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ZAŁĄCZNIK NR 1.1 
   
 
 

Dodatkowe wytyczne Inwestora do zapytania 

1/SUW/05/SZK/2019 „Stacja uzdatniania wody”  

 
1. Inwestor zapewnia nadzór inwestorski przy  realizacji inwestycji. 

2. Wykonawca zrealizuje niezbędne projekty wykonawcze. 

3. Podać listę podwykonawców. 

4. Podać okresy gwarancji.  

5. Śmieci i odpady Wykonawca wywozi na własny koszt poza zakład. 

6. Wykonawca zapewnia nadzór nad realizacja inwestycji przez osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w radach budowy. 

8. Na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową w skład której wchodzi: 

• dokumentację powykonawczą, zgodną z obowiązującymi przepisami i dokumentującą stan 

faktyczny wykonania robót,  

• wszelkie certyfikaty, atesty na materiały i urządzenia, specyfikacje techniczne, 

• deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami sztuki 

budowlanej, świadectwa dopuszczenia itp. na stosowane materiały, 

• instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji wykonanych w ramach Umowy, gwarancje 

producentów, 

• protokoły niezbędnych badań i sprawozdań  

• dokument gwarancyjny  
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9. W składanej ofercie Oferent: 

➢ Uwzględni utrudnienia wynikające z realizacji zamówienia w czasie prowadzenia procesu 

w czynnym zakładzie produkcyjnym 

➢ Zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 

➢ Poda szczegółowy harmonogram wykonania prac rozpisany na dni. 
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