
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZAKRES ROBÓT DEMONTAŻOWYCH 

 

Kompletny demontaż kotła na miał węglowy WR-5 Nr 1 w ciepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej 
Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego 8 

w Sokołowie Podlaskim. 

 

1. Zakres demontażu 

 demontaż kotła WR5 

 demontaż kolektorów ciśnieniowych 

 demontaż multicyklonu MOS 

 demontaż infrastruktury ciśnieniowej 

 demontaż instalacji podmuchu 

 demontaż instalacji elektrycznej 

 

2. Elementy które nie należą do demontażu: 

 odżużlacz 

 instalacja odpylania (cyklofiltr) wraz z kanałami dymowymi 

 lej zasypowy. 

 

3. Zamawiający wymaga wizyty Wykonawcy na obiekcie ciepłowni i uzgodnienia z Zamawiającym 

warunków prowadzenia robót demontażowych. Wizyta musi być potwierdzona protokołem 

z przeprowadzania wizji lokalnej, który będzie stanowił załącznik do oferty. 

4. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót demontażowych. 

5. Prace demontażowe wykonywane będą podczas ruchu ciepłowni i nie mogą spowodować postoju 
kotłowni. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie realizacji robót, aż do odbioru 

końcowego (ostatecznego). 

7. Wykonawca wykona ekran pyłoszczelny zabezpieczający pomieszczenie z pozostałymi kotłami przed 

zapyleniem powstałym przy pracach demontażowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 
sposobu wykonania. 

8. Wykonawca wykona strop oraz posadzkę w miejscu po demontażu leja zsypowego do odżużlaczy. 
Wykonawca wykona posadzkę z płytek ceramicznych w kolorze i wielkości zbliżonej do posadzki 

istniejącej. 

9. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny. 

10. Wykonawca wyposaży budowę w wszelki sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami. 

11. W zakresie Wykonawcy jest również zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed przypadkowym 

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i uszkodzenia w istniejącej infrastrukturze 
technicznej i budowlanej terenu i obiektu. 

13. Możliwe jest, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym udostępnienie Wykonawcy pewnych 
obiektów i urządzeń, takich jak: 



 pomieszczenie higieniczno-sanitarne i socjalne 

 pomieszczenia magazynowe o ograniczonej powierzchni do przechowywania drobnych elementów, 

urządzeń itp. 

 plac składowy i miejsce postojowe dla sprzętu 

14. Media: energia elektryczna oraz woda udostępnione są przez Zamawiającego nieodpłatnie i wyłącznie 

do celów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w stanie nieuszkodzonym, zdemontowaną armaturę kotłową, 

części rusztu, osprzęt elektryczny, wentylatory. 

16. Wykonawca pozostawi złom do dyspozycji Zamawiającego poprzez złożenie go na wskazanym terenie 

ciepłowni w elementach o maksymalnych wymiarach umożliwiających usunięcie ich przez istniejące 

drzwi w ścianie budynku kotłowni 

17. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zagospodaruje wszelkie odpady (z wyłączeniem 

złomu, systemu AKPiA, podzespołów elektrycznych) powstałe w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

18. Gruz bezużyteczny i zakwalifikowane odpady (cegła ceramiczna, wełna itp.) Wykonawca 

zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przedstawi Zamawiającemu 
karty przekazania odpadów. Koszt utylizacji pokrywa wykonawca robót. 


