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

„Remont kapitalny Turbogeneratora nr 5 
 w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
Turbogenerator nr 5 typ WPT-25-4 Turbina nr fabryczny 27034 rok budowy 1960, TWS-30 Generator nr 
fabryczny 1362 Pn: 30,0 MW;  Un: 6,3kV;  In: 3440A. Turbozespół przepracował ok 368000 godzin. 
 Od ostatniego remontu kapitalnego w 2011 r. Turbogenerator nr 5 przepracował ok 38000 godzin. 
 
Podstawowe dane techniczne:  
Turbina WPT 25-4 
Moc znamionowa 25000 KW 
Moc maksymalna 30000 KW 
Liczba obrotów 3000 Obr/min 
Liczba obrotów krytycznych 1750 Obr/min 
Ciśnienie znamionowe pary świeżej 9,0 MPa 
Temperatura pary świeżej  535 0 C 
Pobór znamionowy pary świeżej 160 t/h 
Pobór maksymalny pary świeżej 206 t/h 
Wymiary gabarytowe : 
Długość 8160 mm 
Szerokość 4300 mm 
Wysokość 3750 mm 
Odległość łożysk 5000 mm 
Ciężar całkowity 140 t 
Ciężar górnej połowy kadłuba 23 t 
Ciężar dolnej połowy kadłuba 35 t 
Ciężar wirnika  15,7 t 
 
Skraplacz ( kondensator ) 
Typ – powierzchniowy dwudzielny K 21750-3 
Powierzchnia chłodząca 1750 m2 
Ciśnienie znamionowe pary 0,005 MPa 
Ciśnienie znamionowe wody 0,3 MPa 
Temperatura znamionowa pary 40 0 C 
Temperatura znamionowa wody 20 0 C 
Przepływ znamionowy wody 5000 m3/h  
Pojemność przestrzeni parowej 35,7 m 3 
Pojemność przestrzeni wodnej 15,8 m 3 

Średnica rurociągu DN 700 mm 
Wymiary rurek chłodzących : 
Długość 6050 mm 
Średnica 24x1 mm 
Ilość rurek 3880 szt. 
Materiał rurek MA 77 
 
Podgrzewacz niskiego ciśnienia nr 5A 
Wytwórca ZSRR 
Typ  PN-65-3A 
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Przepustowość wody  91 m3/h 
Powierzchnia grzewcza 65 m2 
Ciśnienie robocze pary 0,01 MPa 
Ciśnienie robocze wody 1,2 MPa 
Temperatura pary grzewczej 70 0 C 
Temperatura skroplin na wejściu 35 0 C 
Temperatura skroplin na wyjściu 55 0 C 

 
Podgrzewacz niskiego ciśnienia nr 5B 
Wytwórca ZSRR, nr fabryczny 1152, rok budowy 1960 
Typ PN-65-4A 
Przepustowość wody 91 m3/h 
Powierzchnia grzewcza 65 m2 
Ciśnienie robocze pary 0,25 MPa 
Ciśnienie próbne części parowej 0,7 MPa 
Ciśnienie robocze wody 1,2 MPa 
Ciśnienie próbne części wodnej 1,6 MPa 
Temperatura pary grzewczej 130 0 C 

 
Podgrzewacz niskiego ciśnienia nr 5C 
Wytwórca ZSRR, nr fabryczny 2164, rok budowy 1960  
Typ PN-130-5A 
Przepustowość wody 200 m3/h 
Powierzchnia grzewcza 130 m2 
Ciśnienie robocze pary 0,285 MPa 
Ciśnienie próbne części parowej 0,7 MPa 
Ciśnienie robocze wody 1,2 MPa 
Ciśnienie próbne części wodnej 1,6 MPa 
Temperatura pary grzewczej 186 0 C 
 
Podgrzewacz wysokiego ciśnienia 5D 
Wytwórca ZSRR, nr fabryczny 14315, rok budowy 1960 
Typ PW-200/180-1M 
Powierzchnia grzewcza 200 m2 
Przepływ znamionowy wody 200 m3/h 
Ciśnienie robocze pary 1,7MPa 
Ciśnienie robocze wody 18,0 MPa 
Temperatura znamionowa pary 400 0C 
Temperatura znamionowa wody 2200C 
 
Podgrzewacz wysokiego ciśnienia 5E 
Wytwórca ZSRR, nr fabryczny 1152, rok budowy 1960 
Typ PW-200/180-2M 
Powierzchnia grzewcza 200 m2 
Przepływ znamionowy wody 220 m3/h 
Ciśnienie robocze pary 3,3 MPa 
Ciśnienie robocze wody 18,0 MPa 
Temperatura znamionowa pary 410 0C 
Temperatura znamionowa wody 2200C 
 
Główna pompa olejowa 
Typ śrubowa BT-138888 
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Wydajność znamionowa 90 m3/h 
Ilość pomp 1 szt. 
Ciśnienie znamionowe 14 kG/cm2 
Prędkość obrotowa napęd od wału turbiny WPT-25-4 
 
Rozruchowa elektryczna pompa olejowa 
Typ ARP 3-150 
Wydajność pompy 70 m3/h 
Ilość pomp 1 szt. 
Ciśnienie znamionowe 14 kG/cm2 
Liczba obrotów 1460 Obr/min 
Ciężar pompy 1735 kg 
 
Elektryczna pompa olejowa do smarowania łożysk  
Typ 4 NDW 280/555 
Ilość pomp 1 szt. 
Wydajność 95 m3/h 
Ciśnienie znamionowe 2,2-2,4 kG/cm2 
Liczba obrotów 1460 Obr/min 
 
Pompy kondensatu 
Typ pompy 8 KSD 5x3 
Ilość pomp 2 szt. 
Wydajność znamionowa 119 m3/h 
Ciśnienie znamionowe 12,5 kg/cm2 
Temperatura znamionowa 120 0 C 
Liczba obrotów 1450 obr/min 
Ilość stopni 3 szt. 
Ciężar pompy 1242 kg 
 
Pompy chłodzenia generatora  
Typ 8k-18A 
Wydajność 200-320 m3/h 
Ilość pomp 2 szt. 
Ciśnienie znamionowe 2 kG/cm2 

Prędkość obrotowa 1500 Obr/min 
 
Zbiornik olejowy 
Pojemność robocza zbiornika 14 m3 
Wyposażenie Komplet sit i wskaźnik poziomu oleju 
 
Rurociągi pary 9,0 MPa 
Ciśnienie znamionowe 9,0 MPa 
Ciśnienie maksymalne 10,0 MPa 
Temperatura znamionowa 5350C 
Temperatura maksymalna 5450C 
Przepływ maksymalny 206 t/h 
Średnica armatury odcinającej DN-200 
Rodzaj materiału rurociągu 13 HMF 
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1. Określenie szczegółowe miejsca robót: 
Turbogenerator nr 5 Zakład Wytwarzania Kraków, Maszynownia Hala Turbogeneratorów. 

2. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę: 
3.1. Wymogi technologiczne. 

3.1.1. Wykonanie prac podstawowych remontowych ujętych w załączniku nr 1 A punkty nr: A, B, C. 
3.1.2. Remont należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawem energetycznym oraz 

zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego i zleceniodawcy. 
3.1.3. Opracowanie technologii napraw i zatwierdzenie ich w UDT. 
3.1.4. Wykonanie badań zgodnie z obowiązującymi normami i technologią napraw urządzeń 

ciśnieniowych. 
3.1.5. Wykonanie badań przez kontrolę jakości uznaną przez UDT. 
3.1.6. Wykonanie pełnej diagnostyki części ciśnieniowej Turbogeneratora nr 5 zgodnie z wykazem 

zakresu badań wykazanych w pkt. II. 
3.1.7. Wykonanie i przekazanie zleceniodawcy dokumentacji po-remontowej (orzeczeń i ekspertyz) 

zawierającej:  pomiary stanu dynamicznego turbozespołu przed i po remoncie, pomiary 
luzów na łożyskach i płaszczyznach przylegania korpusów przed i po remoncie, dokumentację 
opisową i fotograficzną stanu urządzeń przed remontem i po remoncie, prac zanikających 
wraz z opisem wykonanych prac i wymienionego wyposażenia (3 komplety w wersji 
papierowej oraz wersji elektronicznej z kompletem poświadczeń i sprawozdań z wykonanych 
napraw, pomiarów, badań itp.). Wykonawca Remontu Turbogeneratora nr 5 zagwarantuje że 
poziom drgań Turbozespołu i innych urządzeń wirujących, po wykonanym remoncie nie 
będzie przekraczał poziomu mierzonego zgodnie z wymaganiami norm:  drgania bezwzględne 
- Strefa A w momencie przekazania do eksploatacji oraz  na koniec okresu gwarancji  
wg norm: ISO 10816, drgania względne - Strefa A w momencie przekazania do eksploatacji 
oraz na koniec okresu gwarancji wg norm: ISO 7919. 

3.1.8. Wykonanie części zamiennych po stronie wykonawcy. 
3.1.9. Na czas remontu wykonawca zapewni pracownika  z odpowiednimi uprawnieniami  

do obsługi suwnicy o udźwigu 75/15 t sterowanej radiowo z poziomu roboczego. 
3.1.10. Sprzęt transportowy zapewnia wykonawca remontu. 
3.1.11. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych wykona wykonawca 

remontu  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3.1.12. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonane prace. 
3.1.13. Zamawiający wymaga przeprowadzenia 72 godzinnego ruchu próbnego pod nadzorem 

wykonawcy. 

3.2. Warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe: 
3.2.1. Hałas do 85dB. 
3.2.2. Mikroklimat zmienny. 
3.2.3. Zapylenie 
3.2.4. Utrudnione warunki wykonania prac. 

 
3.3. Wymagane środki ochronne: 

3.3.1. Wyposażenie pracowników w odzież roboczą multiochronną z identyfikatorami firmy, buty  
z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z paskiem podbródkowym 
mocowanym czteropunktowo, ochronniki słuchu, okulary ochronne) oraz detektory 
wielogazowe. 

3.3.2. Pracownicy uczestniczący w obowiązkowej wizji lokalnej muszą posiadać wyposażenie 
ochronne jak w punkcie 3.3.1. 

3.4. Usuwanie odpadów 
3.4.1. Przekazanie protokołów z zagospodarowania odpadów przez uprawnione firmy. 
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3.4.2. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy 
jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę. 

3.4.3. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą 
umową. w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje  
i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. Oznakowanie dodatkowo powinno zawierać 
w szczególności nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów. 

3.4.4. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą  
o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed 
magazynowaniem odpadów. 

3.4.5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych 
odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza 
miejsce ich wytwarzania. 

3.4.6. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację  
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas 
realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów. 

3.5. Wymogi organizacyjne 
3.5.1. Przed przystąpieniem do remontu wykonawca remontu i zleceniodawca opracują wspólnie 

HIRA i Protokół uzgodnień.  
3.5.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram rzeczowo finansowy 

planowanych prac.  
3.5.3. Wykonawca opracuje wspólnie z użytkownikiem plan podnoszenia wysokiego ryzyka. 

3.6. Zagrożenia BHP w miejscu robót: 
3.6.1. Praca kilku firm w jednym miejscu i na różnych poziomach. 
3.6.2. Praca w pobliżu czynnych instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. 
3.6.3. Praca na wysokości. 
3.6.4. Praca z otwartym ogniem. 
3.6.5. Próby ciśnieniowe podgrzewaczy. 
3.6.6. Transport poziomy i pionowy w rejonie przejść komunikacyjnych. 
3.6.7. Utrudniona komunikacja, słabe oświetlenie, utrudniony transport materiałów, utrudnione 

przemieszczanie się i wykonanie prac. 

3.7. Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń: 
3.7.1. Ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac oraz wyznaczenie pola remontowego. 
3.7.2. Wykonanie prowizorycznych podparć odciętych instalacji. 
3.7.3. Wykonawca zapewni dodatkowe bezpieczne oświetlenie do wykonywanych prac. 
3.7.4. Wykonawca zabezpieczy sprzęt do prac w przestrzeni ograniczonej. 
3.7.5. Zabezpieczenie tras transportu pionowego i poziomego. 

4. Podstawa wyceny zakresu prac: 

4.1. Wypełniony Załącznik nr 1A- szczegółowy zakres prac- arkusz wyceny w zakresie podstawowym i 
dodatkowym. 

4.2. Dokumentacja. 
4.2.1. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem dokumentacji. 
4.2.2. Wykonawca dokumentacji winien dysponować minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
energetycznych, elektrycznych, AKPiA oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków 
izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, 
wg art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 
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z późn.zm.). Kserokopie powyższych dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” 
załączyć do oferty. 

4.2.3. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowiązkowo dokona wizji 
w terenie, celem zweryfikowania warunków lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego pod 
montaż aparatury. 

4.2.4. Wykonawca jest zobowiązany przy opracowaniu dokumentacji uwzględnić warunki terenowe 
lokalizacji urządzeń oraz minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów 
technicznych i rozwiązań projektowych. 

4.2.5. W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do organizowania  
z Zamawiającym spotkań roboczych w celu dokonania ustaleń i uzgodnień szczegółów 
przyjętych rozwiązań technicznych. 

4.2.6. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji za pomocą standardowych 
określeń technicznych poprzez sprecyzowanie minimalnych parametrów dla materiałów  
lub urządzeń. Podanie w opracowaniu znaków towarowych czy pochodzenia bez 
uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie da się opisać ich za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, Zamawiający uzna za wadę opracowania, żądając 
jednocześnie usunięcia tej wady. Propozycje zastosowania materiałów o nazwie własnej  
(tj. konkretnej firmy) powinny być zamieszczone tylko w specyfikacjach technicznych w ilości 
minimum dwa rodzaje. Zaproponowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty 
techniczne lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

4.2.7. Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe oraz będzie realizował przedmiot zamówienia ze szczególną 
starannością i ponosił wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte 
wykonanie. 

4.2.8. Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawca opatrzy przedmiot 
zamówienia w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z Umową, 
obowiązującymi przepisami prawa i normami, skoordynowana branżowo oraz jest kompletna 
z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

4.2.9. Obowiązkiem Wykonawcy jest bezpłatne usuwanie wszelkich błędów, nieścisłości, braków  
w dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze, a także w trakcie montażu i podłączenia 
układów. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej 
dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg tej 
dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty dokumentacji, 
czynności te zostaną wykonane przez Projektanta w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia 
Wykonawcy i na jego koszt. 

4.2.10. Częściowa dokumentacja do wglądu znajduje się u zleceniodawcy remontu w archiwum - 
dotyczy TG 5. 

4.2.11. Prace nieobjęte dokumentacją wykonać po uzgodnieniu ze zleceniodawcą. 
4.2.12. Projekty wykonawcze w posiadaniu zlecającego- dotyczy rekonstrukcji zbiornika i pompowni 

niskich punktów. 
4.2.13. Wszelkie zmiany i braki w dokumentacji wykonawca uzgodni z projektantem i zamawiającym. 

Koszty zmian po stronie wykonawcy. 

5. Materiały do remontu: 

5.1. Wykonawca dostarcza  całość materiałów i części w tym materiały pomocnicze: kołnierze, śruby, 

śruby dwustronne, nakrętki, materiały uszczelkarskie, o-ringi uszczelniające, sznury uszczelniające 

dławic, kołki, łożyska itp. 

5.1.1. Wykonawca zapewni zawiesia specjalne i liny do wykonania remontu. 

5.1.2. Wykonawca dostarczy atesty, rysunki techniczne, certyfikaty i DTR-ki na zakupione materiały 
i części użyte do remontu oraz dokumentację powykonawczą i odbiorową. 
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5.2. Zamawiający dostarcza nowe uszczelnienia wału generatora, przystowane do chłodzenia 
powietrzem i zapewnia nadzór nad ich montażem. Montaż po stronie wykonawcy remontu. 

6. Wymagania kwalifikacyjne: 
6.1. Uprawnienia do wytwarzania elementów i napraw urządzeń ciśnieniowych wydane przez UDT. 
6.2. Uprawniona kontrola jakości do badań elementów ciśnieniowych Turbin parowych, armatury, 

rurociągów wysokoprężnych, oraz Podgrzewaczy Wysokiego i Niskiego Ciśnienia. 
6.3. Uprawnienia dozorowe D gr 1 i 2. 
6.4. Pracownicy wykonawcy E gr 1 i 2. 
6.5. Uprawnienia spawalnicze. 
6.6. Dozór do prac j/w. 
6.7. Wymagane są referencje z wykonania podobnych prac remontowych. 

7. Przewidywany czas realizacji zadania: 
         90 dni kalendarzowe od dnia podpisania Umowy na zakres podstawowy. 

8. Osoby zleceniodawcy upoważnione do udzielania informacji 

 Kierownik MU ZW Kraków Grzegorz Rojewski tel. 012 290 55 61. 

 Specjalista MU ZW Kraków Wiesław Dziuba tel. 012 290 87 20 branża energetyczna. 

 Specjalista MU ZW Kraków Bogdan Hyjek tel. 012 290 36 33 branża elektryczna. 

 Specjalista MU ZW Kraków Paweł Kapera tel. 012 290 36 77 branża AKPiA. 

 Specjalista MU ZW Kraków Janusz Książek tel. 012-290-55 87 branża budowlana. 
9. Uwagi. 
Zlecający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac w trakcie negocjacji cenowych.  
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych 
w zakresie podstawowym remontu, oferent wyceni wyspecyfikowane pozycje w załączniku 1A  podpunkt 
nr D wraz z podaniem wartości i terminów realizacji. Oferent wyspecyfikuje i wyceni również inne prace 
dodatkowe według swojej wiedzy, które mogą wyniknąć podczas wykonywania prac. Do wyceny prac  
nie ujętych w zakresie podstawowym i opcjonalnym wykonawca poda stawkę roboczo godziny wraz  
z pozostałymi składnikami wyceny robót. 

II. Zakres badań nieniszczących Turbogeneratora nr 5 i osprzętu:  

 Kadłub Turbiny część dolna i górna- karby geometryczne, płaszczyzny podziałowe, spoiny- 
badania wizualne, magnetyczno-proszkowe, analiza geometrii, badania udarności, stan 
struktury, wytrzymałości. 

 Obejmy dławnice, kierownice- karby geometryczne, płaszczyzny podziałowe, przejścia łopatek 
w bandaże, łopatki, uszczelnienia- badania wizualne, magnetyczno-proszkowe, analiza 
geometrii, pomiar twardości. 

 Wirnik generatora i jego elementy: kołpaki, pierścienie ślizgowe, wentylatory, łopatki 

wentylatorów, pierścienie centrujące, wał wirnika –badania wizualne, badania magnetyczno-

proszkowe, ultradźwiękowe zgodnie z PN oraz załącznikiem 1A. 

 Wirnik turbiny zakres prac przygotowawczych i badań NDT dla powierzchni i elementów 
zewnętrznych obejmuje: 

Przygotowanie wirnika turbiny do badań nieniszczących : koła, tarcze, wał, otwór centralny, czopy itp. 

zgodnie z posiadanymi zaleceniami z poprzedniego remontu tj. przygotowanie i transport wirnika  

w dwie strony, przegląd techniczny wraz z dokumentacją fotograficzną i opisową, obróbkę 

strumieniowo-ścierną, kontrolę pomiarową przed-remontową geometrii wirnika, pomiary wału  

i łopatkowania, polerowanie czopów, przygotowanie otworu centralnego wału wirnika do badań RBE 

poprzez oczyszczenie otworu z zanieczyszczeń, honowanie i polerowanie powierzchni otworu 

centralnego wraz ze złagodzeniem ostrych uskoków jeżeli istnieją. 
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Badanie wizualne i magnetyczno-proszkowe w miejscach działania karbu. 
Badanie wizualne i magnetyczno- proszkowe łopatek wszystkich stopni wraz z bandażami i nitami. 
Badanie wizualne i magnetyczno–proszkowe powierzchni pełnokutych tarcz wirnikowych  
ze szczególnym uwzględnieniem przejść w wał i zmian kształtu. 
Badanie wizualne i magnetyczno –proszkowe powierzchni tarcz wirnikowych z uwzględnieniem zmian 
kształtu tarcz nasadzanych. 
Badanie wizualne i magnetyczno –proszkowe (ewentualnie penetracyjne) rowków termicznych  
i uszczelnień labiryntowych. 
Badanie magnetyczne powierzchni bocznych obrzeży tarcz wirnikowych z mocowaniem sworzniowym. 
Badanie ultradźwiękowe  sworzni mocowań łopatek. 
Badanie wizualne i magnetyczno-proszkowe półsprzęgieł. 
Badanie wizualne i magnetyczno-proszkowe  przejść kształtów w obrębie czopów. 
Badanie wizualne, magnetyczno-proszkowe i ultradźwiękowe czopów łożyskowych. 
Badania metalograficzne (repliki) na wlocie wirnika, na wylocie i na sprzęgle. 
Badania ultradźwiękowe metodą PA (Phased Array) wrębów łopatkowych stopni kół z mocowaniem 
typu T od strony obrzeży tarcz bez demontażu łopatek- dotyczy stopni 1-13. 
Pomiary twardości. 
Zakres badań odkuwki wału od strony otworu centralnego 
Badanie wizualne całej powierzchni otworu przy użyciu boroskopu. 
Pomiar średnicy otworu średnicówką gwiaździstą przed honowaniem i po honowaniu. 
Badania magnetyczno-proszkowe 100% powierzchni przy dwóch ułożeniach kątowych wału. 
Badania ultradźwiękowe RBE od strony otworu- dwa skanowania po trzy kanały ultradźwiękowe  
w określonych kierunkach każdy. 
Wykonanie oceny stanu wału wirnika z obliczeniem stopnia wyczerpania trwałości wału (żywotność 
resztkowa). 
Po wykonaniu powyższych zakresów badań wykonawca opracuje i przekaże zamawiającemu 
sprawozdania określające stopień zużycia elementów wirnika wraz z zaleceniami eksploatacyjno-
remontowymi i terminami ponownych badań. 
Otwór centralny: badania endoskopowe, wiroprądowe, pomiary średnic, długości. 
Wykonać badania metalograficzne metodą replik i pomiar twardości w/w elementów. 
Na podstawie opracowania poremontowego z 2011 roku należy również wykonać badania wycinków 

materiału z części wysokotemperaturowej wału w oparciu o obliczenia MES (Metody Elementów 

Skończonych) lub równoważnych  w celu wyznaczenia własności wytrzymałościowych z założeniem,  

że ubytki po pobraniu wycinków nie będą podlegały naprawie.  

Po wykonaniu powyższych prac wirnik należy  wyważyć wysokoobrotowo 

Po wykonaniu powyższych zakresów badań wykonawca opracuje i przekaże zamawiającemu 

sprawozdania określające stopień  zużycia elementów wirnika wraz z zaleceniami eksploatacyjno-

remontowymi i terminami ponownych badań. 

 Zawór AZO korpus i gniazda - badania wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, 
endoskopowe. 

 Korpusy zaworów regulacyjnych parowych 6 sztuk- badania wizualne, penetracyjne, 
magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe. 

 Komplet łożysk turbozespołu 6 sztuk- badania wizualne, penetracyjne, magnetyczno-
proszkowe, ultradźwiękowe. 

 Śruby, szpilki podziału Turbiny, zaworu AZO- badania magnetyczno-proszkowe, 
ultradźwiękowe, pomiar twardości. 

 Badania grubości ścianek rurociągów parowych, wodnych i skroplin od DN 20 do DN 1000 
powierzchnia ok 220 m2. 
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III. Remont i modernizacja systemu kontroli wibracji i pomiarów specjalnych. 

1 Charakterystyka istniejącego systemu kontroli wibracji i pomiarów specjalnych. 

Na turbogeneratorze TG-5 (poz. 8m) w szafach pomiarowych zamontowano kasety torów 

pomiarowych wibracji  i pomiarów specjalnych TNC2000 produkcji TECHNICAD. Poniżej w tabeli 

zamieszczono wykaz istniejących torów pomiarowych wibracji i pomiarów specjalnych zainstalowanych 

na turbogeneratorze. W kabinie operatora zabudowane jest stanowisko operatorskie umożliwiające 

kontrolę stanu dynamicznego maszyny przez operatora. Stanowisko diagnostyczne zlokalizowane jest 

na stacji oddalonej komunikującej się z jednostką akwizycji danych przez sieć zakładową Ethernet. 

 

 Drgania bezwzględne łożyska przedniego turbiny (łożysko nr 1) 

 Drgania bezwzględne łożyska tylnego turbiny (łożysko  nr 2)  

 Drgania bezwzględne łożyska przedniego generatora (łożysko nr 3) 

 Drgania bezwzględne łożyska tylnego generatora (łożysko nr 4) 

 Drgania bezwzględne łożyska przedniego wzbudnicy (łożysko nr 5) 

  Drgania bezwzględne łożyska przedniego wzbudnicy (łożysko nr 6) 

 Drgania względne wału w łożysku przednim turbiny 

 Drgania względne wału w łożysku tylnym turbiny   

 Drgania względne wału w łożysku przednim generatora  

 Drgania względne wału w łożysku tylnym generatora 

 Wydłużenie względne wału turbiny  

 Wydłużenie bezwzględne korpusu turbiny 

 Przesuw osiowy wału turbiny 

 Obroty wału turbiny 

 Obroty wału generatora 

2. Cel remontu i modernizacji istniejącego systemu kontroli wibracji i pomiarów specjalnych. 

2.1. Celem remontu i modernizacji jest zwiększenie funkcjonalności i niezawodności systemu 

kontroli, zabezpieczenia i diagnostyki turbogeneratora. 

2.2. System ma umożliwiać realizację następujących zadań: 

 niedopuszczenie do sytuacji awaryjnych; 

 wygenerowanie sygnałów ostrzegawczych po osiągnięciu przez kontrolowane parametry 

poziomów niebezpiecznych; 

 obniżenie nakładów na eksploatację turbogeneratora; 

 wykonywanie remontów i przeglądów turbogeneratora w zależności od stanu technicznego; 

2.3. System musi realizować ciągłą nieprzerwaną diagnostykę stanu dynamicznego turbogeneratora 

co powinno prowadzić do wydłużenia okresów między remontowych. 

 

3. Wymagania dotyczące remontu i modernizacji istniejącego systemu kontroli wibracji  

i pomiarów specjalnych. 

3.1. System monitoringu maszyny musi mierzyć następujące parametry turbozespołu: 

 Drgania  bezwzględne korpusu łożyska NR 1, 2, 3, 4 w dwóch kierunkach – pionowym, 

poziomym oraz korpusu łożyska NR 5, 6 w jednym kierunku – pionowym; 

 Drgania względne wału w łożysku Nr 1, 2, 3, 4; 
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 Przesuw osiowy wirnika turbiny; 

 Prędkość obrotowa wirnika turbiny; 

 Wydłużenie względne wirnika turbiny; 

 Wydłużenie bezwzględne korpusu turbiny; 

 Temperatury łożyska NR 1, 2, 3, 4; 

 Temperatury klocków roboczych i ustalających (po dwa pomiary na dany typ klocków); 

 Przepływ pary; 

 Temperatury uszczelnień generatora (przód, tył); 

 Moc czynna generatora. 

 

3.2. W skład systemu muszą wchodzić następujące nowe elementy: 

a) MDS10/MDT10 układ zbliżeniowy czujnik/przetwornik do pomiaru drgań względnych na 4 
łożyskach w schemacie X,Y(4x2); 

b) VT1 czujnik piezoelektryczny prędkości drgań 20mV/mm/s, do pomiaru drgań bezwzględnych 
(4x2+2) z kablem o długości 10m, łączonym złączem MILC-5015 na czujniku; 

c) Zestaw dwóch kaset TNC2000 okablowany dla 18 kanałów pomiarowych drgań wyposażona:  

 dwa zasilacze w układzie redundantnym (dla zewnętrznych napięć zasilania 230VAC  
i 220VDC), 

 lokalny wskaźnik wielokanałowy PW, 

 wzmacniacze pomiarowe VMSH dla drgań względnych, 

 wzmacniacze VMSH z interfejsami VA1AC dla drgań bezwzględnych; 
d) Zestaw 10 szt. separatorów 4-20mA/0-10V wraz z dwoma zasilaczami listwowymi 

230VAC/24VDC w układzie redundantnym dla pomiarów temperatur łożysk, klocków  
i uszczelnień; 

e) JAD32/32 jednostka akwizycji danych; 
f) Stanowisko operatorskie (monitor, moduły transmisji obrazu KVM); 
g) Stanowisko diagnostyczne (stacja, monitor). 

3.3. Programowo – system kontroli wibracji ma posiadać następujące funkcje: 

a) Ciągły pomiar niżej wymienionych parametrów: 

  drgania bezwzględne łożysk; 

 drgania względne wału w rejonie zamontowanych łożysk; 

 rozszerzalność cieplna korpusu turbiny; 

 wydłużenie względne wirnika turbiny; 

 prędkości obrotowej; 

 znacznik fazy; 

 temperatury łożysk, klocków i uszczelnień; 

 przepływ pary; 

 Moc czynna generatora. 

b) Kontrola ciągłości torów pomiarowych mierzonych wielkości. 

c) Archiwizowanie mierzonych parametrów i wielkości otrzymanych w rezultacie 

matematycznej obróbki wyników kontroli. 

d) Przegląd i analiza zarchiwizowanych danych. 

e) Przetwarzanie informacji w postaci: 
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 Schematów i tablic z wartościami wielkości mierzonych i wyliczanych drganiowych  

i eksploatacyjnych parametrów; 

 Wykresów zmian parametrów w czasie (trendów); 

f) Widma amplitudowego sygnałów drganiowych; 

g) Matematyczna obróbka danych pomiarowych - szybka transformata Fouriera, wytyczenie 

trajektorii środka wału; 

h) Analizy drgań w funkcji czasu i funkcji częstotliwości; 

i) Funkcje dwustopniowej sygnalizacji ostrzegawczej w zależności od wartości wielkości 

mierzonej, a także sygnalizacji w przypadku gwałtownego wzrostu drgań lub wzrostu drgań  

w czasie; 

j) Funkcja zabezpieczenia systemu przed nieupoważnionym wprowadzaniem zmian  

w oprogramowaniu i algorytmach; 

 

3.4. Przetworniki rozmieszczone obok turbogeneratora w specjalnych skrzynkach muszą zasilać 

czujniki i przetwarzać sygnały wysyłane przez te czujniki. 

3.5. Jednostka akwizycji danych ma być wyposażona w komputer z odpowiednim oprogramowaniem 

zbierającym i przetwarzającym dane pomiarowe. 

3.6. Jednostka akwizycji danych musi być wyposażona w oprogramowanie umożliwiające realizacje 

niżej wymienionych funkcji: 

 Zbieranie i zwizualizowanie dostarczanej przez przetworniki informacji; 

 Archiwizowanie danych w postaci bezpośredniej i archiwizowanie rezultatów matematycznej 

obróbki danych; 

 Konfigurowanie i regulacja torów pomiarowych; 

 Diagnostyka sprawności torów pomiarowych; 

 Matematyczna obróbka sygnałów; 

 Analiza widmowa dla celów diagnostycznych; 

 Wyznaczenie orbity wału; 

 Realizacja prac związanych z diagnostyką drganiową i testowaniem urządzeń; 

3.7. System będzie eksploatowany w sposób ciągły z przerwami na wykonanie prac konserwacyjnych 

przewidzianych w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji jeżeli jest to możliwe w okresie 

postoju turbogeneratora. 

3.8. System będzie wyposażony w środki techniczne umożliwiające kontrolę wiarygodności 

przesyłanej informacji i prawidłowości realizacji funkcji oraz zabezpieczać przed pomyłkowymi 

działaniami personelu i celową destrukcyjną ingerencją. 

3.9. Na stacji operatorskiej ma istnieć możliwość podglądu bieżących i historycznych wartości (bez 

obróbki i diagnostyki) parametrów wprowadzonych do systemu diagnostyki. 

3.10. System musi posiadać możliwość podłączania zewnętrznych urządzeń diagnostycznych w celu 

rejestracji parametrów on-line. Do podłączenia będzie wykorzystane łącze typu BNC. 

3.11. System umożliwi przesyłanie danych na stacje diagnostyczną z zainstalowanym 

oprogramowaniem diagnostycznym do wykonania analizy. 

3.12. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących czujników pomiaru drgań i szaf obiektowych 

wchodzących w skład systemu TNC2000 produkcji TECHNICAD. 
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3.13. W przypadku pozostawienia niektórych z istniejących czujników, analogiczne czujniki pomiarowe 

będą mierzyć wielkości w takich samych jednostkach oraz posiadać podobne charakterystyki. 

3.14. System umożliwi włączenie blokady przez służby Zamawiającego na wyłączenie turbogeneratora, 

w przypadku osiągnięcia przez mierzone parametry wibracji wielkości niedopuszczalnych. 

3.15. System kontroli wibracji należy wyposażyć w stacje operatorską o poniższej specyfikacji: 

 moduły transmisji obrazu KVM 

 monitor o przekątnej 21’’. Preferowane: NEC, DELL lub inne o takich samych lub lepszych 

parametrach; 

3.16. System kontroli wibracji należy wyposażyć w stacje diagnostyczną o poniższej specyfikacji: 

 Komputer produkcji DELL o podwyższonej wydajności, z zastosowaniem macierzy  RAID 1; 

 Monitor typ NEC lub DELL 24’’. 

3.17. Wykonawca w złożonej Ofercie zamieści dokładny opis techniczny zaprojektowanego systemu 

pomiaru i diagnostyki wibracji. 

 

4. Zadaniem wykonawcy jest: 

4.1. Wykonanie dokumentacji technicznej i dostarczenie Zamawiającemu trzech egzemplarzy w 

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja musi zostać oceniona  

i zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac. 

4.2. Dostawa wszystkich nowych materiałów i elementów systemu zgodnie z wykonanym  

i zaakceptowanym projektem. 

4.3. Montaż i uruchomienie nowych elementów systemu. 
4.4. Sprawdzenie i kalibracja istniejącej kasety z pomiarami specjalnymi (przesuw osiowy, wydłużenia 

względne i bezwzględne, znacznik fazy, obroty), montaż czujników, uruchomienie obwodów. 
4.5. Sprawdzenie i wymiana uszkodzonych elementów, obwodów pomiarowych temperatury łożysk, 

klocków i uszczelnień. 

IV. Zakres  prac w branży AKP: 

1. Montaż układu pomiarowego parametrów chemicznych kondensatu turbiny TG5. 

1.1. Miejsce montażu – poziom 8 metrów w miejscu starego konduktometru. 

1.2. Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, elektrycznej i AKP. 

1.2.1. Układ pomiarowy ma mierzyć przewodność właściwą i kwasową oraz odczyn pH kondensatu. 

1.2.2. Należy zaprojektować nowy układ przygotowania próbki z wyłączeniem istniejącej chłodnicy, 

która nie podlega wymianie na nową. 

1.2.3. Sygnały pomiarowe przewodności właściwej i kwasowej kondensatu oraz odczynu pH należy 

wpiąć w istniejący sterownik w szafie pomiarowej TG5. 

1.2.4. Sygnał pomiarowy przewodności właściwej oraz styk sygnalizacyjny przekroczenia wartości 

granicznej należy wpiąć w istniejący układ pomiarowy i sygnalizacyjny. 

1.2.5. Zaprojektować ułożenie kabla pomiarowego pomiędzy nowym układem pomiarowym  

a sterownikiem w szafie pomiarowej TG5. 

1.2.6. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty techniczne, 

które muszą zostać ocenione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.2.7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w trzech 

egzemplarzach wersji papierowej i wersję elektroniczną. 
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1.3. Istniejącą szafkę pomiarowa i konduktometr należy zdemontować. Konduktometr przekazać 

zamawiającemu, pozostałe elementy stanowią odpad do utylizacji.  

1.4. Montaż wszystkich elementów układu pomiarowego wykonać zgodnie z opracowanym  

i zaakceptowanym projektem. 

1.5. Dane pomiarowe przewodności właściwej i kwasowej kondensatu oraz odczynu pH należy 

wprowadzić do systemu wizualizacji danych Gospodarki Wodnej ZW KRK. 

1.5.1. System wizualizacji danych Gospodarki Wodnej ZW KRK jest objęty gwarancją wykonawcy. 

1.6. Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu pomiarowego i dostarczenie protokołów 

Zamawiającemu. 

1.7. Wszystkie urządzenia i materiały potrzebne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

1.7.1. Wykonawca zastosuje aparaturę i urządzenia renomowanych producentów, stosowane  

i sprawdzone w energetyce zawodowej i innych dużych zakładach przemysłowych. 

1.7.2. Przykładowi producenci to Endress+Hauser, Emerson, Mettler Toledo. 

 

2. Montaż układu automatycznej regulacji ciśnienia powietrza w generatorze. 

2.1. Miejsce montażu – box systemu zasilania powietrzem poziom 0 metrów. 

2.2. Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, elektrycznej i AKP. 

2.2.1. Układ powinien automatycznie utrzymywać ciśnienie powietrza w generatorze w granicach 4 

do 6 kPa. 

2.2.2. Układ należy zasilić z kolektora powietrza osuszonego z zastosowaniem dwustopniowej 

filtracji mechanicznej. 

2.2.3. Zaprojektować możliwość przełączenia na ręczną regulację ciśnienia w generatorze. 

2.2.4. Układ należy wyposażyć w przepływomierz termiczny do pomiaru przepływu i zużycia 

powietrza.  

2.2.5. Zaprojektować wykorzystanie sygnału z istniejącego układu pomiarowego ciśnienia  

w generatorze.  

2.2.6. Zaprojektować trasy kablowe i ułożenie kabla zasilającego i sygnałowego z szafy pomiarowej 

TG5. 

2.2.7. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty techniczne, 

które muszą zostać ocenione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2.2.8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w trzech 

egzemplarzach wersji papierowej i wersję elektroniczną. 

2.3. Montaż wszystkich elementów układu regulacji wykonać zgodnie z opracowanym  

i zaakceptowanym projektem. 

2.4. Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu pomiarowego i dostarczenie protokołów 

Zamawiającemu. 

2.5. Wszystkie urządzenia i materiały potrzebne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

2.5.1. Zamawiający wymaga unifikacji zastosowanych urządzeń z zabudowanymi w istniejącym 

układzie regulacji ciśnienia dla TG6. 

2.5.2. Wykonawca dostarczy rezerwowy reduktor ciśnienia. 
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3. Demontaż, sprawdzenie i montaż czujników temperatury. 

3.1. Demontaż, sprawdzenie i montaż termopar płaszczowych do pomiaru temperatury korpusu 

turbiny. 

3.2. Demontaż, sprawdzenie i montaż termometrów oporowych do pomiaru temperatury łożysk  

i klocków. 

3.3. Demontaż termometrów oporowych do pomiaru temperatury uszczelnień wodorowych. 

3.4. Wykonawca wymieni na nowe czujniki temperatury, które zostaną uszkodzone podczas 

demontażu, montażu lub innych prac remontowych wykonywanych przez Wykonawcę  

lub Podwykonawców. 

3.4.1. Nowe czujniki temperatury muszą być takiego samego typu i rodzaju jak uszkodzone. 
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A.
Remont Kapitalny Turbogeneratora nr 5 branża energetyczna i 

budowlana.

I Turbina i osprzęt.

1
Demontaż, montaż, remont zaworów regulacyjnych DN 150, docieranie 

gniazd, regeneracja wrzecion, wymiana podzespołów.
Kpl. 6 0,00

2
Demontaż, montaż, regeneracja krzywki zaworowej (belki) z wymianą 

łożysk.
Kpl. 1 0,00

3 Odkręcanie i zakręcanie śrub  w płaszczyźnie poziomej. Kpl. 1 0,00

4
Dzielenie pokrywy w płaszczyźnie pionowej niskoprężna, średnioprężna -

wysokoprężna, odwracanie korpusu.
Kpl. 1 0,00

5
Doskrobanie ręczne i pasowanie na tusz  płaszczyzny pionowej części 

niskoprężnej od strony kondensatora.
dm2 14 0,00

6
Wykonanie pomiarów stanu dynamicznego turbozespołu drgań, 

przesuwów osiowych, pomiary temperatur przed i po remoncie.
Kpl. 1 0,00

7
Demontaż, przegląd, montaż, podzespołów serwomotorów z 

regulatorami upustów 0,8 MPa i 0,12 MPa.
Kpl. 2 0,00

8 Przegląd i ustawienie bijaków. Kpl. 2 0,00

II Regulacja zespołu. 0,00

1 Przegląd naprawa obudowy (kosza) z dopasowaniem. Szt. 4 0,00

Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej TG 5.

Robocizna Materiał Sprzęt Razem

L.P. Nazwa urządzenia i opis prac remontowych J.m. Ilość
Wartość w zł
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2 Regeneracja cylindra siłownika. Szt. 4 0,00

3 Regeneracja tłoka siłownika i dopasowanie. Szt. 1
0,00

4 Regeneracja tłoczyska siłownika i dopasowanie. Szt. 1 0,00

5 Wymiana łożyska siłownika i dopasowanie. Szt. 1 0,00

6 Przegląd, regeneracja uszczelnienia dławicowego i dopasowanie. Szt. 2 0,00

7 Przegląd, regeneracja sprzęgła zaworu i dopasowanie. Szt. 4 0,00

8 Przegląd, regeneracja sworznia układu dźwigniowego i dopasowanie. Szt. 4 0,00

9 Przegląd, regeneracja układu dźwigniowego. Szt. 2 0,00

10 Ustawienie regulacji zespołu turbogeneratora. Kpl. 1 0,00

III Obejmy dławic i kierownic. 0,00

1 Demontaż, przegląd, czyszczenie, montaż obejmy kierownic. Kpl. 21 0,00

2
Demontaż-obróbka mechaniczna, montaż, dopasowanie dławicy tylnej 

korpusu turbiny.
Kpl. 1 0,00

3 Regeneracja gwintowanie śrub. Kpl. 22 0,00

4 Przegląd, regeneracja przedniej dławicy. Kpl. 1 0,00

5 Przygotowanie do badań nieniszczących kierownic. Kpl. 21 0,00
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IV Wirnik turbiny. 0,00

1 Demontaż, montaż wirnika turbiny. Kpl. 1 0,00

2

Przygotowanie wirnika do badań nieniszczących (diagnostycznych): 

koła, tarcze, wał, otwór centralny, łopatki, bandaże, czopy itp. zgodnie z 

posiadanymi zaleceniami z poprzedniego remontu.

Kpl. 1 0,00

3
Wyważenie dynamiczne wirnika turbiny wysokoobrotowe i 

przygotowanie do montażu.
Kpl. 1 0,00

V
Demontaż i montaż obejm, czyszczenie wrębów, dopasowanie 

uszczelnień i sprężyn.
0,00

1 I obejma A1, A2, A3. Kpl. 3 0,00

2 II obejma A4, A5, A6, A7, A8. Kpl. 5 0,00

3 III obejma A9, A10, A11, A12. Kpl. 4 0,00

4 IV obejma A13,A14,A15. Kpl. 3 0,00

5 Upust pary 0,12 MPa. Kpl. 4 0,00

6 Upust pary 0,8 MPa. Kpl. 3 0,00

7 V obejma A16,A17, A18. Kpl. 3 0,00

8 VI obejma A19,A20. Kpl. 2 0,00

9 VII obejma A21. Kpl. 2 0,00
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10 Przygotowanie do badań nieniszczących obejm. Kpl. 1 0,00

VI Korpus i dopasowanie  0,00

1 Transport pokryw i części. Kpl. 1 0,00

2 Odwracanie pokryw. Krotne 4 0,00

3 Montaż pokryw dzielonych czołowo. Kpl. 1 0,00

4
Sprawdzenie odbicia na tusz - doskrobanie ręczne powierzchni, kontrola 

przylegania korpusów w pionie, część WP-SP,SP-NP.
dm

2 24 0,00

5 Wkręcenie śrub - szpilek, gwintowanie otworów w strefie WP, NP. Kpl. 1 0,00

6
Demontaż, montaż połączeń pod turbiną, dorobienie nowych uszczelek, 

wkręcenie nowych śrub.
Kpl. 26 0,00

7
Dopasowanie klinów poprzecznych,  wzdłużnych (turbina-kozioł 

łożyskowy) sprawdzenie przylegania z odbiciem na tusz.
Kpl. 6 0,00

8
Doskrobanie-dopasowanie-sprawdzenie przylegania na tusz 

powierzchni złącznych kadłuba.
dm2 66 0,00

9 Czyszczenie ręczne kadłuba. Kpl. 1 0,00

10 Przygotowanie do badań korpusów turbiny części górnej i dolnej. Kpl. 1 0,00

11
Kontrola dylatacji korpusu, stanu napięć rurociągów oraz posadowienia 

zespołu na klinach ustalających.
Kpl. 1 0,00

VII Uszczelnienia labiryntowe - ustalenie luzów. 0,00

1 Uszczelnienia dławicowe. Kpl. 16 0,00
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2 Uszczelnienia wałowe na kierownicę. Kpl. 22 0,00

3 Między kierownicą a obejmą na jeden pierścień (dylatacyjne). Kpl. 21 0,00

4 Demontaż, montaż  wirnika z korpusu turbiny podczas pasowania. Krotne 6 0,00

5 Najazd pokrywą podczas pasowania. Krotne 6 0,00

VIII Kozioł łożyskowy przód turbiny. 0,00

1 Demontaż, montaż kozła łożyskowego. Szt. 1 0,00

2
Doskrobanie płaszczyzn podziału, sprawdzenie przylegania płyty 

izolacyjnej pomiędzy dolną częścią kozła a ramą fundamentową.
dm

2 16 0,00

3 Demontaż, montaż przewodów olejowych w koźle i do kozła. Szt. 24 0,00

IX
Turbina -doskrobanie płaszczyzn podziału sprawdzenie odbicia na 

tusz.
0,00

1 Przekroju kierownic. dm2 90 0,00

2 Przekroju obejm. dm2 32 0,00

3 Upustów. dm
2 16 0,00

X Zgarniacze. 0,00

1
Demontaż zgarniaczy, wymiana, dopasowanie, doskrobanie w 

przekroju, montaż
Kpl. 15 0,00

XI Smoczek parowy nr 1 i 2. 0,00
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1
Demontaż, montaż, czyszczenie korpusu z wymianą śrub, 

zabezpieczenie antykorozyjne z wymianą uszczelek.
Kpl. 2 0,00

2 Demontaż, regeneracja, montaż dyszy dyfuzora I, II stopień. Kpl. 2 0,00

3

Wykonanie i wymiana wkładu smoczka nr 1 i 2. Nowe sita wraz z 

rurkami mosiężnymi, wymiar 19x1x2500 mm, kształt „U”, sztuk 135, 

materiał MA77.

Kpl. 2 0,00

XII Zawór szybkozamykający AZO. 0,00

1
Wykonanie konstrukcji zabezpieczającej zawór i przewody wraz z ich 

odkręceniem.
Kpl. 1 0,00

2 Przygotowanie do badań nieniszczących zaworu AZO. Kpl. 1 0,00

3
Demontaż, montaż, remont górnego korpusu zaworu z serwomotorem, 

docieranie grzybów i siedzeń, regeneracja tłoczyska, próby. 
Kpl. 1 0,00

XIII Układ olejowo-łożyskowy (zbiornik oleju, chłodnice, rurociągi). 0,00

1 Czyszczenie, przegląd zbiornika oleju- 14 m
3
. Szt. 1 0,00

2 Regeneracja zaworów oleju przy zbiorniku. Szt. 3 0,00

3 Demontaż, przegląd, montaż smoczka olejowego. Szt. 2 0,00

4 Demontaż, przegląd, czyszczenie, montaż filtrów/sit oleju. Szt. 12 0,00

XIV Chłodnice oleju. 0,00

1
Demontaż, montaż chłodnic oraz przewodów olejowych z wymianą 

uszczelek.
Kpl. 2 0,00

Strona 6 z 53



                Załącznik nr 1A do SIWZ i Umowy FL/KR/98/2017   

2

Czyszczenie hydrodynamiczne układu rurowego chłodnic (660 sztuk na 

chłodnicę-rury14x1x1700 mat. MA 77) przegląd, próba szczelności 

chłodnic z przygotowaniem stanowiska prób.

Kpl. 2 0,00

XV Łożyska nośne zespołu 3 Kpl. 0,00

1
Doskrobanie ręczne, sprawdzenie odbicia na tusz płaszczyzn podziału 

łożysk i pokryw łożysk.
Kpl. 3 0,00

2 Dopasowanie zgarniaczy oleju w łożysku i pokrywie. Kpl. 6 0,00

XVI Łożysko oporowo-nośne nr 1 turbiny. 0,00

1
Doskrobanie ręczne, sprawdzenie odbicia na tusz płaszczyzn podziału 

łożyska i pokrywy łożyska.
Kpl. 1 0,00

2
Doskrobanie ręczne- sprawdzenie odbicia na tusz półkuli docisków 

łożyska.
Kpl. 1 0,00

3 Pomiary, dopasowanie i wymiana klocków oporowych. Kpl. 2 0,00

XVII Sprzęgło turbina-łącznik-lira generatora, obracarka. 0,00

1 Demontaż, montaż,  pokrywy obracarki. Kpl. 1 0,00

2
Remont, regeneracja podzespołów obracarki i przekładni ślimakowej z 

wymianą łożysk.
Kpl. 1 0,00

3 Demontaż, montaż, zesprzęglenie, centrowanie liry-sprzęgło łącznika. Kpl. 1 0,00

4 Odkręcanie, zakręcenie, regeneracja sworzni sprzęgła+ liry. Szt. 24 0,00

5 Sprawdzenie osiowania 4-krotne (z wodą). Kpl. 4 0,00
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6 Sprawdzenie współosiowości (korby). Kpl. 1 0,00

XVIII Pompa olejowa główna BT-138888 0,00

1 Odkręcenie i zakręcenie śrub w przewodach i kadłubie. Kpl. 1 0,00

2 Demontaż, montaż pompy. Szt. 1 0,00

3
Remont, wymiana zużytych podzespołów: panewek, uszczelnienia 

pompy itp.
Kpl. 1 0,00

4 Pomiary i ustawienia luzów pompy. Szt. 1 0,00

XIX Pompy kondensatu typ 8KSD. 0,00

1

Demontaż, przegląd pompy, zestawu wirującego, wymiana: łożysk, 

tulei, uszczelnień itp. wyważenie zestawu wirnikowego, montaż, 

centrowanie, zabezpieczenie antykorozyjne pomp, wykonanie 

pomiarów stanu dynamicznego przed i po remoncie.

Szt. 2 0,00

XX Pompy chłodzenia gazu 8K18A. 0,00

1

Demontaż, przegląd pompy, zestawu wirującego, wymiana: łożysk, 

tulei, uszczelnień itp. wyważenie zestawu wirnikowego, montaż, 

centrowanie, zabezpieczenie antykorozyjne pomp, wykonanie 

pomiarów stanu dynamicznego przed i po remoncie.

Szt. 2 0,00

XXI Pompa olejowa rozruchowa ARP 3-150. 0,00
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1

Demontaż, montaż, remont z wymianą łożysk, regeneracja zużytych 

podzespołów: wirniki, tuleje, wał itp., regeneracja uszczelnień 

mechanicznych ANGA, wyważenie zestawu wirnikowego, centrowanie, 

zabezpieczenie antykorozyjne pompy, wykonanie pomiarów stanu 

dynamicznego drgań przed i po remoncie, zabezpieczenie 

antykorozyjne pompy.

Szt. 1 0,00

XXII Elektro pompa olejowa 4NDW 280/ 555. 0,00

1

Demontaż, montaż, remont z wymianą łożysk, regeneracja zużytych 

podzespołów: wirniki, tuleje, wał itp., regeneracja uszczelnień 

mechanicznych ANGA, wyważenie zestawu wirnikowego, centrowanie, 

zabezpieczenie antykorozyjne pompy.

Szt. 1 0,00

XXIII Pompa czyszczenia kondensatora (przetłaczarka kulek). 0,00

1

Demontaż, montaż, remont z wymianą łożysk, regeneracja zużytych 

podzespołów: wirnik, tuleje, wał,  uszczelnienia itp. centrowanie, 

zabezpieczenie antykorozyjne pompy.

Szt. 1 0,00

XXIV Chłodnice wzbudnicy. 0,00

1 Demontaż, montaż chłodnic z wymianą uszczelek. Kpl. 2 0,00

2

Czyszczenie hydrodynamiczne układu rurowego chłodnic (18 sztuk na 

chłodnicę-rury19x1x1000 mat.  MA 77) przegląd,  próba szczelności 

chłodnic z przygotowaniem stanowiska prób.

Kpl. 2 0,00

XXV Chłodnice generatora. 0,00

1 Demontaż, montaż chłodnic z wymianą uszczelek. Kpl. 4 0,00

2

Czyszczenie hydrodynamiczne układu rurowego chłodnic (75 sztuk na 

chłodnicę-rurki 19x1x3000 mat. MA 77) przegląd, próba szczelności 

chłodnic z przygotowaniem stanowiska prób.

Kpl. 4 0,00
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XXVI
Podgrzewacze niskiego ciśnienia "PNC" 5A, (5 B, 5 C  z 

przygotowaniem do rewizji wewnętrznej UDT).
0,00

1
Demontaż, montaż konstrukcji nośnej podestów z wykonaniem stałego 

ogrodzenia wokół podgrzewaczy na czas remontu.
Mg. 0,6 0,00

2
Demontaż, rozkręcenie połączeń kołnierzowych, montaż wkładów 

rurkowych podgrzewaczy z wymianą uszczelek.
Kpl. 3 0,00

3 Próba weryfikacyjna wkładów celem ustalenia nieszczelności. Szt. 3 0,00

4

Przygotowanie zbiorników do odbioru UDT PNC 5 B, C (demontaż, 

montaż dennic, wykonanie, montaż, demontaż zaślepek DN-50 2 szt. 

DN-100 2 szt.  DN-200 2 szt.).

Kpl. 2 0,00

5
Przygotowanie płaszczy zbiorników do odbioru UDT PNC-5B i 5C. 

Czyszczenie powierzchni wewnętrznych płaszcza do rewizji UDT.
dm

2 76 0,00

6
Przygotowanie płaszczy zbiorników do odbioru UDT PNC-5B i 5C. 

Czyszczenie powierzchni spawów do rewizji UDT.
dm

2 190 0,00

7
Badanie grubości ścianek zbiorników – 120 punktów,  po zaleceniach 

inspektora UDT.
dm2 60 0,00

8
Wycięcie i wypełnienie 15 % spawów płaszczy zbiorników  po 

zaleceniach inspektora UDT.
dm2 29 0,00

9 Obróbka ręczna płaszczyzn przylgowych płaszcza i wkładu. dm
2 17 0,00

10 Wykonanie próby statycznej wodnej wkładu rurkowego. Szt. 3 0,00

11
Czyszczenie hydrodynamiczne wkładów rurowych 5 A i B (268 sztuk na 

podgrzewacz- rury w kształcie U 16x1x5600  mat. MA 77).
Szt. 536 0,00

12
Czyszczenie hydrodynamiczne wkładu rurowego 5 C (552 sztuki- rury w 

kształcie U 16x1x5600  mat. CW702R).
Szt. 552 0,00

13 Próba odbiorowa wymiennika w sieci po uruchomieniu Szt. 3 0,00

Strona 10 z 53



                Załącznik nr 1A do SIWZ i Umowy FL/KR/98/2017   

XXVII
Badania nieniszczące elementów turbiny TG-5 wg. Specyfikacji 

Technicznej załącznik nr 1 punkt II Zakres badań nieniszczących.
0,00

1 Kadłub Turbiny część dolna i górna, płaszczyzny podziału turbiny. Kpl. 1 0,00

2 Obejmy dławnice, tarcze kierownicze. Kpl. 1 0,00

3

Wirnik turbiny:  wg. Specyfikacji Technicznej załącznik nr 1 punkt II oraz 

dodatkowe zalecenia z ostatniego sprawozdania nr 104.2696/2011 

firmy P.U.N.T „Pro Novum” Sp. z o.o.

Szt. 1 0,00

4 Korpus i gniazda zaworu AZO. Kpl. 1 0,00

5 Korpusy zaworów regulacyjnych parowych. Kpl. 6 0,00

6 Komplet łożysk turbozespołu. Kpl. 6 0,00

7
Śruby, szpilki podziału turbiny: M42- 18szt.  M64- 10 szt. M 90- 8 szt.  

M120 – 4 szt. M140- 12 szt. zaworu AZO.
Kpl. 1 0,00

8
Badania grubości ścianek rurociągów parowych, wodnych i skroplin od 

DN-20 do DN-1000.
m2 220 0,00

XXVIII Remont armatury pary 9MPa. 0,00

1

Remont zasuwy DN-200 typ ZSW 81 mat. 13 HMF z napędem NWA 78 i 

100, producent Chemar Kielce (z docieraniem siedliska, dysku, 

regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., wymiana szczeliwa 

dławnicy,  pierścienia uszczelniającego).

Szt. 3 0,00

2 Remont napędów w/w zasuw z wymianą smaru płynnego Szt. 3 0,00

3

Remont zasuwy DN-200 typ 179 mat 13 HMF z przekładnią PA 81 

producent Chemar Kielce (z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., wymiana szczeliwa dławnicy,  

pierścienia uszczelniającego).

Szt. 1 0,00
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4 Remont przekładni w/w zasuwy z wymianą środka smarnego. Szt. 1 0,00

5

Remont zaworów DN-50 typ 649 mat. 10 H2M, producent Chemar 

Kielce ( z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., wymiana szczeliwa dławnicy).

Szt. 8 0,00

6

Wymiana zaworów DN-50 typ 649 mat. 10 H2M producent Chemar 

Kielce (wycięcie, wspawanie , obróbka, wyżarzanie spawów, RTG, z 

przedstawieniem protokołu napraw zakup po stronie Wykonawcy).

Szt. 2 0,00

7

Remont zaworów DN-25 typ 649 producent Chemar Kielce (z 

docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja zużytych elementów: 

trzpienia itp., wymiana szczeliwa dławnicy).

Szt. 32 0,00

8

Wymiana zaworów DN-25 typ 649 mat. 10 H2M producent Chemar 

Kielce (wycięcie, wspawanie , obróbka, wyżarzanie spawów, RTG, z 

przedstawieniem protokołu napraw zakup po stronie Wykonawcy).

Szt. 8 0,00

9

Remont zaworów DN-15 typ 649 producent Chemar Kielce (z 

docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja zużytych elementów: 

trzpienia itp., wymiana szczeliwa dławnicy).

Szt. 22 0,00

10

Wymiana zaworów DN-15 typ 649 mat. 10 H2M producent Chemar 

Kielce (wycięcie, wspawanie , obróbka, wyżarzanie spawów, RTG, z 

przedstawieniem protokołu napraw zakup po stronie Wykonawcy).

Szt. 6 0,00

11

Remont zaworów DN-20 typ 649 producent Chemar Kielce (z 

docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja zużytych elementów: 

trzpienia, pierścieni itp., wymiana szczeliwa dławnicy).

Szt. 4 0,00

12

Remont zaworów regulacyjnych DN-25 do smoczków roboczych i 

rozruchowych (z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp.).

Szt. 4 0,00

13 Remont napędów odległościowych w/w armatury. Szt. 26 0,00
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14 Naprawa uszkodzonych zawieszeń i podparć rurociągów. Mg. 0,3 0,00

XXIX Remont armatury upustów turbiny. 0,00

1

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-1000 pary 0,12MPa 

z napędem NWA 78.

Szt. 1 0,00

2 Remont napędu NWA 78 zasuwy z wymianą smaru płynnego. Szt. 1 0,00

3

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-100, obejściowa 

zasuwy DN-1000 pary 0,12 MPa.

Szt. 1 0,00

4

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa zasuwy DN-300 z upustów i do kolektora 

0,8 MPa.

Szt. 4 0,00

5 Remont napędów odległościowych w/w armatury. Szt. 4 0,00

6 Demontaż, montaż, wymiana uszczelek kryz pomiarowych DN-300. Szt. 2 0,00

7

Remont zaworów bezpieczeństwa DN-400 pary 0,8 MPa, demontaż, 

montaż, docieranie siedliska, regeneracja zużytych elementów: 

trzpienia, pierścieni, legalizacja tłoczyska itp. wymiana uszczelek.

Szt. 2 0,00

8

Remont zaworów impulsowych DN-40 do w/w zaworów 

bezpieczeństwa, demontaż, montaż, docieranie grzyba i siedliska, 

regeneracja wrzeciona itp., wymiana uszczelek.

Szt. 2 0,00

9

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa zasuwy DN-150 pary 0,8 MPa na 

odgazowywacze.

Szt. 2 0,00
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10
Wymiana zasuwy DN-150 typ 055 producent Małapanew (zakup po 

stronie Wykonawcy).
Szt. 1 0,00

11

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa zasuwy DN-200 upusty do PNC.

Szt. 4 0,00

12
Wymiana zasuwy DN-200 typ 055 producent Małapanew (zakup po 

stronie Wykonawcy).
Szt. 2 0,00

13 Remont napędów odległościowych w/w armatury. Szt. 4 0,00

14

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek zaworu zwrotnego DN-

350 do PNC 5A.

Szt. 1 0,00

15
Wymiana zaworów typ 218 DN-25 producent Wakmet (zakup po 

stronie Wykonawcy).
Szt. 12 0,00

16
Wymiana zaworów typ 218 DN-15 producent Wakmet (zakup po 

stronie Wykonawcy).
Szt. 4 0,00

17 Demontaż, przegląd, montaż napędów odległościowych zaworów j.w. Szt. 22 0,00

18

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek klapy wydmuchowej DN-

400/600.

Szt. 1 0,00

19

Wymiana zasuw fig 187 DN-150 PN 100 producent Chemar Kielce 

(wycięcie i wspawanie nowych zasuwy - zakup po stronie Wykonawcy) 

do PWC 5D, 5E- parametry- ciśnienie do 3,3 MPa, temp. do 420 0C z 

atestami i protokołami z wymiany.

Szt. 4 0,00

20 Demontaż, wykonanie, montaż króćców ciśnieniowych termopar. Szt. 4 0,00

21

Remont klapy wytrzaskowej upust 0,12 MPa DN-1000. Demontaż, 

regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, próba 

szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy.

Szt. 1 0,00
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22

Remont klapy wytrzaskowej upust 0,8 MPa DN-300. Demontaż,  

montaż, docieranie, regeneracja wrzeciona, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy.

Szt. 2 0,00

23

Remont klapy wytrzaskowej upust do PNC 5 B, 5 C, DN-200. Demontaż,  

montaż, docieranie, regeneracja wrzeciona, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy.

Szt. 2 0,00

24

Remont klapy wytrzaskowej upust do PWC 5 D, 5 E, DN-150. Demontaż,  

montaż, docieranie, regeneracja wrzeciona, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławicy.

Szt. 2 0,00

25 Remont napędów odległościowych w/w zaworów wytrzaskowych. Szt. 6 0,00

26
Demontaż, wykonanie, montaż płyt podestowych z blachy ryflowanej ≠ 

8mm.
m2 11 0,00

XXX
Remont podgrzewaczy wysokiego ciśnienia PWC 5 D, 5 E z 

przygotowaniem do rewizji wewnętrznej UDT wraz z armaturą.
0,00

1
Demontaż, montaż konstrukcji nośnej podestów z wykonaniem 

tymczasowego ogrodzenia wokół podgrzewaczy.
Mg. 0,8 0,00

2

Demontaż, rozkręcenie połączeń kołnierzowych (podziału 

podgrzewacza, wody zasilającej, pary, skroplin) montaż wkładów 

rurkowych podgrzewaczy z wymianą uszczelek.

Kpl. 2 0,00

3
Przygotowanie płaszczy zbiorników do odbioru UDT PWC 5D i 5E 

czyszczenie powierzchni wewnętrznych płaszcza do rewizji UDT.
dm2 125 0,00

4
Przygotowanie płaszczy zbiorników do odbioru UDT PWC 5D i 5E 

czyszczenie powierzchni spawów do rewizji UDT.
dm

2 340 0,00

5
Badanie grubości ścianek zbiorników – 120 punktów,  po zaleceniach 

inspektora UDT.
dm2 60 0,00

6
Wycięcie i wypełnienie 15 % spawów płaszczy zbiorników  po 

zaleceniach inspektora UDT.
dm

2 51 0,00

7 Naprawa układu separacji pary. Szt. 2 0,00

8 Wykonanie, montaż, demontaż zaślepek DN-50. Szt. 4 0,00
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9 Wykonanie, montaż, demontaż zaślepek DN-100. Szt. 4 0,00

10 Wykonanie, montaż, demontaż zaślepek DN-150. Szt. 4 0,00

11
Próba weryfikacyjna ciśnieniowa wkładów podgrzewaczy, wodna do 22 

MPa.
Szt. 2 0,00

12 Wykonanie próby ciśnieniowej płaszcza – parowa do 4 MPa. Szt. 2 0,00

13 Wycięcie nieszczelnej wężownicy i zaślepienie. Szt. 2 0,00

14
Obróbka ręczna płaszczyzn przylgowych płaszcza i wkładu poprzez 

szlifowanie i skrobanie.
dm

2 22 0,00

15

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia, tłoka 

itp. montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek regulatora skroplin 

PWC.

Szt. 2 0,00

16

Remont serwomotorów DN-175 do PWC, demontaż,  montaż z 

docieraniem siedliska, regeneracja zużytych elementów: trzpienia, 

tłoka, legalizacja cylindra itp. wymiana szczeliwa dławnicy,  pierścienia 

uszczelniającego.

Szt. 2 0,00

17
Remont wodowskazów wysokiego ciśnienia (demontaż, montaż, 

regeneracja przylg, wymiana miki).
Szt. 4 0,00

18

Remont zaworu różnicowego DN-25 demontaż, montaż z docieraniem 

siedliska i grzyba, regeneracja lub ewentualna wymiana zużytych 

elementów: trzpienia, tłoka, cylindra itp., wymiana uszczelek.

Szt. 1 0,00

19

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja lub 

ewentualna wymiana zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, 

próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy 

zaworu DN-100 skropliny z PWC.

Szt. 4 0,00

20
Wymiana zaworu DN-100 typ 218 producent Wakmet ( zakup po 

stronie Wykonawcy).
Szt. 2 0,00
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21

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: sworzni itp.,  

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, zaworu zwrotnego DN-

100 skropliny z PWC.

Szt. 2 0,00

22
Wymiana zaworu zwrotnego DN-100 typ 292 producent Wakmet 

(zakup po stronie Wykonawcy).
Szt. 1 0,00

23

Demontaż, remont, regeneracja lub ewentualna wymiana zużytych 

elementów: trzpienia, siedliska itp., montaż, próba szczelności, 

wymiana uszczelek, zaworów wytrzaskowych DN-25 PWC.

Szt. 2 0,00

24

Demontaż, remont zasuwy DN-200 produkcji ZSRR (WAS) z przekładnią 

ręczną z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych elementów: 

trzpienia itp., montaż, wymiana szczeliwa dławnicy, pierścienia 

uszczelniającego, uszczelki.

Szt. 1 0,00

25 Remont napędu ręcznego mechanicznego w/w zasuwy. Szt. 1 0,00

26
Demontaż, remont, montaż zaworów DN-10 ZWZ 11  regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia, itp., montaż, wymiana uszczelek.
Szt. 16 0,00

27
Wymiana zaworów DN-10 ZWZ 11 PN 160 ( zakup po stronie 

Wykonawcy).
Szt. 6 0,00

28

Remont zaworów DN-25 typ 649 mat. 20, producent Chemar Kielce z 

docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja zużytych elementów: 

trzpienia itp., wymiana szczeliwa dławnicy.

Szt. 14 0,00

29
Wymiana zaworów DN-25 typ 649 mat. 20 producent Chemar Kielce- 

(wycięcie i wspawanie,  zakup po stronie Wykonawcy).
Szt. 6 0,00

30

Remont zaworów DN-15 typ 649 producent Chemar Kielce z 

docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja zużytych elementów: 

trzpienia itp., wymiana szczeliwa dławnicy.

Szt. 8 0,00

31
Wymiana zaworów DN-15 typ 649 mat. 20 producent Chemar Kielce 

(wycięcie i wspawanie, zakup po stronie Wykonawcy).
Szt. 2 0,00

32 Demontaż, montaż, wymiana uszczelek kryzy DN-20. Szt. 2 0,00
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33

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworu DN-25 skropliny z PWC.

Szt. 16 0,00

34
Wymiana zaworów DN-25 typ 218 producent Wakmet (zakup po 

stronie wykonawcy).
Szt. 8 0,00

35
Wymiana zaworów DN-25 typ 422S producent Wakmet (zakup po 

stronie wykonawcy).
Szt. 6 0,00

36

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworu DN-50 z PWC.

Szt. 8 0,00

37
Wymiana zaworów DN-50 typ 218 producent Wakmet (zakup po 

stronie wykonawcy.
Szt. 3 0,00

38

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworu DN-15 skropliny z PWC.

Szt. 12 0,00

39
Wymiana zaworów DN-15 typ 218 producent Wakmet (zakup po 

stronie wykonawcy).
Szt. 5 0,00

40

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworu DN-32.

Szt. 3 0,00

XXXI Remont armatury PNC. 0,00

1

Remont zaworu bezpieczeństwa ciężarkowy DN-32 demontaż, remont z 

docieraniem siedliska, regeneracja zużytych elementów grzyba, 

trzpienia, itp., montaż, wymiana uszczelek próba ciśnieniowa na 

stanowisku prób do UDT (dwukrotna).

Szt. 1 0,00

2

Remont zaworu bezpieczeństwa sprężynowy DN-32 demontaż, remont 

z docieraniem siedliska, regeneracja zużytych elementów: grzyba, 

trzpienia itp., montaż, wymiana uszczelek, próba ciśnieniowa na 

stanowisku prób do UDT (dwukrotna).

Szt. 1 0,00
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3

Remont zaworu bezpieczeństwa ciężarkowy DN-50 demontaż, remont z 

docieraniem siedliska, regeneracja grzyba, zużytych elementów: 

trzpienia itp. montaż, wymiana uszczelek, próba ciśnieniowa na 

stanowisku prób do UDT ( dwukrotna).

Szt. 2 0,00

4

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworu DN-25.

Szt. 4 0,00

5

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworu DN-32.

Szt. 2 0,00

6

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworu DN-50.

Szt. 6 0,00

7

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworu DN-15.

Szt. 6 0,00

8

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworu DN-100.

Szt. 6 0,00

9 Remont głowic i wodowskazów PNC. Kpl. 3 0,00

10

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia, tłoka 

itp., montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek regulatorów 

skroplin PNC.

Szt. 3 0,00

XXXII Remont armatury kondensatu. 0,00

1

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-300 w kanale 

technologicznym.

Szt. 2 0,00

2
Wymiana zaworów DN-15 typ 218 producent Wakmet (zakup po 

stronie wykonawcy).
Szt. 2 0,00
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Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-200.

Szt. 2 0,00

4

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy  zasuwy DN-150

Szt. 14 0,00

5
Wymiana zasuwy DN-150 typ 055 producent Małapanew (zakup po 

stronie Wykonawcy).
Szt. 1 0,00

6
Wymiana zasuwy DN-150 typ 2110 producent Jafar (zakup po stronie 

Wykonawcy).
Szt 2 0,00

7
Wymiana zasuwy DN-150 typ 2111 producent Jafar (zakup po stronie 

Wykonawcy).
Szt 2 0,00

8

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy  zasuwy DN-100

Szt. 10 0,00

9
Wymiana zasuwy DN 100 typ 2110 producent Jafar (zakup po stronie 

Wykonawcy)
Szt. 3 0,00

10
Wymiana zasuwy DN-100 typ 055 producent Małapanew (zakup po 

stronie Wykonawcy).
Szt. 2 0,00

11

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja lub 

ewentualna wymiana zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, 

próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy 

zasuwy DN-80.

Szt. 5 0,00

12
Wymiana zasuwy DN-80 typ 2110 producent Jafar (zakup po stronie 

Wykonawcy).
Szt. 2 0,00

13
Wymiana zaworów DN-15 typ 218 producent Wakmet (zakup po 

stronie wykonawcy).
Szt. 4 0,00
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Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-50.

Szt. 4 0,00

15
Wymiana zasuwy DN-50 typ 2110 producent Jafar (zakup po stronie 

Wykonawcy).
Szt. 2 0,00

16

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek klap zwrotnych DN-150.

Szt. 4 0,00

17

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, wymiana szczeliwa 

dławnicy zawór DN-25 wspawany.

Szt. 4 0,00

18

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana uszczelnienia dławnicy zaworu regulacyjnego 

recyrkulacji DN-150.

Szt. 1 0,00

19

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż,  wymiana szczeliwa 

dławnicy, wymiana uszczelek zaworów DN-25.

Szt. 8 0,00

20
Remont, demontaż, montaż z wymianą uszczelek kryzy pomiarowej DN-

150 kondensat na odgazowywacze.
Szt. 2 0,00

21

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworów DN-15.

Szt. 8 0,00

22
Demontaż, wykonanie, montaż płyt podestowych z blachy ryflowanej ≠ 

8mm.
m2 6 0,00

XXXIII Remont armatury uszczelnień turbiny. 0,00

1

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zaworów DN-100

Szt. 2 0,00
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2 Remont przekładni kątowej zaworów. Szt. 2 0,00

3

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zaworów DN-50

Szt. 2 0,00

4

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zaworów DN-40

Szt. 4 0,00

5

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zaworu DN-32.

Szt. 1 0,00

6

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zaworów DN-25

Szt. 4 0,00

7

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

szczeliwa dławnicy zaworu DN-15.

Szt. 6 0,00

8

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek zaworu bezpieczeństwa DN-40.

Szt. 1 0,00

9

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-100.

Szt. 2 0,00

10

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-80.

Szt. 5 0,00
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11 Remont napędów odległościowych w/w zasuw i zaworów. Szt. 24 0,00

XXXIV Remont armatury próżniowej. 0,00

1

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-200.

Szt. 4 0,00

2

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-50.

Szt. 4 0,00

3

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zaworów DN-100

Szt. 8 0,00

4 Remont napędów odległościowych w/w zasuw i zaworów. Szt. 8 0,00

XXXV Remont armatury wody obiegowej. 0,00

1

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-800 typ 019 z 

napędem NWA 78- 3 szt., z napędem PS-II- 1 szt. w kanale 

technologicznym i remontem w/w napędów armatury DN-800 na 

rurociągach  R-1, R-2, R1A, 2A.

Szt. 4 0,00

2
Wymiana zasuwy DN-800 typ 019, PN-6 z napędem NWA 1 i wymianą 

kołnierzy (zakup po stronie Wykonawcy).
Kpl. 1 0,00

3
Wymiana napędu NWA 1 zasuwy DN-800 typ 019 zasuwa R 1 (zakup po 

stronie Wykonawcy).
Szt. 1 0,00
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4

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-600 z napędem 

NWA 78- 1 szt., z napędem PS-II- 1 szt. w kanale technologicznym i 

remontem w/w napędów armatury DN-600 na rurociągach  łączących R-

1-R-2, R-1A-R-2A.

Szt. 2 0,00

5
Wymiana napędu NWA 1 do zasuwy DN-600 typ 002 zasuwa łącząca R1 

i R2 (zakup po stronie Wykonawcy).
Szt. 1 0,00

6

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-400 w kanale 

technologicznym.

Szt. 4 0,00

7

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuw DN-250.

Szt. 2 0,00

8

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-200.

Szt. 2 0,00

9

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy DN-150.

Szt. 10 0,00

10

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuw DN-125.

Szt. 2 0,00

11

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-100.

Szt. 24 0,00

12

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-80.

Szt. 6 0,00

Strona 24 z 53



                Załącznik nr 1A do SIWZ i Umowy FL/KR/98/2017   

13

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy DN-65.

Szt. 12 0,00

14

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy DN-50.

Szt. 9 0,00

15

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek klap zwrotnych DN-150.

Szt. 2 0,00

16

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworu DN-20-25.

Szt. 24 0,00

17

Demontaż, remont, regeneracja zużytych elementów: trzpienia itp., 

montaż, próba szczelności, wymiana uszczelek, wymiana szczeliwa 

dławnicy zaworu DN-50.

Szt. 6 0,00

18 Remont napędów odległościowych zasuw DN-100-200. Szt. 12 0,00

19
Demontaż, montaż termopar wraz z przepłukaniem instalacji i zaworów 

(4 szt. anubary  w kanale technologicznym).
Kpl. 12 0,00

20 Demontaż, wykonanie, montaż kosza kulek DN-600. Szt. 2 0,00

21 Udrażnianie rurociągów wodnych DN-50-300. m 75 0,00

22
Demontaż, wykonanie, montaż płyt podestowych z blachy ryflowanej ≠ 

8mm w posadzce.
m2 38 0,00

XXXVI Remont filtrów wody obiegowej. 0,00

1 Demontaż, montaż wkładu filtra DN-600 z wymianą uszczelek. Szt. 2 0,00

2 Czyszczenie zbiornika filtra. Szt. 2 0,00
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3 Czyszczenie i regeneracja wkładu filtra. Szt. 2 0,00

4
Zabezpieczenie antykorozyjne wkładu filtra poprzez malowanie emalią 

ftalową podkładową.
Szt. 2 0,00

5 Demontaż, montaż siatek filtra Szt. 12 0,00

6
Naprawa uszkodzonych elementów filtra wody (6 szt. siatek + 

konstrukcji wsporczej).
Kpl. 2 0,00

XXXVII Remont smoczka odsysania pary z uszczelnień. 0,00

1 Demontaż, montaż płyt podestowych z blachy ryflowanej ≠8mm. m
2 8 0,00

2 Demontaż, montaż smoczka. Szt. 1 0,00

3
Czyszczenie hydrodynamiczne rurek smoczka (rury w kształcie U 

19x1x3400  mat. MA 77).
Szt. 288 0,00

4 Próba szczelności wkładu smoczka (wodna). Szt. 1 0,00

XXXVIII Kondensator. 0,00

1
Wykonanie próby weryfikacyjnej układu rurkowego celem ustalenia 

nieszczelnych rurek i zakołkowanie do 50 sztuk rurek.
Kpl. 1 0,00

2 Rozkręcenie, skręcenie pokryw kondensatora DN-2500. Szt. 4 0,00

3

Czyszczenie hydrodynamiczne do średnicy wewnętrznej rur 22 mm, 

nowymi nabojami BWG 1” x 16 C4S, rurek kondensatora (3880 sztuk 

rur 24x1x6050  mat. MA 77).

Kpl. 1 0,00

4 Wykonanie uszczelek gumowych DN-2500. Szt. 4 0,00
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5 Rozkręcenie, skręcenie włazów pokryw kondensatora DN-500. Szt. 8 0,00

6 Wykonanie uszczelek gumowych DN-500. Szt. 8 0,00

7 Zastęplowanie, rozstęplowanie kondensatora. Mg. 0,05 0,00

8 Demontaż, wymiana, montaż płytek cynkowych. Szt. 60 0,00

9 Remont wodowskazów rurkowych. Szt. 2 0,00

10 Udrażnianie rurociągów DN-25-50. m 68 0,00

11
Demontaż, montaż klapy próżniowej kondensatora DN-600 z wymianą 

uszczelek i regeneracją przylg.
Szt. 2 0,00

12

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, dysku, regeneracja zużytych 

elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zasuwy DN-50.

Szt. 6 0,00

13

Demontaż, remont z docieraniem siedliska, grzyba, regeneracja 

zużytych elementów: trzpienia itp., montaż, próba szczelności, wymiana 

uszczelek, wymiana szczeliwa dławnicy zaworów DN-25

Szt. 5 0,00

14 Wykonanie nowych lejków oddzielania kulek pod koszami. Szt. 4 0,00

15 Wykonanie próby statycznej układu rurkowego. Kpl. 1 0,00

XXXIX
Wymiana rurociągów po weryfikacji wraz z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym.
0,00

1
Demontaż, wymiana kolan giętych 90

o  
rurociąg skroplin z rusztowań 

DN-100 (f 108 x 10 mat. K18 III st. zakup po stronie wykonawcy).
Szt. 18 0,00

Strona 27 z 53



                Załącznik nr 1A do SIWZ i Umowy FL/KR/98/2017   

2
Demontaż, wymiana

  
rurociągu skroplin z rusztowań DN-100 (f 108 x 10 

mat. K18 III st. zakup po stronie wykonawcy).
m 44 0,00

3
Demontaż, wymiana rurociągu z rusztowań para 3 MPa DN-150 (f 159x 

12,5 K18 III st. zakup po stronie wykonawcy).
m 14 0,00

4
Demontaż, wymiana rurociągu para 3 MPa DN-100 (f 108x 10 K18 III st. 

zakup po stronie wykonawcy).
m 12 0,00

5
Demontaż, wymiana rurociągu z rusztowań para 0,8 MPa DN-300 (f 

323,9x 12,5 K18 III st. zakup po stronie wykonawcy).
m 8 0,00

6
Demontaż, wymiana rurociągu z rusztowań para 0,8 MPa DN-150 (f 159 

x 8,8 K18 III st. zakup po stronie wykonawcy).
m 24 0,00

7
Demontaż, wymiana rurociągu para 0,8 MPa DN-80 (f 89  x 6,3 K18 III 

st. zakup po stronie wykonawcy).
m 20 0,00

8
Demontaż, wymiana rurociągu para 0,8 Mpa (f 32- f 57 K18 III st. zakup 

po stronie wykonawcy).
m 38 0,00

9
Demontaż, wymiana rurociągów para 3 MPa DN-25 (f 38X5,5 K 18 III st. 

zakup po stronie wykonawcy).
m 16 0,00

10
Demontaż, wymiana rurociągów niskoprężnych f 108-f 219 (zakup po 

stronie wykonawcy).
m 32 0,00

11
Demontaż, wymiana rurociągów niskoprężnych f 89-f 57 (zakup po 

stronie wykonawcy).
    m 24 0,00

12
Demontaż, wymiana rurociągów niskoprężnych f 51-f 25 (zakup po 

stronie wykonawcy).
    m 42 0,00

13
Demontaż, wymiana rurociągu z rusztowań para 0,8 MPa DN-150 (f 159 

x 8,8 K18 III st. zakup po stronie wykonawcy).
m 12 0,00

14

Demontaż, wymiana rurociągu wody obiegowej od zasuw odcinających 

do kondensatora- odtworzeniowo w/g istniejącego stanu DN-700 (f 711 

x 10,  zakup po stronie wykonawcy). PN 6, temp. 300C.

m 60 0,00

15
Demontaż, wymiana kolan segmentowych DN-700 (f 711 x 10 zakup po 

stronie wykonawcy) 
Szt. 7  0,00
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16
Demontaż, wymiana kompensatorów soczewkowych DN-600 (f 610 x 

10 zakup po stronie wykonawcy).
Szt. 4 0,00

17
Demontaż, wymiana zwężki DN-700/ DN-600 (f 711 x 10 /610 x 10 

zakup po stronie wykonawcy).
Szt. 8 0,00

18
Demontaż, wymiana zwężki DN-800/DN-700 (f 813 x 11/ 711 x 10 

zakup po stronie wykonawcy).
Szt. 4 0,00

19
Demontaż, wymiana kołnierzy płaskich DN-700 PN 6 (pod rurę DN 711 x 

10, zakup po stronie wykonawcy).
Szt. 8 0,00

20
Demontaż, wymiana włazów rewizyjnych DN-500 (zakup po stronie 

wykonawcy).
Szt. 6 0,00

21
Demontaż, wymiana kolan segmentowych zasuw łączących DN-600 (f 

610 x 10 zakup po stronie wykonawcy).
Szt. 4 0,00

22
Demontaż, wymiana rurociągu zasuw łączących DN-600 (f 610 x 10 

zakup po stronie wykonawcy).
m 6 0,00

23
Demontaż, wymiana kołnierzy płaskich DN-600, PN 10 (pod rurę f 610 x 

10, zakup po stronie wykonawcy).
Szt. 4 0,00

24
Demontaż, wymiana kolan segmentowych DN-400 (f 406 x 8 zakup po 

stronie wykonawcy).
Szt. 6 0,00

25
Demontaż, wymiana rurociągu DN 400 (f 406 x 8 zakup po stronie 

wykonawcy)
m 21 0,00

XL Roboty budowlane przy wymianie rurociągów DN-700. 0,00

1

Skucie uszkodzonego betonu na podporach rurociągów wody  DN-700 o 

wymiarach 1000 x 500 x 300 mm do głębokości 25 mm na powierzchni 

1.4 m2.

Szt. 6 0,00

2
Naprawa uszkodzonych betonów preparatami naprawczymi do betonu 

firmy Bauchemie typ Nafufill KM 250 o powierzchni 1.4 m2. Szt. 6 0,00
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3

Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod rurociągi: blacha 

stalowa o grubości  8 mm o wymiarach 1000 x 500 mm. wzmocnienia z 

blachy grubość 8 mm o wymiarach 500 x 150 mm –sztuk 2, ślizg z 

blachy grubości 8 mm o wymiarach: długość 500 mm, szerokość  800 

mm dopasowany do profilu rury DN-700.

Kpl. 6 0,00

4

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej: farba 

podkładowa, farba nawierzchniowa ogólnego stosowania–dwie 

warstwy o powierzchni 2.1 m
2.

Szt. 6 0,00

5
Zamocowanie konstrukcji wsporczej do podpór betonowych kotwami f 

10 x 80 po 4 sztuki.
Szt. 6 0,00

6
Skucie uszkodzonych podpór betonowych pod rurociągi o wymiarach 

1000 x 500 x 500 mm.
Szt. 2 0,00

7

Wykonanie nowych podpór żelbetowych pod rurociągi DN-700 o 

wymiarach 1000 x 500 x 500 mm zbrojonych prętami żebrowanymi f 8 

mm.

Szt. 4 0,00

8
Wykonanie, montaż, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 

tak jak w punktach 3,4,5.
Szt. 4 0,00

9

Skucie uszkodzonego betonu na podporach rurociągów DN-300 o 

wymiarach 800 x 400 x 300 mm do głębokości 25 mm na powierzchni 

1.0 m2.

Szt. 2 0,00

10
Naprawa uszkodzonych betonów preparatami naprawczymi do betonu 

firmy Bauchemie typ Nafufill KM 250 o powierzchni 1,0 m
2
.

Szt. 2 0,00

11

Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod rurociągi: blacha 

stalowa o grubości  8 mm o wymiarach 800 x 400 mm. wzmocnienia z 

blachy grubość 8 mm o wymiarach 400 x 100 mm –sztuk 2, ślizg z 

blachy grubości 8 mm o wymiarach: długość 400 mm , szerokość 400 

mm dopasowany do profilu rury DN-300.

Kpl. 2 0,00

12

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej: farba 

podkładowa, farba nawierzchniowa ogólnego stosowania –dwie 

warstwy o powierzchni 1.1 m2.

Szt. 2 0,00

Strona 30 z 53



                Załącznik nr 1A do SIWZ i Umowy FL/KR/98/2017   

13
Zamocowanie konstrukcji wsporczej do podpór betonowych kotwami f 

8 x 80 po 4 sztuki.
Szt. 2 0,00

14 Zabezpieczenie  preparatem Abizol betonowych podpór pod rurociągi. m2 16 0,00

15 Wywóz odpadów poremontowych. m3 2 0,00

XLI Termoizolacja elementów turbiny i rurociągów 0,00

1

Demontaż, wykonanie, montaż izolacji termicznej elementów turbiny, 

armatury, podgrzewaczy PWC, PNC oraz rurociągów wokół 

turbozespołu.

Kpl. 1 0,00

Razem część energetyczna i budowlana: 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Remont Kapitalny Turbogeneratora nr 5 branża elektryczna i AKP.

I
TG-5. Wymiana napędów odłączników w celi nr: 45 RGS -sprzęgło 

poprzeczne nr 3.

1

Demontaż pneumatycznych siłowników napędu odłączników 

szynowych wraz z osprzętem od systemu roboczego i rezerwowego 

szyn w celi nr: 45 RGS, utylizacja zdemontowanych siłowników /w 

uzgodnieniu ze zlecającym/ i konstrukcji nośnych.

Kpl. 2 0,00

2

Demontaż elektrozaworów sprężonego powietrza we wnękach 

przekaźnikowych oraz rurek instalacji sprężonego powietrza powyżej 

zaworu głównego w celi nr: 45 RGS.

Szt. 2 0,00

3 Demontaż aparatury,  kabli i osznurowania w celi nr:  45 RGS. Kpl. 1 0,00

4
Montaż siłowników napędu odłączników typu: NSW-30 i LP-1 . pod 

nadzorem  producenta ZWAE Lębork.
Kpl. 2 0,00

5
Montaż aparatury w celi nr 45 RGS, zgodnie z projektem nr: 02-11.2016-

SM/W PRETiMKS „ELEKTROKONTEL”.
Kpl. 1 0,00
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6
Montaż tras kablowych, układanie kabli, łączenie obwodów zgodnie z 

projektem nr: 02-11.2016-SM/W PRETiMKS „ELEKTROKONTEL”.
Kpl. 1 0,00

7 Prace regulacyjno-rozruchowe, próby sterowania, blokad. Kpl. 1 0,00

II
TG-5. Wymiana napędów odłączników w celi nr: 57 RGS 

–turbogenerator nr 5.
0,00

1.

Demontaż pneumatycznych siłowników napędu odłączników 

szynowych wraz z osprzętem od systemu roboczego i  rezerwowego 

szyn w celi nr: 57 RGS, utylizacja zdemontowanych siłowników /w 

uzgodnieniu ze zlecającym/ i konstrukcji nośnych.

Kpl. 2 0,00

2.

Demontaż elektrozaworów sprężonego powietrza we wnękach 

przekaźnikowych oraz rurek instalacji sprężonego powietrza powyżej 

zaworu głównego w celi nr: 57 RGS.

Kpl. 1 0,00

3. Demontaż aparatury,  kabli i osznurowania w celi nr: 57 RG. Kpl. 1 0,00

4.
Montaż siłowników napędu odłączników typu: NSW-30 i LP-1 . pod 

nadzorem  producenta ZWAE Lębork.
Kpl. 2 0,00

5.
Montaż aparatury w celi nr 57 RGS, zgodnie z projektem nr: 01-11.2016-

SM/W PRETiMKS „ELEKTROKONTEL”.
Kpl. 1 0,00

6.
Montaż tras kablowych, układanie kabli, łączenie obwodów zgodnie z 

projektem nr: 01-11.2016-SM/W PRETiMKS „ELEKTROKONTEL”.
Kpl. 1 0,00

7. Prace regulacyjno-rozruchowe, próby sterowania, blokad. Kpl. 1 0,00

8.

Przegląd instalacji odwzorowania pracy odłączników szynowych na 

tablicy synoptycznej w nastawni RGS /cela 45 i 57RGS/, wymiana 

„uszkodzonych” elementów sygnalizacji.

Kpl. 2 0,00

9.
Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i stanu 

izolacji instalacji /cela 45 i 57RGS/.
Kpl. 2 0,00
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10.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej /cela 45 i 57 RGS 3 

egzemplarze w wersji papierowej i CD/. Przekazanie instalacji do 

eksploatacji.

Kpl. 3 0,00

III Remont wzbudnicy typu: WT-170/3000 150kW. 0,00

1 Demontaż i montaż osłon z obu stron. Kpl. 1 0,00

Demontaż, montaż instalacji wody i oleju. Kpl. 1 0,00

2 Odkręcenie i zdjęcie maszyny z podstawy. Szt. 1 0,00

3 Demontaż sprzęgła i tarcz łożyskowych oraz wyjęcie wirnika ze stojana. Kpl. 1 0,00

4 Kontrola uzwojeń stojana i wirnika. Kpl. 1 0,00

5 Kontrola i dokręcenie śrub mocujących bieguny stojana. Kpl. 1 0,00

6 Czyszczenie i dmuchanie uzwojeń oraz całej maszyny. Kpl. 1 0,00

7 Mycie i lakierowanie uzwojeń. Kpl. 1 0,00

8 Demontaż i mycie łożysk oraz kontrola ich zużycia. Kpl. 1 0,00

9 Czyszczenie powierzchni roboczej łożyska. Kpl. 2 0,00

10 Ręczne polerowanie  czopa i jego pomiar. Szt. 2 0,00

11 Czyszczenie i mycie komory oraz całego łożyska. Kpl. 2 0,00
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12 Kontrola i wymiana uszczelek labiryntów. Kpl. 2 0,00

13 Montaż całości łożyska i pokrywy z końcowym pomiarem luzów. Szt. 2 0,00

14 Regulacja szczeliny labirynty-wał. Kpl. 1 0,00

15
Kontrola zamocowania wentylatora na wale oraz skrzydełek 

wentylacyjnych.
Kpl. 1 0,00

16 Kontrola osadzenia piasty komutatora na wale. Szt. 1 0,00

17 Kontrola zamocowania chorągiewek do działek komutatora. Szt. 1 0,00

18 Kontrola i naprawa lub wymiana opraw szczotkowych. Kpl. 1 0,00

19 Wyważenie wirnika dynamiczne /wysokoobrotowe/. Kpl. 1 0,00

20

Kontrola przylegania skrzyni podstawy wzbudnicy, dopasowanie-

doskrobanie ręczne, sprawdzenie odbicia na tusz ramy wzbudnicy do 

płyty fundamentowej.

Kpl. 1 0,00

21 Montaż całości maszyny i ustawienie oraz przykręcenie do podstawy. Kpl. 1 0,00

22
Wymiana szczotek z dopasowaniem do opraw i dotarciem do 

powierzchni komutatora.
Kpl. 1 0,00

23 Czyszczenie i mycie komutatora. Kpl. 1 0,00

24 Pomiar rezystancji uzwojeń, rezystancji izolacji uzwojeń. Kpl. 1 0,00

25
Pomiar szczelin powietrznych w czterech punktach z obu stron 

maszyny.
Kpl. 1 0,00
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26 Transport maszyny do i z miejsca remontu. Szt. 1 0,00

27 Podłączenie przewodów zasilających, założenie osłon. Kpl. 1 0,00

28
Wykonanie prób i badań oraz przekazanie protokołów i dokumentacji 

poremontowej.
Kpl. 3 0,00

IV
Remont silnika pompy olejowej prądu stałego typu: PN-100 15kW;  

1500obr/min.
0,00

1 Demontaż i montaż osłon z obu stron. Kpl. 1 0,00

2 Odkręcenie i zdjęcie maszyny z podstawy. Szt. 1 0,00

3 Demontaż sprzęgła i tarcz łożyskowych oraz wyjęcie wirnika ze stojana. Kpl. 1 0,00

4 Kontrola uzwojeń stojana i wirnika. Kpl. 1 0,00

5 Kontrola i dokręcenie śrub mocujących bieguny stojana. Kpl. 1 0,00

6 Czyszczenie i dmuchanie uzwojeń oraz całej maszyny. Kpl. 1 0,00

7 Mycie i lakierowanie uzwojeń. Kpl. 1 0,00

8 Wymiana łożysk /łożyska produkcji SKF/. Szt. 2 0,00

9
Kontrola zamocowania wentylatora na wale oraz skrzydełek 

wentylacyjnych.
Kpl. 1 0,00

10 Kontrola osadzenia piasty komutatora na wale. Kpl. 1 0,00

11 Kontrola zamocowania chorągiewek do działek komutatora. Szt. 1 0,00
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12 Kontrola i naprawa lub wymiana opraw szczotkowych. Kpl. 1 0,00

13 Wyważenie wirnika dynamiczne /wysokoobrotowe/. Szt. 1 0,00

14 Kontrola przylegania łap podstawy silnika. Kpl. 1 0,00

15 Montaż całości maszyny i ustawienie oraz przykręcenie do podstawy. Szt. 1 0,00

16
Wymiana szczotek z dopasowaniem do opraw i dotarciem do 

powierzchni komutatora.
Kpl. 1 0,00

17 Czyszczenie i mycie komutatora. Kpl. 1 0,00

18 Osiowanie maszyny. Szt. 1 0,00

19 Zesprzęglenie maszyny. Szt. 1 0,00

20 Pomiar rezystancji uzwojeń, rezystancji izolacji uzwojeń. Kpl. 1 0,00

21
Pomiar szczelin powietrznych w czterech punktach z obu stron 

maszyny.
Kpl. 1 0,00

22 Transport maszyny do i z miejsca remontu. Szt. 1 0,00

23 Podłączenie przewodów zasilających, założenie osłon. Kpl. 1 0,00

24
Wykonanie prób i badań oraz przekazanie protokołów i dokumentacji 

poremontowej.
Kpl. 3 0,00

V Remont silnika serwomotoru typu: MUN-2P  0,1kW; 3000obr/min. 0,00

1 Demontaż i montaż osłon z obu stron. Kpl. 1 0,00
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2 Odkręcenie i zdjęcie maszyny z podstawy. Szt. 1 0,00

3 Demontaż sprzęgła i tarcz łożyskowych oraz wyjęcie wirnika ze stojana. Kpl. 1 0,00

4 Kontrola uzwojeń stojana i wirnika. Kpl. 1 0,00

5 Kontrola i dokręcenie śrub mocujących bieguny stojana. Kpl. 1 0,00

6 Czyszczenie i dmuchanie uzwojeń oraz całej maszyny. Kpl. 1 0,00

7 Mycie i lakierowanie uzwojeń. Kpl. 1 0,00

8 Wymiana łożysk /łożyska produkcji SKF/. Szt. 2 0,00

9
Kontrola zamocowania wentylatora na wale oraz skrzydełek 

wentylacyjnych.
Kpl. 1 0,00

10 Kontrola osadzenia piasty komutatora na wale. Kpl. 1 0,00

11 Kontrola zamocowania chorągiewek do działek komutatora. Szt. 1 0,00

12 Kontrola i naprawa lub wymiana opraw szczotkowych. Kpl. 1 0,00

13 Wyważenie wirnika dynamiczne /wysokoobrotowe/. Szt. 1 0,00

14 Kontrola przylegania łap podstawy silnika. Kpl. 1 0,00

15 Montaż całości maszyny i ustawienie oraz przykręcenie do podstawy. Szt. 1 0,00

16
Wymiana szczotek z dopasowaniem do opraw i dotarciem do 

powierzchni komutatora.
Kpl. 1 0,00
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17 Czyszczenie i mycie komutatora. Kpl. 1 0,00

18 Osiowanie maszyny. Szt. 1 0,00

19 Zesprzęglenie maszyny. Szt. 1 0,00

20 Pomiar rezystancji uzwojeń, rezystancji izolacji uzwojeń. Kpl. 1 0,00

21
Pomiar szczelin powietrznych w czterech punktach z obu stron 

maszyny.
Kpl. 1 0,00

22 Transport maszyny do i z miejsca remontu. Szt. 1 0,00

23 Podłączenie przewodów zasilających, założenie osłon. Kpl. 1 0,00

24
Wykonanie prób i badań oraz przekazanie protokołów i dokumentacji 

poremontowej.
Kpl. 3 0,00

VI
Remont silnika pompy olejowej prądu zmiennego typu: A-6Z-4 14kW; 

1450obr/min.
0,00

1 Odłączenie zasilania silnika, odkręcenie i zdjęcie maszyny z podstawy. Kpl. 1 0,00

2 Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń przed i po remoncie. Kpl. 1 0,00

3 Kontrola i dokręcenie śrub tabliczki zaciskowej. Szt. 1 0,00

4
Kontrola zamocowania wentylatora na wale oraz skrzydełek 

wentylacyjnych.
Szt. 1 0,00

5 Transport silnika do i z miejsca remontu. Szt. 1 0,00

6 Demontaż sprzęgła i tarcz łożyskowych oraz wyjęcie wirnika ze stojana. Kpl. 1 0,00
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7
Czyszczenie, mycie, dmuchanie uzwojeń oraz impregnacja uzwojeń 

/lakierowanie na gorąco/.
Kpl. 1 0,00

8 Suszenie maszyny. Szt. 1 0,00

9 Wymiana łożysk na łożyska produkcji SKF, nałożenie smaru. Szt. 2 0,00

10 Wyważenie wirnika dynamiczne /wysokoobrotowe/. Szt. 1 0,00

11 Założenie osłon. Kpl. 1 0,00

12 Pomiary kontrolne maszyny po remoncie /w tym kontrola drgań/. Kpl. 1 0,00

13 Kontrola przylgni łap podstawy silnika /szczelinomierzem/. Kpl. 1 0,00

14
Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń i podłączenie przewodów 

zasilających.
Kpl. 1 0,00

15 Montaż całości maszyny, ustawienie i przykręcenie do podstawy. Kpl. 1 0,00

16 Zesprzęglenie maszyny założenie osłon. Kpl. 1 0,00

17
Wykonanie prób i badań oraz przekazanie protokołów i dokumentacji 

poremontowej.
Kpl. 3 0,00

VII
Remont silnika pompy kondensatu 5B typu: A-92-4 100kW; 

1500obr/min.
0,00

1 Odłączenie zasilania silnika, odkręcenie i zdjęcie maszyny z podstawy. Kpl. 1 0,00

2 Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń przed i po remoncie. Kpl. 1 0,00

3 Kontrola i dokręcenie śrub tabliczki zaciskowej. Szt. 1 0,00
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4
Kontrola zamocowania wentylatora na wale oraz skrzydełek 

wentylacyjnych.
Szt. 1 0,00

5 Transport silnika do i z miejsca remontu. Szt. 1 0,00

6 Demontaż sprzęgła i tarcz łożyskowych oraz wyjęcie wirnika ze stojana. Kpl. 1 0,00

7
Czyszczenie, mycie, dmuchanie uzwojeń oraz impregnacja uzwojeń 

/lakierowanie na gorąco/.
Kpl. 1 0,00

8 Suszenie maszyny. Szt. 1 0,00

9 Wymiana łożysk na łożyska produkcji SKF, nałożenie smaru. Szt. 2 0,00

10 Założenie osłon. Kpl. 1 0,00

11 Wyważenie wirnika dynamiczne /wysokoobrotowe/. Szt. 1 0,00

12 Pomiary kontrolne maszyny po remoncie /w tym kontrola drgań/. Kpl. 1 0,00

13 Kontrola przylgni łap podstawy silnika /szczelinomierzem/ Kpl. 1 0,00

14
Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń i podłączenie przewodów 

zasilających.
Kpl. 1 0,00

15 Montaż całości maszyny, ustawienie i przykręcenie do podstawy. Kpl. 1 0,00

16 Zesprzęglenie maszyny założenie osłon. Kpl. 1 0,00

17
Wykonanie prób i badań oraz przekazanie protokołów i dokumentacji 

poremontowej.
Kpl. 3 0,00

VIII Remont silnika obracarki wału typu: A-71-8 10kW; 750obr/min. 0,00
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1 Odłączenie zasilania silnika, odkręcenie i zdjęcie maszyny z podstawy. Kpl. 1 0,00

2 Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń przed i po remoncie. Kpl. 1 0,00

3 Kontrola i dokręcenie śrub tabliczki zaciskowej. Szt. 1 0,00

4
Kontrola zamocowania wentylatora na wale oraz skrzydełek 

wentylacyjnych.
Szt. 1 0,00

5 Transport silnika do i z miejsca remontu /warsztat wykonawcy/. Szt. 1 0,00

6 Demontaż sprzęgła i tarcz łożyskowych oraz wyjęcie wirnika ze stojana. Kpl. 1 0,00

7
Czyszczenie, mycie, dmuchanie uzwojeń oraz impregnacja uzwojeń 

/lakierowanie na gorąco/.
Kpl. 1 0,00

8 Suszenie maszyny. Szt. 1 0,00

9 Wymiana łożysk na łożyska produkcji SKF, nałożenie smaru. Szt. 2 0,00

10 Założenie osłon. Kpl. 1 0,00

11 Wyważenie wirnika dynamiczne /wysokoobrotowe/. Szt. 1 0,00

12 Pomiary kontrolne maszyny po remoncie /w tym kontrola drgań/. Kpl. 1 0,00

13 Kontrola przylgni łap podstawy silnika /szczelinomierzem/. Kpl. 1 0,00

14
Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń i podłączenie przewodów 

zasilających.
Kpl. 1 0,00

15 Montaż całości maszyny, ustawienie i przykręcenie do podstawy. Kpl. 1 0,00

Strona 41 z 53



                Załącznik nr 1A do SIWZ i Umowy FL/KR/98/2017   

16 Zesprzęglenie maszyny założenie osłon. Kpl. 1 0,00

17
Wykonanie prób i badań oraz przekazanie protokołów i dokumentacji 

poremontowej.
Kpl. 3 0,00

IX
Remont silnika pompy chłodzenia gazu 5A typu: A-71-4 20kW; 

1500obr/min.
0,00

1 Odłączenie zasilania silnika, odkręcenie i zdjęcie maszyny z podstawy. Kpl. 1 0,00

2 Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń przed i po remoncie. Kpl. 1 0,00

3 Kontrola i dokręcenie śrub tabliczki zaciskowej. Szt. 1 0,00

4
Kontrola zamocowania wentylatora na wale oraz skrzydełek 

wentylacyjnych.
Szt. 1 0,00

5 Transport silnika do i z miejsca remontu. Szt. 1 0,00

6 Demontaż sprzęgła i tarcz łożyskowych oraz wyjęcie wirnika ze stojana. Kpl. 1 0,00

7
Czyszczenie, mycie, dmuchanie uzwojeń oraz impregnacja uzwojeń 

/lakierowanie na gorąco/.
Kpl. 1 0,00

8 Suszenie maszyny. Szt. 1 0,00

9 Wymiana łożysk na łożyska produkcji SKF, nałożenie smaru. Szt. 2 0,00

10 Wyważenie wirnika dynamiczne /wysokoobrotowe/. 0,00

11 Założenie osłon. Kpl. 1 0,00

12 Pomiary kontrolne maszyny po remoncie /w tym kontrola drgań/. Kpl. 1 0,00
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13 Kontrola przylgni łap podstawy silnika /szczelinomierzem/. Kpl. 1 0,00

14
Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń i podłączenie przewodów 

zasilających.
Kpl. 1 0,00

15 Montaż całości maszyny, ustawienie i przykręcenie do podstawy. Kpl. 1 0,00

16 Zesprzęglenie maszyny założenie osłon. Kpl. 1 0,00

17
Wykonanie prób i badań oraz przekazanie protokołów i dokumentacji 

poremontowej.
Kpl. 3 0,00

X
Remont silnika pompy chłodzenia gazu 5B typu: A-71-4 20kW; 

1500obr/min.
0,00

1 Odłączenie zasilania silnika, odkręcenie i zdjęcie maszyny z podstawy. Kpl. 1 0,00

2 Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń przed i po remoncie. Kpl. 1 0,00

3 Kontrola i dokręcenie śrub tabliczki zaciskowej. Szt. 1 0,00

4
Kontrola zamocowania wentylatora na wale oraz skrzydełek 

wentylacyjnych.
Szt. 1 0,00

5 Transport silnika do i z miejsca remontu. Szt. 1 0,00

6 Demontaż sprzęgła i tarcz łożyskowych oraz wyjęcie wirnika ze stojana. Kpl. 1 0,00

7
Czyszczenie, mycie, dmuchanie uzwojeń oraz impregnacja uzwojeń 

/lakierowanie na gorąco/.
Kpl. 1 0,00

8 Suszenie maszyny. Szt. 1 0,00

9 Wymiana łożysk na łożyska produkcji SKF, nałożenie smaru. Szt. 2 0,00
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10 Wyważenie wirnika dynamiczne /wysokoobrotowe/. Szt. 1 0,00

11 Założenie osłon. Kpl. 1 0,00

12 Pomiary kontrolne maszyny po remoncie /w tym kontrola drgań/. Kpl. 1 0,00

13 Kontrola przylgni łap podstawy silnika /szczelinomierzem/. Kpl. 1 0,00

14
Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń i podłączenie przewodów 

zasilających.
Kpl. 1 0,00

15 Montaż całości maszyny, ustawienie i przykręcenie do podstawy. Kpl. 1 0,00

16 Zesprzęglenie maszyny założenie osłon. Kpl. 1 0,00

17
Wykonanie prób i badań oraz przekazanie protokołów i dokumentacji 

poremontowej.
Kpl. 3 0,00

XII
Remont silnika pompy olejowej rozruchowej 6kV typu: SCDdm-114r  

200kW; 1470obr/min.
0,00

1 Odłączenie zasilania silnika, odkręcenie i zdjęcie maszyny z podstawy. Kpl. 1 0,00

2 Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń przed i po remoncie. Kpl. 1 0,00

3 Kontrola i dokręcenie śrub tabliczki zaciskowej. Szt. 1 0,00

4
Kontrola zamocowania wentylatora na wale oraz skrzydełek 

wentylacyjnych.
Szt. 1 0,00

5 Transport silnika do i z miejsca remontu. Szt. 1 0,00

6 Demontaż sprzęgła i tarcz łożyskowych oraz wyjęcie wirnika ze stojana. Kpl. 1 0,00
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7
Czyszczenie, mycie, dmuchanie uzwojeń oraz impregnacja uzwojeń 

/lakierowanie na gorąco/.
Kpl. 1 0,00

8 Suszenie maszyny. Szt. 1 0,00

9 Wymiana łożysk na łożyska produkcji SKF, nałożenie smaru. Szt. 2 0,00

10 Założenie osłon. Kpl. 1 0,00

11 Wyważenie wirnika dynamiczne /wysokoobrotowe/. Szt. 1 0,00

12 Pomiary kontrolne maszyny po remoncie /w tym kontrola drgań/. Kpl. 1 0,00

13 Kontrola przylgni łap podstawy silnika /szczelinomierzem/. Kpl. 1 0,00

14
Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń i podłączenie przewodów 

zasilających.
Kpl. 1 0,00

15 Montaż całości maszyny, ustawienie i przykręcenie do podstawy. Kpl. 1 0,00

16 Zesprzęglenie maszyny założenie osłon. Kpl. 1 0,00

17
Wykonanie prób i badań oraz przekazanie protokołów i dokumentacji 

poremontowej.
Kpl. 3 0,00

XIII
Przegląd aparatury elektrycznej w rozdzielniach i urządzeniach 

pomocniczych turbogeneratora TG-5.
0,00

1

AGP /przegląd aparatury, kontrola podłączeń, kontrola styków, listew 

przyłączowych; kontrola i uszczelnienie przepustów kablowych. 

Likwidacja ewentualnych usterek/ - 2 pola.

Kpl. 2 0,00

2

Podrozdzielnia RTG-5 / przegląd aparatury, kontrola podłączeń, 

kontrola styków, listew przyłączowych; kontrola i uszczelnienie 

przepustów kablowych. Likwidacja ewentualnych usterek/- 6 pól.

Kpl. 6 0,00
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Skrzynki sterownicze zasuw; skrzynki wyłączników krańcowych i 

skrzynki przyłączy silników zasuw. / przegląd aparatury, kontrola 

podłączeń, kontrola styków, listew przyłączowych; kontrola i 

uszczelnienie przepustów kablowych. Likwidacja ewentualnych usterek/ 

-9 zasuw

-zasuwa wodna R1,

-zasuwa wodna R2,

-zasuwa wodna R1A,

-zasuwa wodna R2A,

-zasuwa wodna łącząca R1-R2,

-zasuwa wodna łącząca R1A-R2A,

-zasuwa parowa 9,0 MPa,

-zasuwa parowa 0,12 MPa,

-zasuwa dzieląca parę 0,12 MPa.

4

Demontaż, remont, montaż:  5 cewek wybijakowych klap zwrotnych, 

cewki wybijakowej turbiny i 2 cewek podgrzewaczy wysokiego 

ciśnienia. 

Kpl. 1 0,00

5
Demontaż, zakup, wymiana wyłączników krańcowych:  obracarki wału,  

5 klap zwrotnych, 2 podgrzewaczy wysokiego ciśnienia.
Kpl. 1 0,00

6
Pomiary stanu izolacji obwodów siłowych i sterowniczych zasuw TG-5 

przed remontem i po remoncie.
Kpl. 9 0,00

7
Pomiary skuteczności ochrony  przeciwporażeniowej urządzeń 

elektrycznych TG-5.
Kpl. 1 0,00

8 Ustawianie zasuw i regulacja wyłączników krańcowych. Kpl. 9 0,00

9
Wymiana przycisków wyłączenia awaryjnego /wzór TG-6 / ABB typu: 

Estrong Z  ID produktu: 2TLA050220R0020   6sztuk  IP 69.
Szt. 6 0,00

10

Remont instalacji oświetleniowej wokół TG-5 dobór i wymiana lamp, 

wymiana wysięgników. Nowe lampy typ: IVALO 6221 V3 MT 

Laajasäteilijä (Typ 1)* (1.000) LED; IVALO 9231 V3 MT Laajasäteilijä 

(1.000) LED min 15 lamp, w celu prawidłowego oświetlenia stanowisk 

pracy /zgodnie z PN/ wraz z wykonaniem uproszczonego projektu 

–poziom 0,0m.

Kpl. 1 0,00

0,003 Kpl. 9
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11
Pomiary natężenia oświetlenia wokół TG-5 poziom 0,0m po wykonaniu 

j/w.
Kpl. 1 0,00

XIV Remont mostu szynowego TG-5. 0,00

1 Przegląd mostu szynowego typu: ELPO 10/5 zgodnie z DTR Kpl. 2 0,00

2

Czyszczenie i malowanie wsporników ekranu, słupów nośnych i 

konstrukcji wsporczych mostu szynowego farbami epoksydowymi  

poprzez dwukrotne malowanie ręczne lub natryskowe (podkład i 

warstwa wierzchnia). Okres trwałości systemu malarskiego minimum 

10 lat.

Kpl. 2 0,00

3

Czyszczenie i malowanie zewnętrznej powierzchni ekranu farbami 

dedykowanymi do stopów aluminium,  poprzez dwukrotne malowanie 

ręczne lub natryskowe (podkład i warstwa wierzchnia). Okres trwałości 

systemu malarskiego minimum 10 lat.

Kpl. 1 0,00

4
Badania i pomiary po remoncie mostu: pomiar stanu izolacji oraz próba 

napięciowa szynoprzewodów po wykonaniu przeglądu.
Kpl. 1 0,00

5 Przekazanie protokołów i dokumentacji poremontowej. Kpl. 1 0,00

XV Generator. 0,00

1 Demontaż pokryw czołowych (zewnętrznych). Szt. 2 0,00

2 Demontaż uszczelnień wodorowych (obecnych). Kpl. 2 0,00

3
Przebudowa i montaż nowych uszczelnień powietrznych. Uszczelnienia 

zapewnia zlecający.
Kpl. 2 0,00

4 Demontaż osłon bocznych beczki generatora (wewnętrznych). Kpl. 2 0,00
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5
Rozsprzęglenie wzbudnicy z generatorem, kontrola, pomiary 

ustawianie.
Kpl. 1 0,00

6 Wymontowanie i zamontowanie wirnika z beczki generatora. Szt. 1 0,00

7 Odkręcanie i zakręcanie śrub w łapach i przewodach (kozłach). Kpl. 1 0,00

8 Wykonanie nowych podkładek izolacyjnych. Szt. 4 0,00

9 Zesprzęglenie i osiowanie generator-wzbudnica. Szt. 1 0,00

XVI Remont stojana generatora. 0,00

1
Klinowanie żłobków z dosztywnieniem uzwojeń (dokręcanie i 

zabezpieczanie nakrętek ściągających pakiet stojana).
Kpl. 1 0,00

2 Mycie, czyszczenie, malowanie uzwojeń. Kpl. 1 0,00

3
Remont izolatorów przepustowych z demontażem i montażem oraz 

wymiana uszczelek pod włazy.
Kpl. 1 0,00

4
Badanie i ocena stanu żelaza czynnego generatora strumieniem o 

niskiej indukcji.
Kpl. 1 0,00

5 Pomiar prądu upływu. Kpl. 1 0,00

6 Pomiar rezystancji uzwojeń. Kpl. 1 0,00

7 Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia. Kpl. 1 0,00

8
Opracowanie raportu z przeprowadzonych badań –przekazanie 

dokumentacji poremontowej.
Kpl. 1 0,00

XVII Remont wirnika generatora. 0,00
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1 Zapakowanie i transport wirnika. Kpl. 1 0,00

2 Oczyszczenie wirnika i dokonanie przeglądu jego stanu. Kpl. 1 0,00

3

Przegląd stanu technicznego wirnika poprzez: kontrole geometrii 

wirnika, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uzwojenia 

kontrole zwarć zwojowych.

Kpl. 1 0,00

4

Demontaż, montaż przegląd sprzęgła poprzez: badania ultradźwiękowe, 

badania defektoskopowe magnetyczno-proszkowe  oraz kontrole 

osadzenia półsprzęgła na wale.

Kpl. 1 0,00

5

Demontaż, montaż wentylatorów oraz badania defektoskopowe 

magnetyczno- proszkowe(100%) i ultradźwiękowe(100%) łopatek 

wentylatorów i piast.

Kpl. 1 0,00

6
Przegląd i pomiary osadzenia piast wentylatorów na wale wirnika wraz 

z wykonaniem obliczeń matematycznych zacisku na wale.
Kpl. 1 0,00

7

Demontaż, przegląd kołpaków wirnika i pierścieni centrujących wraz z 

badaniami defektoskopowymi: badania penetracyjne i ultradźwiękowe 

kołpaków, badania ultradźwiękowe i magnetyczno-proszkowe 

Kpl. 1 0,00

8

Przegląd wirnika wraz z naprawą po demontażu kołpaków, pierścieni 

ślizgowych, wentylatorów poprzez: kontrolę połączeń czołowych 

wirnika, osadzenia rozpórek, uzwojenia tłumiącego, stanu izolacji, 

zaklinowania żłobków wirnika, poprawę mocowania uzwojenia. 

Wykonanie próby na zwarcie zwojowe oraz badań magnetyczno-

proszkowych końcówek wału w strefie pod kołpakowej.

Kpl. 1 0,00

9 Przygotowanie otworu centralnego do badań poprzez honowanie. Kpl. 1 0,00

10

Badanie wału wirnika od strony otworu centralnego poprzez 

defektoskopię barwną lub prądy wirowe a sprawdzenie objętości 

metalu metodą ultradźwiękową.

Kpl. 1 0,00

11
Legalizacja wirnika wraz z legalizacja powierzchni roboczych wału pod 

nowe uszczelnienia powietrzne.
Kpl. 1 0,00

12
Sprawdzenie przylegania półsprzęgła (min 70% powierzchni 

przylegania).
Kpl. 1 0,00
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13

Wykonanie i wymiana na nowe pierścieni ślizgowych wraz z 

dostarczeniem  świadectw materiałowych, protokołów z badań 

ultradźwiękowe materiału oraz wymiarów.

Kpl. 1 0,00

14

Wykonanie i wymiana kompletnych tulei pierścieni ślizgowych wraz z  

próbą  napięciową izolacji pomiędzy tuleją pierścieniową a 

pierścieniami ślizgowymi, pomiarem średnic współpracujących tulei i 

wału, próbą napięciową pomiędzy wałem a poszczególnymi 

pierścieniami ślizgowymi i próbą szczelności odpływów wirnika.

Kpl. 1 0,00

15

Montaż kołpaków i przygotowanie wirnika do odwirowania i wyważania 

wraz z kontrolą procesu połączenia pierścienia centrującego z wałem, 

procesu połączenia kołpaka z pierścieniem centrującym, procesu 

nakładania kołpaków, pomiarem geometrii badaniami penetracyjnymi 

powierzchni zewnętrznych połączeń skurczowych i kontrolą  wizualną i 

czystości montażu. Wykonanie prób napięciowych przed i po założeniu 

kołpaków.

Kpl. 1 0,00

16

Prace na urządzeniu po odwirowaniu: kontrola wizualna wirnika, 

pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uzwojenia, wyważanie i 

odwirowanie -3400obr/min. Kontrola zwarć zwojowych –oscylogramy 

przy 500, 2000 i 3000 obr/min. Pomiar impedancji uzwojenia –w funkcji 

obrotów (0-3000 i 3000-0). Próba napięciowa -1000V, 1 min, AC.

Kpl. 1 0,00

17

Kontrola po wyważeniu i odwirowaniu oraz ostateczna u wykonawcy 

poprzez: kontrolę wizualną otworów wentylacyjnych na beczce wirnika, 

kontrola wizualna stanu zaklinowania, wykonanie próby szczelności 

wirnika, pomiar rezystancji izolacji przed wysyłką, pomiar prądu upływu 

wirnika, wizualna powierzchni czół łożyskowych, sprzęgła, powierzchni 

pod uszczelnienia –przed konserwacją, zabezpieczeń wyważników.

Kpl. 1 0,00

18 Pomiary geometrii ustawienia wirnika w stojanie. Kpl. 1 0,00
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19
Kontrola, regeneracja, wymiana zużytych elementów 

szczotkotrzymaczy pierścieni ślizgowych.
Kpl. 1 0,00

20
Wymiana szczotek z dopasowaniem do opraw i dotarciem do 

powierzchni roboczej  nowych pierścieni
Kpl. 1 0,00

21
Pomiar stanu izolacji stojana metodą wyładowań niezupełnych po 

rozruchu.
Kpl. 1 0,00

22
Opracowanie raportu z przeprowadzonych pomiarów i przekazanie 

dokumentacji technicznej.
Kpl. 3 0,00

XVIII
Nadzór nad montażem oraz diagnostyka stanu dynamicznego 

turbozespołu.
0,00

1

Nadzór nad prawidłowym montażem wirnika ,  uszczelnień 

powietrznych, pomiarami linii wałów, posadowienia łożysk i stojaków 

łożyskowych.

Kpl. 1 0,00

2

Wykonanie diagnostyki stanu dynamicznego turbozespołu przy 

uruchamianiu i po uruchomieniu zgodnie z programem badań. Maszyna 

po remoncie wirnika ma osiągnąć:  stan dynamiczny „A” według normy 

Kpl. 1 0,00

3

Przygotowanie i przekazanie zamawiającemu:  poświadczenia z 

prawidłowego nadzoru, sprawozdań z diagnostyki stanu dynamicznego 

itp.

Kpl. 1 0,00

XIX
Remont i modernizacja systemu kontroli wibracji i pomiarów 

specjalnych.
0,00

1
Wykonanie projektu technicznego systemu kontroli wibracji i pomiarów 

specjalnych.
Kpl. 1 0,00

2
Dostawa, montaż i uruchomienie nowych elementów systemu kontroli 

wibracji i pomiarów specjalnych.
Kpl. 1 0,00

3
Demontaż, sprawdzenie, kalibracja, montaż i uruchomienie istniejących 

elementów systemu kontroli wibracji i pomiarów specjalnych.
Kpl. 1 0,00

XX
Montaż układu pomiarowego parametrów chemicznych kondensatu 

turbiny TG5.
0,00

1
Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, elektrycznej 

i AKP.
Kpl. 1 0,00

2
Montaż elementów układu pomiarowego zgodnie z wykonanym 

projektem.
Kpl. 1 0,00
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3
Uruchomienie układu pomiarowego, programowanie, pomiary 

ochronne.
Kpl. 1 0,00

XXI
Montaż układu automatycznej regulacji ciśnienia powietrza w 

generatorze.
0,00

1
Wykonanie projektu technicznego w branży energetycznej, elektrycznej 

i AKP.
Kpl. 1 0,00

2
Montaż elementów układu automatycznej regulacji zgodnie z 

wykonanym projektem.
Kpl. 1 0,00

3
Uruchomienie układu automatycznej regulacji, programowanie, 

pomiary ochronne.
Kpl. 1 0,00

XXII Demontaż, sprawdzenie i montaż czujników temperatury. 0,00

1
Demontaż, sprawdzenie i montaż czujników temperatury metalu 

korpusu.
Kpl. 1 0,00

2
Demontaż, sprawdzenie i montaż czujników temperatury łożysk i 

klocków.
Kpl. 1 0,00

Razem część elektryczna i AKP: 0,00 0,00 0,00 0,00

C Remont zbiornika niskich punktów.

I
Rekonstrukcja zbiornika i pompowni niskich punktów nr projektu 

131938 – branża energetyczna i budowlana.
Kpl. 1 0,00

II
Rekonstrukcja zbiornika i pompowni niskich punktów nr projektu 

131939 – część technologiczna.
Kpl. 1 0,00

III
Rekonstrukcja zbiornika i pompowni niskich punktów nr projektu 

131941 – branża AKPiA.
Kpl. 1 0,00

IV
Rekonstrukcja zbiornika i pompowni niskich punktów nr projektu 

131942 – branża elektryczna i automatyki.
Kpl. 1 0,00

V Prace nie ujęte w projekcie. 0,00
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1 Demontaż instalacji i starej aparatury w polu nr  15 i 20 RPW- 0,4kV. Kpl. 2 0,00

2

Demontaż starej aparatury i instalacji w sterowni PZ pole nr 2 

dotyczącej pomp niskich punktów NP, przygotowanie pod montaż 

nowej aparatury.

Kpl. 1 0,00

3

Demontaż starej aparatury i instalacji w pompowni niskich punktów NP 

dotyczącej pomp niskich punktów NP, przygotowanie pod montaż 

nowej aparatury.

Kpl. 1 0,00

4
Wymiana lamp oświetlenia pompowni niskich punktów NP /Cosmo CO-

1 LED IP 65/ -adaptacja instalacji.
Szt. 6 0,00

5
Prace regulacyjno-rozruchowe oraz pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej i natężenia oświetlenia.
Kpl. 2 0,00

6
Wykonanie i przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej oraz 

pomiarów wraz z protokołami.
Kpl. 1 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Robocizna Materiał Sprzęt Razem

D
Ewentualne prace dodatkowe lub zamienne które mogą wyniknąć w 

trakcie remontu.

I Wzbudnica typu: WT-170/3000 150kW.

1

Łożysko ślizgowe, po badaniach w przypadku niedostatecznej 

przyczepności stopu łożyskowego lub przytarciu łożyska- wykonanie i 

doskrobanie nowego kompletu panewki łożyska, po naprawach 

ponowne badania i poświadczenia wytrzymałościowe.

Kpl. 1 0,00

II
Remont mostu szynowego TG-5 w przypadku stwierdzenia 

uszkodzeń elementów szynoprzewodów.
0,00

1 Wymiana izolatorów wsporczych. Szt. 1 0,00

2 Wymiana izolatorów przepustowych. Szt. 1 0,00

3 Wymiana zacisków–styków. Szt. 1 0,00

4
Spawanie ekranu szynoprzewodu  na wysokości  5m, w przypadku 

stwierdzenia nieszczelności.
m 1 0,00

III
Remont wirnika generatora, przezwojenie nową miedzią wału 

generatora typ TWS-30 wraz z badaniami defektoskopowymi, 
0,00

1
Kompletne wyzwojenie wału wirnika, poprzez cięcie demolacyjne 

cewek wraz z analizą stanu zdemontowanej miedzi.
Kpl. 1 0,00

2
Oczyszczenie całego wirnika oraz pozostałych elementów z osadów i 

farby.
Kpl. 1 0,00

Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej TG 5 prace dodatkowe.

L.P. Nazwa urządzenia i opis prac remontowych J.m. Ilość
Wartość w zł

Czas realizacji
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3

Badania defektoskopowe pozostałej niebadanej części wału wirnika  

obejmujące: powierzchnie beczki pod uzwojeniami wewnątrz 

żłobków, na dnie żłobka w miejscu przejścia zębów w wał, 

powierzchnie zębów do górnej części zębów we wrębie służącym do 

mocowania klinów, przejścia zmiany średnic, rowków obwodowych 

na beczce pod kątem pęknięć i uszkodzeń eliminujących wał z dalszej 

eksploatacji. W przypadku otworu centralnego wykonać badania 

poprzez defektoskopię barwną lub prądy wirowe a sprawdzenie 

objętości metalu metodą ultradźwiękową „BOROSONIC” lub przy 

wyzwojonym wirniku czujnikami fal podłużnych lub porzecznych 

poprzez dna rowków uzwojeniowych.  Badania żłobków podłużnych 

wykonać metodami endoskopowymi lub defektoskopii barwnej. W 

pozostałych do zbadania miejscach wykonać defektoskopię barwną. 

Naprawa wykrytych, możliwych do wykonania uszkodzeń.

Kpl. 1 0,00

4
Wykonanie i montaż nowego uzwojenia na wale w technologii 

półcewek. Materiał miedź z dodatkiem srebra typ: Cu Ag 0.1P
Kpl. 1 0,00

5
Wykonanie i montaż nowej izolacji między-zwojowej i izolacji głównej 

w klasie izolacji F.
Kpl. 1 0,00

6 Regeneracja odpływu wirnika lub wymiana - zależnie od stanu. Kpl. 1 0,00

7 Montaż odpływu, ślepienie otworu centralnego wału wirnika. Kpl. 1 0,00

8

Klinowanie uzwojeń i montaż pozostałych zdemontowanych 

elementów wirnika tj. kołpaków, piast wentylatorów, pierścieni 

ślizgowych, sprzęgła   z zachowaniem fabrycznych parametrów 

symetryczności i równomierności chłodzenia określonych  w 

Dokumentacji Technicznej.

Kpl. 1 0,00
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10

Próby elektryczne, odwirowanie i wyważanie wirnika w stanach 

zimnym i gorącym. Wyważanie wstępne na zimno-odwirowanie w 

czasie minimalnym 30 minut. Wyważanie w stanie gorącym – 

temperatura żelaza  wirnika 100
o
 C  przy wydłużonej czasowo próbie, 

minimum 60 minut przy ciągłej kontroli temperatury podczas całego 

procesu wyważania.

Kpl. 1 0,00

11

Zabezpieczenie antykorozyjne wirnika i jego elementów farbami 

dedykowanymi dla wirników generatorów, zapewniającymi 

poprawną wymianę ciepła z wirnika do przestrzeni z gazem 

chłodzącym wraz z pomiarem grubości warstw lakieru, 

równomierności natrysku oraz stosownymi obliczeniami ciepła. 

Sumaryczna grubość  powłok lakierniczych do 100 mikrometrów przy 

dwóch warstwach.

Kpl. 1 0,00

12

Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej 

dokumentacji pisemnej i fotograficznej z poszczególnych etapów prac 

wraz z atestami i poświadczeniami materiałowymi.

Kpl. 3 0,00

IV Inne prace remontowe wirnika generatora. 0,00

1
Naprawa kołpaków poprzez obróbkę szlifierską, usunięcie ognisk 

korozji naprężeniowej, mikropęknięć.
Kpl. 1 0,00

2 Wykonanie nowych kołpaków. Szt. 2 0,00

3 Wykonanie piasty wentylatora. Szt. 2 0,00

4 Wykonanie pióra łopatki wentylatora. Szt. 1 0,00

V Zawór szybkozamykający AZO. 0,00

1

W przypadku wykrytych pęknięć po badaniach : regeneracja zaworu, 

wycięcie, naprawy korpusów, wspawanie, wyżarzanie, badanie 

spawów, RTG, poświadczenia wytrzymałościowe z napraw.

Kpl. 1 0,00
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2 Dostawa i montaż kompletu szpilki z nakrętką M-64x282 mm j/w. Kpl. 1 0,00

VI Pokrywa turbiny. 0,00

1
W przypadku wykrytych pęknięć po badaniach: nieciągłości materiału 

na powierzchni zewnętrznej usunąć przez szlifowanie i napawanie , 
dm² 1 0,00

VII Korpus turbiny. 0,00

1
W przypadku wykrytych pęknięć po badaniach: nieciągłości materiału 

na powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej usunąć przez 
dm² 1 0,00

VIII Śruby, szpilki podziału turbiny. 0,00

1 Dostawa i montaż kompletu szpilki z nakrętką M-140x755 mm. Kpl. 1 0,00

2 Dostawa i montaż kompletu szpilki z nakrętką M-120x725 mm. Kpl. 1 0,00

3 Dostawa i montaż kompletu szpilki z nakrętką M-90x515 mm. Kpl. 1 0,00

4 Dostawa i montaż kompletu szpilki z nakrętką M-64x335 mm. Kpl. 1 0,00

IX Łożyska Turbozespołu. 0,00

1

Łożysko nr 1, po badaniach w przypadku niedostatecznej 

przyczepności stopu łożyskowego lub przytarciu łożyska- wykonanie i 

doskrobanie nowego kompletu panewki łożyska, po naprawach 

ponowne badania i poświadczenia wytrzymałościowe z napraw.

Kpl. 1 0,00

2

Łożysko nr 2, po badaniach w przypadku niedostatecznej 

przyczepności stopu łożyskowego lub przytarciu łożyska- wykonanie i 

doskrobanie nowego kompletu panewki łożyska, po naprawach 

ponowne badania i poświadczenia wytrzymałościowe z napraw.

Kpl. 1 0,00
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3

Łożysko nr 3, po badaniach w przypadku niedostatecznej 

przyczepności stopu łożyskowego lub przytarciu łożyska- wykonanie i 

doskrobanie nowego kompletu panewki łożyska, po naprawach 

ponowne badania i poświadczenia wytrzymałościowe z napraw.

Kpl. 1 0,00

4

Łożysko nr 4, po badaniach w przypadku niedostatecznej 

przyczepności stopu łożyskowego lub przytarciu łożyska- wykonanie i 

doskrobanie nowego kompletu panewki łożyska, po naprawach 

ponowne badania i poświadczenia wytrzymałościowe z napraw.

Kpl. 1 0,00

X Korpusy zaworów regulacyjnych. 0,00

1

W przypadku wykrytych pęknięć po badaniach: nieciągłości materiału 

na powierzchni zewnętrznej usunąć przez szlifowanie i napawanie, po 

naprawach ponowne badania i poświadczenia wytrzymałościowe z 

napraw.

dm² 1 0,00

2 Dostawa i montaż kompletu szpilki z nakrętką M-36x200 mm j/w. Kpl. 1 0,00

XI Wirnik turbiny. 0,00

1 Demontaż, dostawa i montaż dławnicy wlotowej. Szt. 1 0,00

2 Demontaż, dostawa i montaż łopatki I stopień. Szt. 1 0,00

3 Odtworzenie profili krawędzi łopatek I stopnia. Szt. 1 0,00

4 Demontaż, dostawa i montaż łopatki II- stopień. Szt. 1 0,00

5 Odtworzenie profili krawędzi łopatek II stopnia. Szt. 1 0,00

6 Demontaż, dostawa i montaż bandażu II stopień. Szt. 1 0,00

7 Demontaż, dostawa i montaż nitów jednego bandażu II stopień. Kpl. 1 0,00
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8 Odtworzenie profili krawędzi łopatek III stopień. Szt. 1 0,00

9 Demontaż, dostawa i montaż łopatki III stopień. Szt. 1 0,00

10 Demontaż, dostawa i montaż łopatki IV stopień. Szt. 1 0,00

11 Odtworzenie profili krawędzi łopatek V stopień. Kpl. 1 0,00

12 Demontaż, dostawa i montaż łopatki V stopień. Szt. 1 0,00

13 Odtworzenie profili krawędzi łopatek VI stopień. Kpl. 1 0,00

14 Demontaż, dostawa i montaż łopatki VI stopień. Szt. 1 0,00

15 Demontaż, dostawa i montaż bandażu VII stopień. Szt. 1 0,00

16 Demontaż, dostawa i montaż łopatki VII stopień. Szt. 1 0,00

17 Demontaż, dostawa i montaż łopatki VIII stopień. Szt. 1 0,00

18 Demontaż, dostawa i montaż łopatki IX stopień. Szt. 1 0,00

19 Demontaż, dostawa i montaż łopatki X stopień. Szt. 1 0,00

20 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XI stopień. Szt. 1 0,00

21 Demontaż, dostawa i montaż jednego bandażu XI stopień. Szt. 1 0,00

22 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XII stopień. Szt. 1 0,00

23 Demontaż, dostawa i montaż bandażu XII stopień. Szt. 1 0,00

24 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XIII stopień. Szt. 1 0,00
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25 Demontaż, dostawa i montaż jednego bandażu XIII stopień. Szt. 1 0,00

26
Regeneracja, napawanie z obróbką cieplną i ukształtowaniem łbów 

nitów bandaża XIV stopień.
Kpl. 1 0,00

27 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XIV stopień. Szt. 1 0,00

28
Regeneracja, napawanie z obróbką cieplną i ukształtowaniem łbów 

nitów bandaża XV stopień.
Kpl. 1 0,00

29 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XV stopień. Szt. 1 0,00

30 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XVI stopień. Szt. 1 0,00

31 Demontaż, dostawa i montaż tarczy XVII stopień. Szt. 1 0,00

32 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XVII stopień. Szt. 1 0,00

33 Demontaż, dostawa i montaż tarczy XVIII stopień. Szt. 1 0,00

34 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XVIII stopień. Szt. 1 0,00

35 Demontaż, dostawa i montaż jednego bandażu XVIII stopień. Szt. 1 0,00

36 Demontaż, dostawa i montaż tarczy XIX stopień. Szt. 1 0,00

37 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XIX stopień. Szt. 1 0,00

38 Demontaż, dostawa i montaż tarczy XX stopień. Szt. 1 0,00

39 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XX stopień. Szt. 1 0,00

40 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XXI stopień. Szt. 1 0,00

41 Demontaż, dostawa i montaż tarczy XXI stopień. Szt. 1 0,00
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42 Naprawa nitów bocznych łopatki XXI stopień. Kpl. 1 0,00

43 Odtworzenie profili krawędzi łopatek XXI stopień. Szt. 1 0,00

44
Demontaż, dostawa i montaż uszczelnienia między XXI a XXII 

stopniem.
Szt. 1 0,00

45 Uzupełnienie brakujących lutów XXII stopień. Szt. 1 0,00

46 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XXII stopień. Szt. 1 0,00

47 Uzupełnienie brakujących lutów XXIII stopnia. Szt. 1 0,00

48 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XXIII stopień. Szt. 1 0,00

49 Demontaż, dostawa i montaż tarczy XXIV stopień. Szt. 1 0,00

50 Demontaż, dostawa i montaż łopatki XXIV stopień. Szt. 1 0,00

51 Demontaż, dostawa i montaż dławnicy wylotowej. Szt. 1 0,00

XII Inne ewentualne wymiany. 0,00

1
Wykonanie, dostawa, montaż nowego sprzęgła łączącego turbinę z 

generatorem.
Szt. 1 0,00

2 Dostawa kompletu wirującego pompy kondensatu wał+ wirniki. Kpl. 1 0,00

3 Dostawa kompletu wirującego pompy chłodzenia gazu wał+ wirnik. Kpl. 1 0,00

4

Zakup zaworu bezpieczeństwa kołnierzowy typ-2502, DN-32, 

sprężynowy, produkcji Armak,  medium- woda nastawa 1,2 MPa z 

atestem.

Szt. 1 0,00

5

Zakup zaworu bezpieczeństwa kołnierzowy typ-2502, DN-50 

sprężynowy, produkcji Armak,  medium para nastawa 0,56 MPa z 

atestem. 

Szt. 1 0,00
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6

Zakup zaworu bezpieczeństwa kołnierzowy typ-2502, DN-50 

sprężynowy, produkcji Armak,  medium para nastawa 0,7 MPa  z 

atestem.

Szt. 1 0,00

SUMARYCZNA WARTOŚĆ OFERTY DLA ZAKRESU DODATKOWEGO 

POZYCJA D:
0,00 0,00 0,00 0,00
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Wykonawcy: 

nazwa ......................................................................  

adres  

tel.: …………....................... 

NIP ………………………… 

Regon………………………. 

O F E R T A  n r  … … … … … .  

1. Niniejszym składamy ofertę na realizacje zadania pn.: 

„Remont kapitalny Turbogeneratora nr 5 
w TAMEH Polska Sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków”. 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Specyfikacji: za cenę całkowitą netto ……………………………………………………zł 
słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania Umowy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy: 

a) turbogenerator na okres …………….(min. 24) miesięcy, 

b) zakupione części i podzespoły muszą posiadać gwarancje określoną przez producenta 
od momentu zabudowy i uruchomienia, 

c) pozostałe zespoły na okres ……………(min. 12) miesięcy. 

5. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji (w tym w szczególności z projektem Umowy), 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

b) wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, 

c) nasza oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy 
stanowiącymi załączniki do Specyfikacji, 

d) złożone przez nas oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego  
w Specyfikacji i w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do zawarcia Umowy  
w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Akceptujemy termin płatności wynoszący 45 dni kalendarzowych liczony od daty otrzymania 
faktury VAT przez Zamawiającego a za dzień zapłaty uznajemy datę obciążenia rachunku 
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bankowego Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT. 

9. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy. 

10. Upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia 
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych 
informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych. 

11. Upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszej Ofercie do 
dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia 
oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 
 

12. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy,  
z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
przedmiotu zamówienia: 

 
 

1. ………………………   e - m a i l … … … … … … … … … t e l . :  … … … … … .  

 

2. ……………………..   e - m a i l … … … … … … … … … t e l . :  … … … … … . .  

12. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji są: 

a) ……………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………… 

 

Dnia: ……………      ……………………………………………  
       (podpis i pieczęć Wykonawcy)  
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. KWALIFIKACJI ORAZ SYTUACJI EKONOMICZNEJ 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa ............................................................................ .. 

Adres   ………………………………………………………………………….. 

„Remont kapitalny Turbogeneratora nr 5 
w TAMEH Polska Sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków”. 

 
Oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie naraziłem nikogo na szkodę poprzez 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane  
z zamówieniem, z wyłączeniem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

4) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, albo uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

6) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, 

7) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, 

8) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

9) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został 
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

10) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został 
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

11) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

 
Dnia: …………...                                                
 

  ……………………………………… 
                                                                                              podpis i pieczęć Wykonawcy 
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POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ 

 

Nazwa Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: 

 .................................................................................... …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w przetargu  

Nr postępowania FL/KR/98/2017 o nazwie:  

 

„Remont kapitalny Turbogeneratora nr 5  
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków” 

 

 

w dniu ……………………………...........na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków       

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków przez (podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy przedstawiciela 

Wykonawcy): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
…………………………………………………….. 

                  Podpis pracownika Zamawiającego 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ................................................................... 

Adres .................................................................... 

„Remont kapitalny Turbogeneratora nr 5  
w TAMEH Polska Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamówienia, OŚWIADCZAM,                
że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz, że zrealizowałem        
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to   
w tym okresie) następujące zamówienia (zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 4 specyfikacji): 

 

Nazwa i adres 
Zleceniodawcy 

Imię  
i nazwisko oraz 
numer telefonu 

osoby kontaktowej 
Zleceniodawcy 

Wartość 
usługi  

w zł netto 

Opis przedmiotu zamówienia 

Czas realizacji 

Od 
d/m/r 

Do 
d/m/r 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Zamawiający rezerwuje sobie prawo wystąpienia do wskazanych zleceniodawców w celu uzyskania 
dodatkowych informacji o wykonanych usługach 

UWAGA: 
Do zamówień wymienionych w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te 
zostały wykonane należycie. 
 

Dnia: …………………                                   

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
       (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O DYSPONOWANIU POTENCJAŁEM TECHNICZNYM 
 
 
 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
 
Nazwa ………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………… 

„Remont kapitalny Turbogeneratora nr 5 
w TAMEH Polska Sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków” 

 
Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamówienia, OŚWIADCZAM, że dysponuję 

potencjałem technicznym (zgodnie z pkt. 4 SIWZ) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 

4 SIWZ) lub posiadam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mi potencjału technicznego 

 i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 
 
 
Dnia: ……………………          

 
 
 
 
 

…………………………..……………. 
            (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 


	SIWZ_ FL_KR_98_2017_Remont kapitalny Turbogeneratora nr 5
	Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna TG-5
	Załącznik nr 1A Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej TG-5
	Załącznik nr 1B Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej TG-5 prace dodatkowe
	Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_98_2017
	Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt.ekonom. do SIWZ_FL_KR_98_2017
	Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_98_2017
	Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_98_2017
	Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_98_2017

