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WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW PRZEBUDOWY SIECI
CIEPŁOWNICZEJ

Usunięcie kolizji planowanej inwestycji z istniejącą siecią ciepłowniczą zostanie wykonane zgodnie
z poniższymi warunkami:



koszty usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą w całości obciążają Inwestora;
roboty będą wykonywane na podstawie właściwych projektów po uzyskaniu stosownych
pozwoleń, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim związanymi;
projekty i pozwolenia zostaną uzyskane staraniem i na koszt Inwestora;
Inwestor spowoduje ustanowienie na rzecz Veolii Energii Warszawa S.A. prawa użytkowania
dla sieci ciepłowniczej na nieruchomościach, których dotyczy usunięcie kolizji.




Wykonawca usunięcia kolizji winien wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem
wykonawczym, między innymi:


referencjami należytego wykonania minimum 3 robót dotyczących prac o podobnym
zakresie w okresie ostatnich 3 lat.



zdolnością wykonania robót zgodnie z Wymaganiami technicznymi i wytycznymi
zamieszczonymi na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl -> strefa klienta ->
dla projektanta.
inżynierem w branży sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi,
dysponowanie minimum trzema spawaczami z uprawnieniami dozorowymi, dysponowanie
dwoma monterami złączy preizolowanych z certyfikatami producenta (dla rurociągów
preizolowanych).
uprawnieniami energetycznymi kategorii E grupa II wszystkich pracowników
i współpracowników fizycznych i kategorii D pracowników i współpracowników dozoru
zaangażowanych w wykonanie zadania.
brygadą sieci ciepłowniczej posiadającą uprawnienia opisane powyżej z dyspozycją
gotowości do robót w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii do wykonania ewentualnych
napraw awarii na odcinku robót na okres gwarancji.
specjalistycznym sprzętem budowlanym typu koparka i samochód ciężarowy
oraz zagęszczarka do wykonania robót oraz wykonania ewentualnej naprawy awarii
na wykonanym odcinku na okres gwarancji.
zdolnością operacyjną na wykonanie przełączeń z maksymalnie 12 godzinną przerwą
dostaw ciepła uwzględniając zrzut i napełnianie wody.
faktyczną możliwość, zgodnego z obowiązującymi przepisami, zagospodarowania
odpadów wytworzonych w czasie realizacji prac.












Veolia zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia spełnienia powyższych warunków
przez Wykonawcę prac.
Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca powinien zapewnić sobie w formie umów:
 zasady rozliczeń za uzupełnienie wody i za energię w wodzie utraconą podczas przełączeń;
 ustalenia zasad wykonania przełączeń oraz zrzutu i napełniania wody,
 sprawowanie nadzoru przez Veolia.

Wykonawca na wykonane prace winien udzielić gwarancji prawidłowego wykonania, w tym
zapewnienia prawidłowej pracy odcinka sieci ciepłowniczej od komory poprzedzającej
do następnej za przebudowanym odcinkiem, na okres przyjęty dla danych prac, nie krócej jednak
niż 5 lat, a także zobowiązać się do maksymalnie 4 godzinnej reakcji na zgłoszenie awaryjne
na przebudowanym odcinku w okresie trwania gwarancji.

