
Załącznik nr 1 do zapytania - nr sprawy: 103/UIM/2015 
 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania demontażu istniejących przenośników 
korytowo- łańcuchowych oraz montaż nowych dostarczonych przez FLSmidth z Niemiec. 

 
1. DOKUMENTACJA: 

1) Modernizacja układu przenośników korytowo-łańcuchowych poz. A1.6009a,r oraz poz. 
A2.1007a,r branża technologiczno – mechaniczna: nr dok. E2A1_60M06101REW0 Firmy 
PROCHEM Warszawa. 

2) Instrukcja demontażu i montażu Firmy FLSmidth Niemcy. 
3) Wykaz części montażowych z gabarytami i ciężarami.  

 
 

2.  ZAKRES PRAC: 
Realizacja wszystkich prac związanych z demontażem obecnie eksploatowanych oraz montażem 
w ich miejsce nowych przenośników A1.6009a,r i A2.1007a,r  prowadzone będą w trakcie 
normalnej eksploatacji zakładu.  

Dla zapewnienia jak największej dyspozycyjności instalacji zaleca się realizację prac przy 
zachowaniu następującej kolejności: 

 Demontaż jednego z pary przenośników A1.6009a,r 

 Równoczesny demontaż jednego z pary przenośników A2.1007a,r  

( odpowiednika montowanego przenośnika A1.6009), 

 Montaż  nowego przenośnika A1.6009, 

 Montaż  nowego przenośnika A2.1007, 

 Dostosowanie układów zasypowych podających sodę lekką na  zamontowany przenośnik 
A1.6009, 

 Podłączenie układu przesypowego do nowych przenośników  A1.6009 oraz A2.1007( 
Układ przesypowy został wymieniony podczas postoju zakładu w kwietniu 2015r – nie 
uwzględniać w ofercie). 

 Dostosowanie układów zasypowych podających sodę lekką na  zamontowany przenośnik 
A2.1007, 

 Dostosowanie istniejących kanałów odpylających, 

 Dostosowanie układów wsypowych odbierających sodę lekką ze  zamontowanego 
przenośnika A2.1007, 

 Przeprowadzenie ruchu próbnego, uruchomienie i regulacja nowo zamontowanego 
przenośnika. 

 

Po zakończeniu prac demontażowych i montażowych oraz uruchomieniu pierwszego ciągu 
przenośników korytkowo-łańcuchowych firma przystąpi do wymiany drugiego ciągu 
przenośników według takiej samej kolejności prac. 

 

Zakres prac przewiduje również: 

- transport elementów przenośników z magazynu, 



- zmontowanie przenośników  na oddziale z elementów dostarczonych przez producenta (stacja 
napędowa, stacja napinająca, koryta, łańcuch zgrzebłowy dwucięgnowy, koła łańcuchowe, 
łańcuch Galla, napęd i inne). 

- wykonanie i montaż belek nośnych oraz ram wsporczych przenośników A2.1007a,r z 
ewentualnym przejęciem obciążeń z istniejących przenośników. Prace te należy wykonać przed 
rozpoczęcie wymiany pierwszego ciągu przenośników, 

- przegląd i ewentualna regeneracja zasuw odcinających zejścia sody z A2.1007a,r  na zbiorniki 
transportu pneumatycznego Waeschle i Pneumex – 4 szt. 

- dopasowanie istniejących zasuw po regeneracji do nowych przenośników oraz zsypów  – 4 szt. 

- wykonanie nowego przesypu (nie ujętego w dokumentacji) zejścia sody z przenośników A2.1007 
na zbiornik A1.6102 transportu pneumatycznego Pneumex – 2 szt. 

- dopasowanie i wspawanie króćców wejścia i zejścia sody z przenośników A2.2007a, r, 

- dopasowanie i korekta istniejących zasypów i zsypów do nowych przenośników korytkowo – 
zgrzebłowych. 

- zakup i montaż nowych kompensatorów tkaninowych ( Ilość kompensatorów należy wycenić na 
podstawie wizji lokalnej). Firma w ofercie zaproponuje rodzaj i materiał kompensatorów. 
Kompensatory muszę być odporne na temperaturę. 

- antykorozja elementów wykonanych przez oferenta oraz elementów modernizowanych ( 
zasypów i zsypów).  

 - izolacja termiczna przenośników A1.6009a,r z wełny mineralnej i blachy ocynkowanej, 

- elementy złączne oraz silikon wysokotemperaturowy do zmontowania przenośników w całość 
dostarcza Inwestor. 

- elementy złączne oraz silikon wysokotemperaturowy i uszczelki odporne na temperaturę do 
zamontowania przenośników oraz podłączenie do zasypów i zsypów dostarcza Wykonawca      

                                                                        

3. WARUNKI TECHNICZNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Przekazanie do eksploatacji układu przenośników powinno nastąpić po zakończeniu całości prac 
związanych z przebudową układu. 

Zakres demontażu obecnie eksploatowanych przenośników A1.6009a,r został pokazany na 
rysunku nr E2A1_60M06134REW0.  

Montaż nowych przenośników A1.6009a,r został przedstawiony na rysunku 
nr E2A1_60M06135REW0. 

Zakres demontażu obecnie eksploatowanych przenośników A2.1007a,r został pokazany na 
rysunku nr E2A1_60M06136REW0.  

Montaż nowych przenośników A2.1007a,r został przedstawiony na rysunku 
nr E2A1_60M06137REW0. 

Pozostałe istniejące przesypy, zasypy, wysypy i kanały odpylające związane z przenośnikami 
A1.6009 i A2.1007, które nie zostały ujęte w zakresie niniejszego projektu, należy przystosować do 
nowych urządzeń w trakcie ich montażu. 

Połączenia spawane należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w „Wytycznych procedur 
spawania” nr E1E2_00M06002REW0. 

Nowe przenośniki należy zamontować zgodnie z wymaganiami określonymi w „Wytycznych 
montażu aparatów i urządzeń” nr E1E2_00M06005REW0. 

Urządzenia i przesyp należy zaizolować w niezbędnym zakresie zgodnie z wymaganiami 
określonymi w „Wytycznych izolacji aparatów i urządzeń” nr E1E2_00M06006REW0. 



Ze względu na trudne warunki prac demontażowych i montażowych oraz konieczność 
prowadzenie ich w trakcie normalnej eksploatacji instalacji, firma powinna posiadać wymagane 
doświadczenie, zasoby ludzkie oraz środki techniczne niezbędne do wykonania pełnego 
wymaganego zakresu robót w określonym terminie.  

Przed przystąpieniem do realizacji firma wykonawcza przedstawi szczegółowy harmonogram 
realizacji prac . 

4. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 
Niezbędne wyposażenie technologiczne oraz materiały związane z prowadzonymi pracami 
montażowymi określone zostały w ,,Zestawieniu materiałów’’ nr E2A1_60M06103REW0 i 
,,Wykazie elementów specjalnych” nr E2A1_60M06104REWA. 
 

5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
Zabezpieczenie antykorozyjne nowych elementów instalacji technologicznych wykonanych w 
ramach realizacji prac montażowych będących w zakresie niniejszego projektu należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi ,,Zabezpieczenia antykorozyjne” nr E1E2_00U07003REWC. 
 

6.  WARUNKI BHP 
Wszystkie prace demontażowe i montażowe powinny być zorganizowane i zabezpieczone przez 
nadzór techniczny Wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem, w sposób zapewniający pełne 
bezpieczeństwo pracowników wykonujących dany zakres robót. 

Prace demontażowe i montażowe zorganizować i wykonywać należy z zachowaniem wszystkich 
ogólnych zasad i przepisów BHP oraz instrukcji BHP Wykonawcy, Podwykonawcy i Użytkownika. 

Pracownicy powinni posiadać wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania powierzonych 
im prac, być przeszkoleni i dopuszczeni do pracy po pozytywnym zdaniu Egzaminu ze znajomości 
zasad i przepisów BHP. 

Pracownicy przystępujący do pracy powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej oraz 
pełnosprawne środki techniczne do wykonywania pracy. 

Wykonywanie prac specjalistycznych nieobjętych przepisami BHP wymaga przeprowadzenia 
odpowiedniego instruktażu przed przystąpieniem do pracy. 

 

7. UWAGI : 
a) Wykonawca musi wyznaczyć Kierownika robót odpowiedzialnego za kontakt i ustalenia z 

Kierownikiem Budowy i Kierownikami Instalacji.  
b) W przypadku pracy zmianowej – na każdej zmianie musi być osoba odpowiedzialna ze strony 

Wykonawcy za kierowanie robotami. 
c) Ze względu na prowadzenie prac w kilku miejscach jednocześnie Wykonawca odpowiada za 

zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników i sprzętu dla wykonania prac. 
d) Inwestor wymaga minimum 3 lat gwarancji na zamontowane materiały i wykonaną pracę. 
e) Wykonawca musi zapewnić sobie dźwig, rusztowania, wysięgnik  i urządzenia do montażu. 
f) Praca w czynnym zakładzie i na wysokości - pracownicy muszą posiadać wymagane 

zabezpieczenia do pracy wraz z asekuracją oraz odpowiednie środki ochrony osobistej – maski, 
ochronniki słuchu itp. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem prowadzenia prac w trakcie 
ofertowania (konieczna wizja lokalna); 

h) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac do przywrócenia i uporządkowania  terenu 
do minimum poprzedniego stanu;  

i) Wywóz odpadów powstałych po wykonywaniu prac w ramach kosztów Wykonawcy; 
j) Złom stalowy, żeliwny, stal K.O. należy zważyć (waga samoch. na terenie zakładu)  i  wywieść 

na magazyn Zamawiającego. 
 

k) Zamawiający zakłada dokonanie odbioru końcowego robót pod obciążeniem instalacji  w  
związku z czym Wykonawca musi założyć udział pracowników w rozruchu technologicznym.   



l) Firma wykonująca modernizacje, w sytuacji awarii ciągu przenośników pracujących,  uwzględni 
w wycenie natychmiastowe przystąpienie do jej usuwania. 

m) Firma będzie wykonywała modernizację przez całą dobę z uwzględnieniem dni wolnych i 
świątecznych.   
 

8. TERMINY:  
Planowany termin prac modernizacyjnych: lipiec- sierpień 2015r. 
 
Termin rozpoczęcie prac : 
           - zaraz po wyborze Wykonawcy - prace przygotowawcze  
               Wykonawca przystąpi do prac przygotowawczych w taki sposób, aby modernizacja 
jednego ciągu była jak najkrótsza. 
              Oczekiwany czas wykonania modernizacji jednego ciągu to  7 dni, zakładając pracę 
w ruchu ciągłym. 
Termin zakończenia prac: 
             31.08.2015r 
Termin dostawy przenośników korytkowo-łańcuchowych: 
             Czerwiec 2015r   

 

9. TECHNOLOGIA PROWADZENIA PRAC: 
Należy wymienić pierwszy ciąg przenośników w czasie jak najkrótszym (max. 7 dni 

kalendarzowych).  

Następnie dokonać rozruchu. Czas sprawdzenia prawidłowego działania przenośników to ok 

2 tygodni. 

Po tym okresie należy przystąpić do wymiany drugiego ciągu przenośników, zachowując taki 

sam czas (max. 7 dni kalendarzowych). 


