
 

 

 
 

Załącznik nr 1 do sprawy nr 102/UIM/2015 
 

 
 
Zakres prac obejmuje kompletne wykonanie robót konstrukcyjnych w zakresie żelbetów pod 
budynek A1.32 oraz pod chłodnie wentylatorową A1.3010 wraz z robotami towarzyszącymi 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 

BUDYNEK SPRĘŻARKOWNI A1.32 i FUNDAMENT A1.3010 

TERMIN ROZPOCZĘCIA 
Niezwłocznie po otrzymaniu 

zamówienia 

ROBOTY BUDOWLANE 10.08.2015 

 

Uwaga: 

Wykonawca musi koordynować prace z pozostałymi Wykonawcami prowadzącymi prace w 

obszarze obiektu A1.32 

 

  

II. ZAKRES PRAC: 

1. Konstrukcja żelbetowa budynku sprężarkowni dok. nr E2A1_32B06002REW0 

2. Uziemienie fundamentowe sprezarkowni dok. nr E2A1_32E06101REW0 

3. Instalacja wew. wod-kan i ppoż dok. nr  E2A1_32P06201REW0 

4. Konstrukcja fundamentów pod chłodnie wentylatorową z montażem chłodni  dok. nr  

E2A1_3010B06001REW0 

 

A. PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

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

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

wykonanie zabezpieczeń i zasilania placu budowy. 

1.2. Usunięcie istniejących kolizji koniecznych do wykonania fundamentów budynku A1.32 , m.in. 

wyburzanie i demontaż ewentualnych konstrukcji, elementy betonowe, żelbetowe, słupy 

oświetleniowe itp.. 

1.3. Usunięcie wykrytych kolizji podziemnych, m.in. płyty drogowe, niezinwentaryzowane 

fundamenty, nieczynne sieci itp. 

1.4. Wykonanie kompletnych robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem skarpy wykopu oraz 

istniejących sąsiadujących obiektów i urządzeń. 

1.5. Wykonanie odwodnienia wykopu – jeśli konieczne. 

1.6. Wykonanie kompletnych robót fundamentowych wraz z osadzeniem kotew pod konstrukcję 

stalową budynku oraz urządzenia technologiczne oraz montażem elementów stalowych w 

fundamentach (marki stalowe, przepusty, itp.). 

1.7. Wykonanie żelbetowego stropu słupów budynku oraz konstrukcji przy chłodniach. 



 

 

1.8. Wykonanie kompletnych izolacji przeciwwilgociowych – zgodnie z opisem technicznym 

Projektu Wykonawczego. 

1.9. Wykonanie zasypek piaskiem wraz z zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia wg projektu. 

1.10. Wykonanie docelowych warstw posadzkowych: 

1.11. Wykonanie instalacji uziemiającej budynku – zgodnie z projektem elektrycznym – wraz z 

podłączeniem do istniejącej instalacji uziemiającej Zakładu. 

1.12. Wykonanie koniecznych instalacji wod-kan i ppoż. zgodnie z dokumentacją. 

1.13. Montaż prefabrykowanej chłodni wentylatorowej na fundamentach wraz z konstrukcją. 

1.14. Wykonanie prac porządkowych – przywrócenie terenów przylegających do stanu 

pierwotnego. 

 
 

B. PRACE OGÓLNE 

1.15. Organizacja zaplecza technicznego wraz z doprowadzeniem mediów. 

1.16. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP, konstrukcji pomocniczych. 

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

ziemia, deskowania) i socjalnych poza teren Zakładu. W przypadku natrafienia na złom 

stalowy, należy zdać go na magazyn Zakładu za potwierdzonym kwitem wagowym. 

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

1.19. Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej. 

1.20. Wykonawca uwzględnił w cenie osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej. 

1.21. W przypadku pracy zmianowej – na każdej zmianie musi być osoba odpowiedzialna ze 

strony Wykonawcy za kierowanie robotami. 

1.22. Z uwagi na okres prowadzenia prac Wykonawca uwzględnił w cenie wszelki sprzęt i 

materiały potrzebny do zabezpieczenia wykonywanych prac przed . 

1.23. Pobranie próbek betonu i wykonanie badań wytrzymałościowych – zgodnie z Polską 

Normą. 

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

wersja elektroniczna) obejmującej: 

 Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

 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. 

            

 

 

 



 

 

III. Dokumentacja projektowa: 

Biuro projektowe 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 

Budynek sprężarkowni A1.32 i fundamentu chłodni A1.3010 

1 Projekt wykonawczy – Konstrukcja żelbetowa E2A1_32B06002REW0 

2 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla 
inwestycji „Intensyfikacja produkcji sody 
kalcynowanej o 200 tys. ton/rok” 

Warszawa, wrzesień 2013 

3 Projekt uziemienia – Instalacje elektryczne E2A1_32E06101REW0 

4 Instalacja wew. wod.-kan. i ppoż. E2A1_32P06201REW0 

5 
Konstrukcja fundamentów pod chłodnie 
wentylatorową z montażem chłodni i konstrukcji 

E2A1_3010B06001REW0 
 

4 
Projekt zagospodarowania terenu – stan na dzień 
20.05.2015r. 

PZA05011REWA 

5 Mapa do celów projektowych  

 
 


