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Załącznik nr 2 do SWZ oraz umowy 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonanie instalacji odgazowania na kwaterach składowania odpadów w Zakładzie/ 

Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 winien być wykonany w oparciu o: 

1) umowę, 

2) formularz ofertowy Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi sporządzonymi 

metodą kalkulacji szczegółowej – załącznik nr 1 do umowy, 

3) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy, 

4) dokumenty, które stanowią załącznik nr 3 do umowy, tj.: 

▪ Projekt techniczny, 

▪ Kosztorysy i przedmiar robót, 

▪ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

3. Przedmiot umowy obejmuje również zrealizowanie przez Wykonawcę w ramach 

wynagrodzenia umownego:  

1) Prowadzenie przez Wykonawcę Księgi Obmiarów, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 

dodatkowych załączników. 

2) Przeprowadzenie przez Wykonawcę procedur odbiorowych, jeśli są wymagane 

odpowiednimi przepisami prawa. 

3) Uruchomienie bez wad przez Wykonawcę, przy udziale Zamawiającego, wykonanych 

w ramach przedmiotu umowy instalacji i systemów. Uruchomienie ma na celu: 

a) potwierdzenie sprawności wykonanego przedmiotu zamówienia i jego 

prawidłowego działania, 

b) wdrożenie uwag Zamawiającego celem wyeliminowania wszystkich błędów  

w działaniu oraz celem usprawnienia działania wykonanego przedmiotu 

zamówienia. 

4) Przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia pracowników w zakresie obsługi 

konserwacji i eksploatacji zastosowanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy (wykonanych) instalacji/urządzeń. Szkolenie ma być przeprowadzone w taki 

sposób, aby pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami 

procesu obsługi, konserwacji i sterowania oraz mogli samodzielnie prowadzić 

eksploatację zastosowanych (wykonanych) instalacji/urządzeń. Przeprowadzenie 

szkolenia powinno być potwierdzone protokołem popisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

5) Wykonanie i odbiór przez Wykonawcę instalacji elektrycznych, które obejmują 

wykonanie zasilenia elektrycznego pochodni i ssawy oraz wszystkie czynności mające 

na celu wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną. 

6) Dostarczenie przez Wykonawcę w dniu odbioru końcowego następujących 

dokumentów w 4 egz. w wersji papierowej w języku polskim oraz w 2 egz. w wersji 

elektronicznej w formacie PDF: 

a) dokumentacji powykonawczej, w tym: 

• projekt budowlany i inne opracowania wykonane w trakcie budowy; obmiar 

robót, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• dokumentacja geodezyjna powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

• rysunki zamienne, szkice, dodatkowe opisy uwiarygodnione przez Projektanta  

i Zamawiającego. 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe wynikające z dokumentów 

umowy oraz ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

c) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

d) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie z specyfikacjami technicznymi, 

e) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

f) gwarancji na zastosowane urządzenia i wykonane prace, których warunki będą 

odpowiadać co najmniej zapisom dotyczącym warunków gwarancji określonych 

w umowie, 

g) karty katalogowe wszystkich urządzeń, 

h) protokoły dotyczące poprawnego wykonania i działania wykonanych instalacji, 

w tym instalacji elektrycznej, 

i) instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla zainstalowanych instalacji 

i urządzeń, 

j) wykazu zainstalowanych elementów i urządzeń, 

k) protokołu szkolenia pracowników. 

Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, które 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie 

ustalonym. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Wykonawcę 

dokumentacji nie może stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem 

przypadku braku kompletności przekazanej dokumentacji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w umowie do: 

1) Zrealizowania zakresu prac określonych w umowie, formularzu ofertowym 

Wykonawcy wraz z kosztorysami  ofertowymi sporządzonymi metodą kalkulacji 

szczegółowej, które stanowią załącznik nr 1 do umowy oraz w niniejszym opisie 

przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonania przeniesienia wszelkich obiektów, instalacji czy urządzeń pozostających  

w kolizji z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

5. Wykonanie wszelkich prac przez Wykonawcę musi uzyskać zatwierdzenie 

Zamawiającego. 

6. Przed podpisaniem przez strony końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, 

potwierdzającego zrealizowane przez Wykonawcę zakresu umownego, będzie 

prawidłowe, zgodne z umową i jej załącznikami oraz oczekiwaniami Zamawiającego, 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 


