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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
I. Założenia techniczne do zlecenia prac remontowych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży energetycznej 

w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków”. 
 
Obszary: Maszynownia, Stacja pomp STP-9 i STP-9a 

1) CEL USŁUGI 

Utrzymanie dobrego stanu technicznego rurociągów, armatury i instalacji w TAMEH ZW Kraków 

gwarantującego ich pełną dyspozycyjność eksploatacyjną. 

 

2) SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH USŁUGĄ:  

I. Naprawy bieżące i usuwanie usterek instalacji wodnych i parowych   
 

1. Odgazowywaczy: 
2. Stacji redukująco schładzającej URO  
3. Turbogeneratorów, 
4. Pomp zasilających 
5. Pomp sieciowych 
6. Pomp przewałowych,  
7. Zbiorników wysokiego ciśnienia 
8. Zbiorników niskiego ciśnienia 
9. Turbodmuchaw  
10. Baterii Bojlerów I – IV 

 

II. Prace czyszczarskie instalacji: 
1. Turbodmuchaw: TD - 1 , TD - 6 , TD – 7 
2. Turbogeneratorów TG - 3 , TG - 4 , TG - 5 , TG - 6. 

W zakresie w/w urządzeń: 

1. Przeglądy i konserwacje rurociągów, podpór i armatury (czyszczenie smarowanie) 
2. Pakowanie dławic armatury wodnej i parowej 
3. Kontrola oraz naprawa podestów i obarierowania 
4. Kontrola i naprawa płyt podestowych na galerii odgazowywaczy 
5. Kontrola i naprawa świetlików  
6. Udrażnianie lejów spustowych 
7. Usuwanie nieszczelności instalacji (w tym wymiana uszczelek między podłączeniami 

kołnierzowymi) 
8. Wymiana zasuw, zaworów 
9. Wymiana odcinków rur z przygotowaniem(cięcie szlifowanie spawanie ) 
10. Spawanie nieszczelności instalacji 
11. Konserwacja wodowskazów oraz wymiana szkieł wodowskazowych wraz z armaturą  
12. Spawanie nieszczelności 
13. Wymiana rurociągów z przygotowaniem (cięcie, szlifowanie spawanie) 
14. Regeneracja części na warsztacie  
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15. Transport zespołów , części i materiałów 
16. Wybieranie nalotów kondensatora 
17. Czyszczenie filtrów wody obiegowej 
18. Czyszczenie chłodników olejowych 
19. Czyszczenie chłodników wodorowych 
20. Czyszczenie i regeneracja koszy kulek 
21. Czyszczenie chłodnic międzystopniowych  

 
III. Naprawy i usuwanie usterek urządzeń i instalacji energetycznych pompowni wody chłodzącej 

STP-9 i STP-9a: 
 

1. Przeglądy i naprawa rurociągów, podpór  na rurociągach wody chłodzącej  
R-1,R-2  Dn-1000, R1A, R2A, Dn-1200 

2. Przeglądy i naprawa rurociągów AP i BP DN- 1600 ( powroty do celek na estakadzie) -Wzdłuż 
celek chłodni niskiej i wysokiej 

3. Przeglądy i naprawy wentylatorów ( naprawy reduktorów, wymiana łożysk, wymiana oleju, 
naprawa lub wymiana wału, naprawa i wyważanie łopat wirnika, naprawa podstawy 
wentylatora). 

4. Kontrola stanu technicznego armatury i podpór w rejonie STP-9 
5. Odtworzenie skorodowanych podestów i obarierowań na STP - 9 
6. Usuwanie usterek na zastawkach w kanałach wody chłodzącej 
7. Regulacją armatury pompowni STP-9.  
8. Prace związane z zabezpieczeniem urządzeń po względem BHP 
9. Przeglądy i pakowanie dławic armatury wodnej 
10. Usuwanie nieszczelności instalacji. 
11. Wymiana zasuw, zaworów  
12. Wymiana odcinków rur  
13. Udrażnianie instalacja na lejach spustowych. 
14. Transport zespołów urządzeń , części i materiałów 
15. Regeneracja części na warsztacie  

 
IV. Prace czyszczarskie i naprawcze chłodni wentylatorowych w stacjach pomp, usuwanie usterek 

wodorozdziałów, zraszalnikaów  i zastawek: 
 

1. Czyszczenie urządzeń i wywóz szlamu 
2. Naprawa kładek 
3. Naprawa koryt 
4. Naprawa barier drewnianych  
5. Remont barier metalowych 
6. Remont zastawek małych 
7. Remont zastawek dużych 
8. Remont ścianek wiatrowych 
9. Wymiana aparatów rozbryzgowych 
10. Wymiana zraszalników 

 
3) WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY I JEGO PRACOWNIKÓW.  

1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat świadczył usługi na takich urządzeniach i  instalacjach lub 

podobnych (należy to udokumentować). 
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2. Pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać kwalifikacje poświadczone ważnymi 

„Świadectwami Kwalifikacji”– odpowiednio typu „E” dla pracowników i „D” dla pracowników 

dozoru, w zakresie odpowiednim do wykonywanej pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 28.04.2003r. (Dz. U z 2003r. nr 89 poz. 828 ). 

3. Wykonawca musi być uprawniony przez UDT do wykonywania w/w prac: napraw zbiorników 

ciśnieniowych i bezciśnieniowych, remontu zaworów bezpieczeństwa. 

4. Brygady remontowe muszą być do dyspozycji Zamawiającego na zmianie I w dni  robocze w 

ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia; a na II i III zmianie i w dni  wolne od pracy w ciągu 6 

godz. Wykonawca poda osobę do kontaktu upoważnioną do podejmowania decyzji   

techniczno-ekonomicznych.   

 

4) Zasady zlecania i rozliczania prac opisane są w Projekcie Umowy Załącznik nr7. 

 

5) Oferta ma zawierać stawki za 

 

Lp. Nazwa danych do kosztorysów Wartość w zł 

1. Robocizna „R” – stawka roboczogodziny z narzutami. ………………………….zł/rbg 

2. Stawki za pracę sprzętu stanowiący własność Wykonawcy z 
narzutami. ………………………….. 

3. Stawki za pracę sprzętu ciężkiego z narzutami. ………………………….. 

 

6) Walidacja ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie stawką 
roboczogodziny. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 WYKONAWCA: 

 

 

…………………………………………………… 
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