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Etap 1

Etap 1
Wykonanie ścianek typu Larsen od 

strony torów kolejowych 
do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 2
Wykonanie wymiany gruntu pod 

projektowanym fundamentem

do …..m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 3 Wykonanie fundamentów żelbetowych,
do ... m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 4 Montaż konstrukcji  mostu
do ... m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 5 Montaż pokrycia stropu mostu
do ... m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 6
Wzmocnienie istniejących słupów w 

rejonie prowadzonej przebudowy

do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 7 Demontaż konstrukcji
do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 8 Montaż belek stropowych
do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 9

Przebudowa klatki schodowej:

 - demontaż belek schodowych

 - konstrukcja klatki schodowej

 - obudowa lekka klatki schodowej ( w 

    tym: obudowa lekka, okna, dach, 

    rynny)

            
do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Przebudowa układu transportu węgla dla ZPMW JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów – 

ETAP II - Przebudowa stacji „MEGAWAT” oraz budowa mostu przenośnikowego B1.

Załącznik nr 7 do Specyfikacji Technicznej

                       Harmonogram rzeczowo-finansowy

Podstawa 

wystawienia 

faktury

L.p. Nazwa elementu Cena netto w PLN
Czas realizacji w miesiącach*

 Termin realizacji 

Most przenośnikowy B.1

BRANŻA BUDOWLANA

Stacja Przesypowa MEGAWAT



Etap 10
Dostawa i zabudowa przenośnika taśmowego 

B-1000 mm (ap. 211/I) wraz z osprzętem

do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 11
wykonanie i zabudowa zsuwni z przenośnika 

ap. 211/I na przenośnik nr 212

do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 12 Przebudowa skrócenie przenośnika ap. 211/II
do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 13
wykonanie i zabudowa zsuwni z przenośnika 

ap. 211/II na przenośnik nr 211/I

do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 14

Instalacja siły i sterowania:

 - kable enertgetyczne i sterownicze

 - układanie kabli

do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 15

Sortownia:

 - rozdzielnia RT1-500V

 - skrzynka siłowa napędu

 - skrzynki sterowania miejscowego

 - sygnalizator optyczno-kustyczny

 - drabinki i korytka kablowe

do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 16 Instalacja oświetlenia i gniazd pomocniczych
do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 17
Instalacja odgromowa:

 - most B.1

do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

częściowego

Etap 18

Pozostałe roboty wchodzące w zakres

rzeczowy przedmiotu zamówienia, nie ujęte w

etapach 1-17, w tym:

-   opracowanie dokumentacji powykonawczej 

do …. m-cy od daty 

zawarcia umowy

protokół odbioru 

końcowego

*- pola przewidziane na okres realizacji etapu zaznaczyć znakiem "x" (ostatni znak "x" w etapie oznacza koniec jego realizacji w 

pełnych miesiącach od rozpoczęcia realizacji umowy - wyznacza termin odbioru częściowego) - dotyczy etapów 1-17,

**- termin zakończenia etapu 18 jest jednocześnie terminem realizacji całego zakresu umowy, wynoszącym 8 m-cy od daty jej 

zawarcia.

RAZEM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

BRANŻA PROJEKTOWO-TECHNOLOGICZNO- MASZYNOWA


