USŁUGI KOPARKĄ (sprzęt + operator)

Wymagania:
1. Wykonawca musi wykazać przynajmniej
trzyletnie doświadczenie w świadczeniu usług
oferowanym sprzętem
2. Prace przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia muszą być wykonywane przez
osoby posiadające uprawnienia do obsługi
maszyn zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (DzU nr 118, poz.1263 ze zm.).
3. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w
odpowiednie środki ochrony osobistej (kask,
rękawice) oraz odzież, obuwie robocze i
kamizelki odblaskow
4. Sprzęt budowlany musi posiadać aktualne
przeglądy techniczne i ubezpieczenie OC.
Dokumenty te Operatorzy koparek muszą
przedstawić,
każdorazowo
przed
rozpoczęciem prac na terenie budowy
kierownikowi robót PKP Energetyka
5. Typ wymaganego sprzętu dla przedmiotu
zamówienia jest uzależniony od rodzaju prac
jakie będą prowadzone dla określonej
inwestycji. W zależności od projektu do
wykonania zadania Wykonawca powinien
dysponować sprzętem:





typem
sprzętu:
koparka
jednonaczyniowa,koparkoładowarka,
koparkospycharka lub koparka
łańcuchowa do rowów,
na
podwoziu:
gąsiennicowym,
ciągnikowym lub kołowym,
• o pojemności naczynia: minikoparka
(do 0,16 m³), koparka mała (>0,16 do
0,50 m³) lub koparka średnia (>0,50
do 5 m³).
Głębokość wykopu dla kabli o
napięciu znamionowym wyższym niż
30 kV- 110cm, dla kabli o napięciu
znamionowym do 30 kV – 100cm.

.

USŁUGI DŻWIGIEM (sprzęt + operator)

Wymagania:
1

2

3

4

5

6

Wykonawca musi wykazać przynajmniej
trzyletnie doświadczenie w świadczeniu usług
żurawiami dla prac zbliżonych do zakresu
przedmiotowego zamówienia
Prace przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia muszą być wykonywane przez
osoby posiadające uprawnienia do obsługi
maszyn zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (DzU nr 118, poz.1263 ze zm.).
Wykonawca musi wykazać, że dysponowane
przez niego żurawie, które będą użytkowane
podczas zlecanych prac posiadają aktualne,
pisemne decyzje UDT/TDT oraz książki
przeglądu maszyny i dokumenty z aktualnymi
poświadczeniami o wykonaniu przeglądów
technicznych, konserwacji, remontów i napraw
wykonanych przez uprawnione serwis/osoby,
zgodnie z Instrukcją Producenta/DTR.
Dokumenty te operatorzy żurawi muszą
przedstawić,
każdorazowo
przed
rozpoczęciem prac na terenie budowy
kierownikowi budowy/robót PKP Energetyka
Wykonawca zapewni, że jego pracownicy,
którzy wykonywać będą zlecane prace, w tym
prace szczególnie niebezpieczne, legitymują
się aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazań
zdrowotnych
do
wykonywania tych prac oraz posiadają
stosowne dopuszczenia do pracy
Prace żurawiem będą podlegały regulacjom
wewnętrznym Zamawiającego dotyczącym
organizacji prac szczególnie niebezpiecznych.
Realizacja prac szczególnie niebezpiecznych
odbywać się będzie tylko i wyłącznie na
podstawie poleceń pisemnych i pod ścisłym
nadzorem osób funkcyjnych określonych w
poleceniu prac
Wykonawca zobowiązany będzie do
zapewnienia osoby do nadzorowania prac w
zakresie uzbrajania żurawia samojezdnego i
innych prac przygotowawczych do wykonania
prac podnoszeniowych ( hakowych ).

POZOSTAŁE (sprzęt + operator)

Wymagania:
1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawca musi wykazać przynajmniej
trzyletnie doświadczenie w świadczeniu
usług oferowanym sprzętem
Prace przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia muszą być wykonywane
przez osoby posiadające uprawnienia do
obsługi
maszyn
zgodnie
z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z
20 września 2001 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (DzU nr 118,
poz.1263 ze zm.).
Wykonawca
wyposaży
swoich
pracowników w odpowiednie środki
ochrony osobistej (kask, rękawice) oraz
odzież, obuwie robocze i kamizelki
odblaskow
Sprzęt budowlany musi posiadać aktualne
przeglądy techniczne i ubezpieczenie OC.
Dokumenty te Operatorzy koparek muszą
przedstawić,
każdorazowo
przed
rozpoczęciem prac na terenie budowy
kierownikowi robót PKP Energetyka
Typ wymaganego sprzętu dla przedmiotu
zamówienia jest uzależniony od rodzaju
prac jakie będą prowadzone dla
określonej inwestycji. W zależności od
projektu
do
wykonania
zadania
Wykonawca powinien dysponować typem
sprzętu, dla kategorii, w której zgłasza
chęć rejestracji.

