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Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

(fundamentów oraz torowisk) dla potrzeb nowej linii technologicznej – „T&G 

tongue and groove” dla Zakładu Kronospan OSB w Strzelcach Opolskich 

 

 

 

 
 

Inwestor 
Kronospan OSB Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec 

 

Miejsce instalacji 
Kronospan OSB Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52 

 

Termin składania ofert  
15.06.2016 

 

Termin realizacji zadania 
Planowany termin wykonania zamówienia – 30.07.2016 
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1. Opis istniejącej infrastruktury. 

 
 

 
 

2. Ogólny zakres prac 
a. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego (na podstawie przekazanych materiałów i ustaleń 

przeprowadzonych z Inwestorem). 

b. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

c. Wykonanie fundamentów pod transportery 

d. Wykonanie fundamentów pod maszynę 

e. Wykonanie fundamentów pod urządzenia instalacji odpylania 

f. Wykonanie torowisk 

 

AD. 2a Szczegółowy zakres wykonania projektu budowlanego / wykonawczego 
Inwestor dostarczy Dostawcy ogólne rysunki/schematy w formacie pdf lub dwg w celu naniesienia 

powstałych instalacji i przygotowanie do wykonaniu projektu budowlanego – branżowego. 

Koordynacja po stronie Inwestora z pozostałymi branżami (koordynacja z istniejącymi instalacjami po 

stronie oferenta) 

Dostawca przekaże wersję w wersji elektronicznej do akceptacji, po zatwierdzeniu należy przekazać 4 

egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej 

 

AD. 2b Szczegółowy zakres wykonania dokumentacji powykonawczej 

Dostawca wykona dokumentację wg załączonego szablonu. 

Jako załącznik dokumentacja musi zawierać pełne raporty z pomiarów instalacji elektrycznych  

Dokumentacja musi zawierać deklaracje zgodności oraz certyfikaty użytych materiałów. 

Dostawca dostarczy dokumentację w trzech egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej (PDF 

oraz DWG) na CD. 

Dostawca wykona dokumentację wg załączonego szablonu. 

Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji w formie elektronicznej przed odbiorem 

technicznym wykonanych instalacji. 

 

 

AD. 2c,d,e Wykonanie fundamentów pod transportery, maszynę, instalację odpylania 

  Wykonać projekt wykonawczy fundamentów i zbrojenia itd. 

Przekazać do zatwierdzenia lub uwag Inwestorowi (Inwestor odpowie w terminie 4 dni 

roboczych). 

Wykonać do 30 lipca 2016 

Relokacja hydrantu o ok 20 mb (kolizja z fundamentem pod odpylanie) 

   
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 
a. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być sprzętem nowym, nie używanym 

(dostarczanym) wcześniej w innych projektach. 

b. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi posiadać świadczenia gwarancyjne wspierane 

oficjalną gwarancją świadczoną przez producenta sprzętu, odpowiednie certyfikaty, deklaracje i 

dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 
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4. Gwarancja 
a. Minimum 2 lata na urządzenia i dostarczany materiał, minimum 3 lata na wykonywane usługi 

b. Prace przeprowadzić zgodnie z Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

 

5. Załączniki: 
Fundamenty maszyn 

- 085-00-198A6-00K fundament pod maszynę Schwabedissen 

- 085-00-201A2-00 fundament pod maszynę Schwabedissen 

- L000-1253-1 Fundamenty pod transportery 

Fundamenty pod odpylanie 

- F1 fundament 

- F2 fundament 

- F3 fundament 

- układ fundamentów F1,2,3 

- zdjęcia dotyczące relokacji hydrantu 

Torowiska 

- L000-1253-1 rysunek rozmieszczenia i montażu torowisk 
 

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

Osoba kontaktowa  

Łukasz Brodowski 

Kierownik Projektu 

l.brodowski@kronospan.pl 

tel. kom.: 518 285 170 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

    


