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                                      Załącznik nr 1                                            

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                           
I. Założenia techniczne do zlecenia dostaw i obsługi  w trybie przetargu ograniczonego „Zapewnienia 
dostaw paliwa gazowego ( LNG) do suszenia, rozruchu oraz pracy ciągłej dla Kotła K8 ”  Lokalizacja- 
ZAKŁAD WYTWARZANIA KRAKÓW Branża energetyczna, paliwa 
 
 
1. Określenie szczegółowe miejsca robót: 
Modernizowany Kocioł K8 
2.Warunki szczegółowe wykonania dostaw  paliwa przez wykonawcę: 
2.1 Wymogi technologiczne 
2.1.1 Dostarczane paliwo będzie posiadało certyfikaty jakościowe wydawane przez uprawniona 
jednostkę  (do akceptacji Zamawiającego.) 
2.1.2 Dostawca zapewni ciągłość dostaw paliwa odpowiedną dla zapewnienia pracy kotła zgodnie  
z  punktem  4.1.  
2.1.3 Dostawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń oraz ich gotowość do pracy    
(24h/dobę, 7dni w tygodniu). 
2.1.4 Parownica będzie podawała gaz o ciśnieniu roboczym 4 bar. Pobór maksymalny gazu  
do  palników to 1000 Nm3/h.  
2.1.5 Dostawca zapewni, że paliwo gazowe (LNG  po rozprężeniu na wejściu do palnika)  będzie w pełni 
substytutem GZ (gaz ziemny wg PN) pod względem parametrów takich jak , temperatura(+), wartość 
opałowa, ciepło spalania . Dopuszcza się wyższe parametry.  
2.1.6 Na czas dostaw paliwa Dostawca zapewni pracownika(-ów) z odpowiednimi uprawnieniami  
do obsługi sprzętu.  
2.1.7  Sprzęt transportowy zapewnia Dostawca. 
2.1.8  Ewentualna budowa rusztowań niezbędnych do wykonania po stronie Dostawcy.  
2.1.9 Wszystkie zgody urzędowe leżą po stronie Zleceniobiorcy/Dostawcy. 
 
 
2.2. Warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe: 
2.2.1 Hałas do 85dB. 
2.2.2 Mikroklimat zmienny. 
2.2.3 Zapylenie. 
 
2.3  Wymagane  środki ochronne: 
2.3.1 Wyposażenie pracowników w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej z identyfikatorami firmy. 
2.3.2 Wyposażenie pracowników w detektory tlenku węgla i tlenu + gazu ziemnego. 
 

2.4 Wymogi organizacyjne 

Przed rozpoczęciem dostaw paliwa dostawca  i zleceniodawca opracują wspólnie HIRA i Protokół 
uzgodnień. 

2.5  Zagrożenia BHP w miejscu robót: 
2.5.1 praca kilku firm w jednym miejscu i na różnych poziomach. 
2.5.2 praca w pobliżu czynnych instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. 
2.5.3 praca na wysokości. 
2.5.4 praca z otwartym ogniem. 
2.5.5 transport poziomy i pionowy w rejonie przejść komunikacyjnych. 
3.6.6 próby ciśnieniowe. 
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2.7  Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń 
2.7.1 zabezpieczenie miejsca  rozładunku i przechowywania paliwa zgodnie z przepisami (PN). 
2.7.2 zabezpieczenie tras transportu. 
 
3. Podstawa wyceny zakresu prac: 
3.1  Wykaz prac 
3.1.1. Dostarczenie i zabezpieczenie sprzętu na terenie budowy:  
            Wynajem i transport parownicy. 
            Wynajem i transport zbiornika. 
            Wynajem i transport  tymczasowej stacji redukcyjnej. 
            Jednorazowy montaż i demontaż urządzeń. 
            Przygotowanie króćców do podłączenia stacji z instalacją zamawiającego. 
             
3.1.2. 
Faza I 

Proces suszenia – dostawa 53 000m3n gazu przy poborze ok 1000 m3n/h, czas ok 70h 

Proces rozruchu zimnego - dostawa 27 000 m3n  przy poborze  ok 700 m3n/h, czas ok 20h 

Proces rozruchu gorącego - dostawa 3000 m3n przy poborze ok 700 m3n/h, czas ok 4h 

Faza II 

 Realizacja po usunięciu wad, które ewentualnie zostaną stwierdzone w kotle gazowym  

 po zakończeniu i/lub  podczas realizacji Fazy I. Uruchomienie Fazy II następuje po zgłoszeniu  

usunięcia wad. 

      Proces rozruchu zimnego - dostawa 27 000 m3n  przy poborze  ok 700 m3n/h, czas ok 20h 

      Proces rozruchu gorącego - dostawa 3000 m3n przy poborze ok 700 m3n/h , czas ok 4h  

  
Objaśnienie: 
Wycena całkowita  powinna zawierać cenę podzieloną na 3 części. 

1- zawiera zakres z podpunktu  4.1.1 oraz Fazę I ( bez gazu)  - jednorazowa usługa 
2- zawiera Fazę II (bez gazu) pozostawanie w trybie „czuwania” na wypadek potrzeby rozruchu  

lub podtrzymywania temperatury w kotle  w ujęciu miesięcznym  ( 30 dni) + wynajem sprzętu  
zgodnie z podpunktem 4.1.1.  Kolejne miesiące to powielenie tej kwoty.  

3- Cena jednostkowa za zakup i transport gazu jednej  cysterny od 18 000 -22 000 Nm3   
Cena jednostkowa ( roboczogodzina) obsługi  stacji  

  
Paliwo gazowe będzie rozliczane wg. zużycia wagowo. Każda cysterna przed wyjazdem i po powrocie  
z prac zostanie zważona przez niezależną stronę lub poprzez opomiarowane urządzeń . Do wyjaśnienia 
w trakcie negocjacji.  
 
3.2  Dokumentacja 
Zleceniobiorca dostarczy dokumenty jakościowe potwierdzające  skład chemiczny wydany przez 
niezależną uprawnioną jednostkę . 
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4. Wymagania kwalifikacyjne. 
4.1 Firma 
4.1.1 Uprawnienia do transportu oraz handlu paliwami  
4.1.2  Odpowiednie uprawnienia pracowników do w/w czynności 
4.1.3 Wymagane są referencje z wykonania podobnych zleceń  
 
5. Termin dostaw paliwa 
 
09.01.2017 - 28.02.2017 ( z możliwością przedłużenia o dwa miesiące)  
 
6. Osoby zleceniodawcy upoważnione do udzielania informacji 
 - Kierownik Projektu K8 - Jerzy Zomerski  734 401 661 
-  Zastępca KP Projektu K8 – Michał Bojór 734 401 753 
 

 


