Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
„Czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej ciepłociągów napowietrznych
przebiegających nad torami PKP przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach”
Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie z rdzy, odtłuszczanie i malowanie przy wykorzystaniu preparatu
RD-Elastometal firmy Noxan części konstrukcji stalowej estakady ciepłowniczej na odcinku około 55 m
składającej się z elementów przedstawionych w tabeli poniżej:
L.p.

Wyszczególnienie elementów

Ilość [szt.]

Powierzchnia do
malowania [m2]

1.

Słupy stalowe wysokości około 7 metrów
wraz z pozostałymi elementami

5

180,66

2.

Dwuteowe przęsła
elementami

450wraz z pozostałymi

12

689,55

3.

Ceowe belki poprzeczne wraz z pozostałymi
elementami

24

79,9

Łącznie powierzchnia do pomalowania:

950,11

1. Specyfikacja zakresu prac:
a) czyszczenie konstrukcji stalowej myjką ciśnieniowa 300 bar – standard przygotowania powierzchni
SSPCS SP 12 WJ4,
b) malowanie jak dla stali znajdującej się w warunkach miejskich, lekkich przemysłowych o kategorii
korozyjności C3 poprzez dwuwarstwowy systemem aplikacji:
- podkład – RD Elastometal (lub równoważny) – gr. warstwy mokrej min. 200 µm, suchej 110 µm,
- nawierzchnia – RD-Elastometal (lub równoważny) - gr. warstwy mokrej min. 200 µm, suchej 110 µm,
c) sposób aplikacji – główny: natrysk bezpowietrzny min. ciśnienie 180 bar, pomocniczo: pędzel i
wałek,
d) aplikowane kolory:
- podkład – szary stalowy RAL 7001,
- nawierzchnia – niebieski goryczkowy RAL 5010,
Możliwe jest wykorzystanie produktów innej firmy – odpowiedników o parametrach zbliżonych do
zawartych w Karcie Informacji Technicznej produktu RD - Elastometal po uprzednim zatwierdzeniu
technologii przez Zamawiajacego.
2. Narzędzia, materiały, zabezpieczenie terenu pod estakadą rusztowania oraz ewentualna zwyżka
potrzebna do wykonania pracy są po stronie Wykonawcy. Wykonawca odpowiada również za
przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
3. Uzyskanie zgody na wejście w teren celem realizacji prac w tym uzgodnienia z PKP są po stronie
Zamawiającego.

Przed złożeniem oferty konieczna jest uzgodniona terminowo, wizyta w terenie w celu zapoznania się ze
stanem faktycznym oraz warunkami pracy.
Należy podać cenę ryczałtową za całość wykonanych prac wg. powyższej technologii oraz ceny wg tabeli
elementów rozliczeniowych (stanowiącej zał. nr 6 do zapytania ofertowego) za 1 m2 czyszczenia i
malowania.
Załączniki:
1) zdjęcia z zaznaczonymi podporami od nr 1 do nr 5

