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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                           

I. Założenia techniczne na realizację zadania pn.:  

„Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży elektrycznej”  
w TAMEH POLSKA sp. z o.o.– ZW Kraków 

 

Obszary: Zakład Wytwarzania Kraków 

1) CEL USŁUGI: 

Utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych 

2) SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH USŁUGĄ:  

Zakres prac obejmuje wykonawstwo prac związanych z usuwaniem bieżących usterek awaryjnych przy 

urządzeniach elektrycznych: 

1. Urządzenia WN –6 kV: 

a) przegląd, naprawa, montaż, demontaż aparatury rozdzielczej (wyłącznik, odłącznik, uziemnik), 
b) usuwanie usterek w układach sprężonego powietrza, 
c) przegląd sprężarek i instalacji sprężonego powietrza do napędu aparatury łączeniowej 

rozdzielni, 
d) przegląd połączeń i styków systemów szyn, aparatury rozdzielczej i przekładników prądowych i 

napięciowych, 
e) czyszczenie izolacji systemów szyn rozdzielczych, aparatury rozdzielczej oraz przekładników 

pomiarowych, 
f) wymiana uszkodzonej aparatury rozdzielczej, izolatorów, przekładników. 
 

2. Urządzenia NN – 0,4 kV prądu przemiennego oraz 220 V prądu stałego: 

a) remont, przegląd lub wymiana aparatury rozdzielczej, przekładników prądowych, 

b) czyszczenie izolacji rozdzielni,  

c) remont/przegląd oszynowania: dokręcanie połączeń śrubowych szyn na zaciskach aparatury 

rozdzielczej, 

d) okresowa i awaryjna obsługa baterii akumulatorów 1/m-c, 

e) wymiana gniazd bezpieczników mocy i bezpieczników instalacyjnych. 

 

3. Linie kablowe – linie kablowe, 6 kV, 0,4 kV: 

a) remont głowic kablowych, 
b) mufowanie kabli , wymiana muf, 
c) uzupełnianie syciwa w głowicach kablowych, 

d) demontaż nieczynnych lub uszkodzonych kabli, 

e) wymiana, montaż konstrukcji nośnych kabli. 
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4. Transformatory olejowe – 110/6 kV: 

 

a) lokalizacja nieszczelności, 

b) wymiana silników pomp olejowych, 

c) odpowietrzanie i usuwanie nieszczelności na izolatorach przepustowych, 

d) usuwanie nieszczelności kadzi oraz radiatorów, 

e) opróżnianie rurociągów oraz uzupełnianie oleju transformatorowego w konserwatorach, 

f) czyszczenie izolatorów przepustowych, 

g) czyszczenie i odtłuszczanie kadzi transformatorów. 

 

5. Generacja energii elektrycznej – generatory 30 MW, urządzenia wzbudzenia podstawowego i 

rezerwowego, układy AGP: 

a) wymiana łożysk, wymiana szczotek, wymiana tulejek sprzęgła, czyszczenie uzwojeń, 

odtworzenie izolacji uzwojeń stojana i wirnika, 

b) przeglądy wzbudnic: wymiana szczotek i regulacja ustawienia szczotko trzymaczy, 

c) czyszczenie izolacji, usuwanie usterek bieżących w układzie wzbudnicy, 

d) czyszczenie izolacji stojana i wirnika wzbudnicy, 

e) demontaż i montaż połączeń kablowych obwodów wzbudzenia, 

f) wymiana i regulacja szczotek generatora, 

g) demontaż i montaż szczotkotrzymaczy, 

h) przegląd aparatury AGP, 

i) demontaż i montaż oszynowania generatora, 

j) czyszczenie izolatorów przepustowych generatora. 

 

6. Silniki elektryczne – Silniki elektryczne budowy zamkniętej następujących grup: napięcie 

znamionowe 400 V - silniki o mocy od -0,1 kW do 160 kW, napięcie znamionowe 6 kV – silniki o 

mocy od 160 kW do 2000 kW: 

a) wymiana silników elektrycznych na stanowisku, 

b) przeglądy silników elektrycznych (wymiana łożysk, czyszczenie uzwojeń, lakierowanie lakierem 

elektroizolacyjnym, czyszczenie układów chłodzących, remont końcówek uzwojeń, naprawa, 

regeneracja lub wymiana tabliczek zaciskowych), 

c) ustawianie silników na stanowisku pracy, centrowanie, montaż sprzęgła. 

d) smarowanie i wymiana oleju w silnikach wysokiego i niskiego napięcia. 

 

7. Instalacje i urządzenia oświetleniowe wnętrzowe i uliczne (terenu): 

a) Wymiana uszkodzonych źródeł światła; 

b) Naprawa lub wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych; 

c) Usuwanie bieżących uszkodzeń instalacji elektrycznych oświetlenia; 

d) Naprawa, wymiana, zawieszeń opraw oświetleniowych; 

e) Usuwanie zwarć w instalacji zasilającej, wymiana uszkodzonych odcinków przewodów 

elektrycznych. 

8. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń instalacji elektrycznych. 
 
3) WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY I JEGO PRACOWNIKÓW.   
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a) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat świadczył usługi na takich urządzeniach i   instalacjach 

lub podobnych (należy to udokumentować). 

b) 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 ). 

c) Wykonawca musi być uprawniony przez UDT do wykonywania w/w prac: napraw zbiorników 

ciśnieniowych i bezciśnieniowych, remontu zaworów bezpieczeństwa. 

d) 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. ………………………….. 

 

e) Walidacja ofert 

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

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 WYKONAWCA: 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

  

 

 

....................................................... 


