Załącznik nr 4.

Program funkcjonalno – użytkowy wykonania:

I.

1. Lokalizacja – wykonać roboty na powierzchni placu i w pomieszczeniu wewnątrz :
-

UP Kolbuszowa

2. Zakres funkcjonalno użytkowy montażu:
Roboty związane z demontażem istniejącego taśmociągu oraz z dostawą i montażem
nowego taśmociągu wraz z wykonaniem instalacji dedykowanej elektrycznej dla taśmociągu
z jego uruchomieniem
Ø Zakup oraz dostawa taśmociągu o parametrach:
Wymiary
·
·
·
·
·
·
·

Długość 8.00 - 9.00 mb
Szerokość walca 68 cm
Szerokość ramy 77 cm
Szerokość ogumienia – taśmy 65 cm
Silnik 400V + PE/ 50 Hz / 3 fazy
Typ silnika: motoreduktor z hamulcem
Automatyka zabezpieczająca

Kolory obróbek blacharskich
RAL - ciemno szary 9008,
Instalacje elektryczna

Wymiana zabezpieczeń różnicowoprądowych, nadprądowych i termicznych (PKZ), zaniku faz.
Adaptacja istniejącego zasilania
Wykonanie pomiarów ochronnych inst. elektrycznej
Ø Zakup i montaż taśmociągu:
Taśmociąg np.: MPT – MAWRO-TECH lub inny/równoważny o podobnych parametrach
Ø

Skonfigurowanie automatyki, uruchomienie i przeszkolenie personelu, wykonanie
pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

3. Na zamontowany taśmociąg powinna być udzielona min 3 letnia gwarancja.
4. Ofertę należy opracować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w PFU i wymaga jest
wizja lokalna na budowie przed złożeniem ofert.

II. Zakres specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:
Osoby uprawnione do kontaktów roboczych związanych z realizacją powyższego zadania:
Buszta Janusz PI Kraków – tel. 502 014 327
Aleksander Bednarz – Tel. 501 489 259

Oferent (przyszły Wykonawca) musi legitymować się referencjami uprawniającymi do
wykonywania i montażu urządzeń elektrycznych oraz posiadać stosowne uprawnienia w grupie I
na stanowisku D i E.
Termin wizji lokalnej na budowie oferent winien ustalić z w/w przedstawicielami PI w Krakowie w
terminie do 3 dni przed składaniem ofert .
Przed wykonaniem oferty należy zapoznać się z placem budowy oraz uwzględnić, że prace będą
realizowane na obiekcie czynnym.
Wszelkie przewody zasilające należy obudować (np. rurami, listwami ochronnymi w pionie i poziomie).
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania przedłoży pisemnie w siedzibie Zamawiającego
harmonogram robót oraz sposób ich realizacji uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem.

Podstawą dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych od Wykonawcy będzie:
·

Protokół uruchomienia urządzenia – taśmociągu oraz przeszkolenia personelu

·

Podpisany ze strony zamawiającego komisyjny protokół odbioru końcowego

·

Protokoły pomiarowe instalacji elektrycznej (rezystancji, skuteczności ochrony p. porażeniowej),

·

Wymagane dla wbudowanych materiałów: certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodności , podpisane książki gwarancyjne.

Roboty budowlane i projektowe mogą być wykonane przez wykonawcę posiadającego wszelkie
niezbędne do wykonywania zadania określone Prawem Budowlanym i spełniającego wymogi
Ustawy „O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z
dnia 15 grudnia 2000r.

Sporządził;
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