
                         Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających  na wykonaniu na działce PIWet-PIB nr 831/1 przy ul. 
Partyzantów 57, 24-100 Puławy:

1. Zakres robót

1. Budynek magazynowy gazów technicznych
2. Instalacja gazów technicznych i sprężonego powietrza w budynku głównym –segment „C” wraz z 
siecią przesyłową
3. Instalacje elektryczne związane z magazynem gazów technicznych.

Według dokumentacji:
1. Tom 1 -  Projekt  budowlano-wykonawczy,  budynek główny segm.  „C”-   Instalacja  gazów 

technicznych;
2. Tom 2  –  Projekt  budowlano  –  wykonawczy,  budynek  główny  segm.  „C”  –  Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót;
3. Tom 3 – Przedmiar robót – „Budynek główny segm. „C” – instalacja sprężonego powietrza i 

gazów technicznych;
4. Tom 1 – Projekt budowlano – wykonawczy, magazyn gazów technicznych – Technologia z 

instalacją przesyłową;
5. Tom  2  -  Projekt  budowlano-wykonawczy,  magazyn  gazów  technicznych  -  Projekt 

zagospodarowania, architektura i konstrukcja;
6. Tom  3  -  Projekt  budowlano-wykonawczy,  magazyn  gazów  technicznych  -  Instalacje 

elektryczne z zasilaniem;
7. Tom  4  -  Projekt  budowlano-wykonawczy,  magazyn  gazów  technicznych  -  Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót;
8. Tom 5 - Przedmiar robót – Magazyn gazów technicznych – technologia z siecią przesyłową
9. Tom 6 - Przedmiar robót – Magazyn gazów technicznych – roboty budowlane
10. Tom 7 - Przedmiar robót – Magazyn gazów technicznych – instalacje elektryczne

Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie udostępniona oferentom. 
Dokumenty  w wersji  papierowej  do wglądu w Dziale  Technicznym PIWet-PIB – p.  Marek 

Wójcik tel. 661 551 102

2. Opis stanu istniejącego. 

       Istniejący 3- kondygnacyjny, podpiwniczony budynek laboratoryjny (ok. 1420 m2 
powierzchni użytkowej) stanowiący część (segment) „C” budynku głównego PIWet-PIB po 
dokonanej w latach 2006-2007 modernizacji ma być wyposażony w instalację gazów 
technicznych i sprężonego powietrza do badań laboratoryjnych według opracowanego projektu. 
Dotychczasowy magazyn gazów ze względu na niespełnienie obowiązujących przepisów został 
wyburzony i musi być zastąpiony nowo zaprojektowanym. 

3. Charakterystyka planowanej inwestycji.

Według projektu przekazanego oferentom.

4.   Inne warunki:
4.1. Ze  względu  na  wykonywanie  robót  w  funkcjonującym  Instytucie  wykonawca  przed 

rozpoczęciem robót musi uzgodnić harmonogram prac z przedstawicielem PIWet-PIB.



4.2. Wykonawca powinien uwzględnić, że w budynku laboratoryjnym „C” jednocześnie z jego 
robotami  mogą  być  wykonywane  prace  poprawkowe  budowlano-instalacyjne,  montaż 
wyposażenia laboratoryjnego i mebli, a także mogą pracować laboratoria i biura.

4.3. Wykonawca  ma  dokonać  napraw  obiektów,  instalacji,  urządzeń,  wyposażenia 
uszkodzonych  podczas  robót  (remont   budynku  laboratoryjnego   „C”  zakończono 
31.05.2007r.) uwzględniając je w cenie.

4.4. Wykonawca  ma  uwzględnić  w  ofercie  koszty  przeprowadzenia  prób,  testów,  badań 
określonych w projekcie oraz wynikających z przepisów prawa i odpowiednich norm.

4.5. Po  zakończonych  robotach  wykonawca  opracuje  i  przekaże  zamawiającemu  3  egz. 
dokumentacji  powykonawczej  oraz  dokumenty  niezbędne  do  zgłoszenia  zakończenia 
budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

4.6. Przedstawiciele  Instytutu  zastrzegają  sobie  prawo  brania  udziału  w  próbach,  testach, 
badaniach, odbiorach robót. Wykonawca ma obowiązek zgłosić takie działania min. 2 dni 
wcześniej do Działu Technicznego Instytutu. 


