uwzględnił w cenie bieżący wywóz i utylizację odpadów budowlanych (gruz, 

ziemia, etc.) i socjalnych poza teren Zakładu. W przypadku natrafienia na złom stalowy, należy 

zdać go na magazyn Zakładu za potwierdzonym kwitem wagowym. 

1.47. Usunięcie ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić podczas wykonywania prac. 

1.48. Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej. 

1.49. Pozostałe obowiązki wynikające z Prawa Budowlanego i przepisów związanych. 

1.50. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Kierowników Robót z uprawnieniami 

budowlanymi w danych branżach w trakcie prowadzenia robót. 

1.51. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w procedurach 

odbiorowych mających na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obszaru 

Utylizacji. Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla obszaru 

Utylizacji – 12.10.2015r. 

1.52. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 4 egz. – wersja papierowa i w 2 egz. – 

wersja elektroniczna) obejmującej: 

 Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami 

 Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów, urządzeń między 

innymi: deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, DTR, świadectwa jakości, itp. 

 Próby, badania, protokoły techniczne odbiorów 

 

2. Wykonawca w ramach umowy dostarczy wszelkie niezbędne materiały oraz sprzęt pomocniczy 

do wykonania powierzonego zakresu prac. 

 
3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami istniejącymi 

na budowie przed przystąpieniem do wykonania prac i nie wnosi zastrzeżeń. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający normalne 

funkcjonowanie Zakładu. 

 

5. 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. 
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III. Dokumentacja projektowa: 

PROCHEM S.A. 

ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa 

 

Osoba do kontaktu ze strony biura projektowego:  

Cezary Gąsiorowski – kierownik projektu – tel.: 691 745 219 

 

L.p. Tytuł projektu Nr dokumentacji 
 

1. Projekt Budowlany ETAP II, Tom I – Zamienny Projekt Zagospodarowania Terenu – 
PZA05001REWA, Warszawa 04 grudzień 2013r. 

 
2. Projekt Budowlany Tom I – Zamienny Projekt Zagospodarowania Terenu – PZA05001REWB, 

Warszawa grudzień 2014r. 
 

3. Projekt Budowlany ETAP II, Tom II E/1 – Utylizacja – filtracja E1.11, E1.12, E1.14, E1.15 - 
E2E1_11_15G05001REW0, Warszawa 04 grudzień 2013r. 

 

4. Projekt Budowlany ETAP II, Tom II E/2 – Utylizacja – składowisko wapna nawozowego E1.13 - 
E2E1_13G05001REW0, Warszawa 04 grudzień 2013r. 

 
5. Projekt Wykonawczy Architektura E1.1211, E1.1311, E1.1314 – Przenośniki taśmowe na 

składowisku wapna nawozowego – II Etap realizacji inwestycji – E2E1_13A06101REW0 – 
Warszawa, maj 2015 

 

6. Projekt Wykonawczy Stalowe konstrukcje wsporcze dla przenośników taśmowych E1.1211, 
E1.1311, E1.1314 - E1.1211, E1.1311, E1.1314 Przenośniki tasmowe - 
E2E1_13B06002REW0 – Warszawa, maj 2015 

 

7. Projekt Wykonawczy Konstrukcje żelbetowe – E1.13 Plac składowania wapna nawozowego 
(retencyjne zbiorniki żelbetowe) - E2E1_13B06003REW0 – Warszawa, czerwiec 2015 

 

8. Projekt Wykonawczy Instalacje elektryczne – E1.12 Oddział Utylizacji – suszarnia – 
E2E1_12E06001REW0– Warszawa, maj 2015 

 

9. Projekt Wykonawczy Instalacje elektryczne – E1.13 Magazyn wapna nawozowego – 
E2E1_13E06101REW0– Warszawa, maj 2015 

 

10. Projekt Wykonawczy Instalacja AKP i Wizualizacja – Obiekt nr E1.10, E1.12, E1.13 Utylizacja 
– E2E1_12I06001REW0– Warszawa, maj 2015 

 

11. Projekt Wykonawczy Instalacje elektryczne wentylacji – E1.12 Oddział Utylizacji – 
sprężarkownia – E2E1_12E06201REW0 – Warszawa, maj 2015 

 

12. Projekt Wykonawczy Instalacje sprężonego powietrza – Obiekt E1.11 Budynek filtracji szlamu, 
Obiekt E1.12 Budynek suszarni szlamu – E2E1_12V06201REW0 – Warszawa, czerwiec 2015 

 

13. Projekt Wykonawczy Instalacje cieplno-wentylacyjne – E1_11_12 utylizacja-filtracja – 
E2E1_11_12V06101REW0 – Warszawa, maj 2015 

 

14. Mapa do celów projektowych 
 

15. Projekt zabezpieczeń antykorozyjnych - E1E2_00U07003REWC – Warszawa, luty 2014 
 

16. Dokumentacja pomocnicza: 
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16.1. Projekt Wykonawczy Etap II Branża technologiczna – Obiekt nr E1.10, E1.12, 
E1.13 Utylizacja – E2E1_12T06101REW0 – Kraków, kwiecień 2015 
 

16.2. Projekt Wykonawczy Etap II Orurowanie technologiczne – Obiekt nr E1.10, E1.12 
Utylizacja – E2E1_12M06201REW0 – Warszawa, kwiecień 2015 
 

 
 
 
IV. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO DO SIWZ: 

1. Powyższy zakres prac opisuje w sposób ogólny roboty do wykonania i należy rozpatrywać 

go łącznie z projektami budowlanymi i wykonawczymi.   

2. W związku z wykonywaniem prac na obszarze czynnego Zakładu Produkcyjnego, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnień terminów wykonywania prac. 

 

 


