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Załącznik nr 1.5 do SIWZ 
 

Warunki techniczne przebudowy zewnętrznej instalacji gazowej 
 

Przedmiot zamówienia. 
 

„Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z 
instalacjami zewnętrznymi  i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie” 
 

1. Wykonawca  jest   zobowiązany  w  ramach   realizacji  zakresu  przedmiotu  zamówienia   do  przełożenia  
podziemnej instalacji zewnętrznej gazu ziemnego średnich parametrów ( 0,4 MPa ) będącej w kolizji z nowym 

budynkiem. 

2. Instalacje gazową należy przełożyć i uruchomić   zgodnie z projektem w terminie  120 dni od daty 
rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia określonej w Umowie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dokonać przełożenia i uruchomienia wszystkich instalacji gazowej w sposób 
umożliwiający normalne funkcjonowanie wszystkich obiektów na terenie Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłaszania do Zamawiającego konieczności przepięcia instalacji 

gazowej z  7-dniowym wyprzedzeniem. 
5. Przepięcie instalacji nastąpi w terminie do 7 dni, wyznaczonym  przez Zamawiającego. Przy czym 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  wyznaczenia terminu przepięcia instalacji o każdej porze dnia lub nocy 
za wyjątkiem czasu od godz. 6,00 do godz. 15,00, bez względu czy jest to dzień roboczy, świąteczny czy 

wolny od pracy.  
6. Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania  terminu  przepięcia  instalacji gazowej z Polską Spółką 

Gazownictwa sp. z o.o. , jako właścicielem instalacji gazowej. 

7. Każdorazowe odłączenia i załączania  zasilania w gaz instalacji oraz napełnianie instalacji gazowych oraz jej 
uruchomienie przeprowadza Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o . 

8. Wszystkie   odłączenia i załączania  zasilania w gaz instalacji oraz napełnianie instalacji gazowych oraz jej 
uruchomienie przeprowadzane przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o . są w gestii i na koszt 

Wykonawcy. 

9. Konieczność   wykonania  ewentualnych  tymczasowych  „obejść” ( bypass-ów) instalacyjnych niezbędnych 
do  przeprowadzenia  przepięć  instalacji gazowej oraz krótkotrwałych wyłączeń i załączeń  w instalacji 

gazowej, jest w gestii i na koszt Wykonawcy. 
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót związanych wykonaniem przełożenia i 

przepięcia zewnętrznej instalacji gazowej. 
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  Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby 
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Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” 
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