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l. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Cel zadania. 

Utrzymanie czystości w obrębie nawęglania, w obiektach Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA 

S.A. z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracy ludzi i urządzeń. 

Pozostałe cele to: 

 zwiększenie bezpieczeństwa personelu, 

 zwiększenie niezawodności pracy urządzeń i instalacji  

 zmniejszenie ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej w strefach zagrożonych wybuchem.  

2. Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego ogólnych i branżowych. 

2.1. Opis ogólny stanu istniejącego: 

Zespól Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - jest producentem ciepła i energii elektrycznej głównie 

w układzie skojarzonym. Składa się z trzech zakładów produkcyjnych — EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie, 

z których objęte zadaniem są dwa poniższe: 

 Elektrociepłownia Wrocław - 263 MW mocy elektrycznej + 812 MWt mocy cieplnej 

 Elektrociepłownia Czechnica - 100 MW mocy elektrycznej + 247 MWt mocy cieplnej 

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia/zakres: 

Utrzymanie czystości w obrębie nawęglania w obiektach Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA 

S.A. Wykonawca będzie miał za zadanie proponowanie programu poprawy harmonogramu wykonywanych prac 

czyścicielskich. 

Usługa będzie wykonywana od 01.07.2020 do 30.06.2023 przez okres 36 miesięcy. 

3.1. Instalacja centralnego odkurzacza: 

Wykonawca, który będzie wykonywał usługi utrzymania czystości będzie uprawniony do korzystania z  instalacji 

centralnego odkurzacza w celu realizacji tych usług z istniejących na niektórych obiektach w Zespole 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, pod warunkiem, że: 

 przeszkoli we własnym zakresie swoich pracowników z obsługi tychże instalacji u ich właściciela,  

 zobowiąże się do dokonywania bieżących konserwacji i przeglądów zgodnie z instrukcjami eksploatacji 

na własny koszt, 

 zobowiąże się do naprawy instalacji w przypadku awarii wynikającej z błędów eksploatacyjnych na własny 

koszt, 

 będzie używać własnych elementów/akcesoria instalacji centralnego odkurzacza szybkozużywających, 

typu: worki filtracyjne w filtrocyklonie  ssawki, big- bagi, europalety i inne elementy przy czym 

Wykonawca musi użytkować instalacje odkurzacza zgodnie z ich dokumentacja techniczno-ruchową. 

 Za remonty kapitalne, ulepszenie lub wymianę instalacji centralnego odkurzacza odpowiada właściciel i 

wykonuje je na własny koszt. 

 W przypadku niesprawnego odkurzacza Wykonawca we własnym zakresie zapewni odkurzacz aby 

utrzymać ciągłość wykonywanych prac. 
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3.2. Zakres prac czyścicielskich: 

Obiekty objęte zadaniem przedstawione są w załącznikach nr 1 do ST „Zakres prac EC Wrocław” i nr 2 do ST „Zakres 

prac EC Czechnica". 

 Załącznik nr 1 do ST „zakres prac EC Wrocław – okres wykonywania prac: 01.01 – 31.12. 

 Załącznik nr 2 do ST „zakres prac EC Czechnica – okres wykonywania prac: 01.04 – 30.09 okres letni, 

01.10. – 31.03. okres zimowy. 

4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia. 

Zadaniem objęte są następujące lokalizacje Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A: 

 Elektrociepłownia EC Wrocław - 50-220 Wrocław ul. Łowiecka 24. 

 Elektrociepłownia EC Czechnica - 50-011 Siechnice ul. Fabryczna 22. 

5. Granice zamówienia. 

5.1 Granice zakresu realizacji zadania: 

Zadanie obejmuje obiekty nawęglania w tym: 

 EC Wrocław – wieże przesypowe, klatki schodowe, pomieszczenia stacji napinającej przenośników, 

pomieszczenia przenośników taśmowych, pomieszczenia nad zasobnikowe, luki transportowe. 

 EC Czechnica – pomieszczenia przenośników taśmowych, galerie, budynek centralnej młynowni. 

Granicami prac w obrębie budynków są drzwi zewnętrzne budynków lub jeżeli budynek produkcyjny jest 

połączony z budynkiem administracyjnym lub innym nie należącym do części produkcyjnej, granicą będą drzwi 

przeciwpożarowe oddzielające strefy pożarowe budynku produkcyjnego od pozostałych budynków. 

 

ST cześć I – SZCZEGÓŁOWA 

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

1. Organizacja prac. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy posiadania „pracowników uprawnionych" do wykonywania prac, 

posiadających sprawdzone i właściwe kwalifikacje w zakresie eksploatacji danego rodzaju urządzeń i instalacji 

energetycznych, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 

28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1830), 

Wykonawca będzie prowadził dziennik prac osobno dla EC Wrocław i EC Czechnica zgodny ze wzorem w załączniku 

nr 3 do ST. 

Wykonawca w ofercie: 

 przedstawi oferowaną technologię proponowaną do wykonania zakresu prac, wykaże jakim sprzętem 

dysponuje lub zamierza dysponować do realizacji zadania, poda gdzie posiada bazę większości zasobów 

ludzkich i sprzętu na wypadek zlecenia awaryjnego, 

 posiada przynajmniej trzyletnie doświadczenie w pracach czyścicielski na urządzeniach energetycznych 

w strefach EX, 

 zaproponuje projekt organizacji prac, 
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 przedstawi na piśmie strukturę organizacyjną realizacji zadania, 

 zaproponuje sposób i czas jego reakcji na zlecenie awaryjne w lokalizacji objętej zadaniem. 

2. Wymagania szczegółowe dla realizacji prac. 

2.1. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów BHP i wykonując prace zachować bezpieczną odległość od 

urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Wyjątkami będą urządzenia i instalacje niskiego napięcia, które 

są zainstalowane w strefach zagrożonych wybuchem, a z których trzeba sprzątać odkładający się pył. Prace te 

muszą być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, jako prace w warunkach szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy jako 

prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby.  

W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej lub impulsowej Wykonawca dokona naprawy uszkodzonej części 

instalacji na własny koszt. 

W przypadku uszkodzenia czujników, przetworników, siłowników Wykonawca dokona naprawy lub zakupu, 

montażu i uruchomienia nowych części zgodnie ze specyfikacją odpowiednich dokumentacji technicznych na 

własny koszt. 

2.2. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży poza blokowej: 

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów BHP. Prace będą prowadzone również podczas podawania 

paliwa i muszą być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

2.3. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: 

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów BHP. W trakcie prac należy zachować szczególną ostrożność 

aby nie uszkodzić zabudowanych instalacji do wykrywania i gaszenia pożaru. W przypadku uszkodzenia lub 

stwierdzenia uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca, bezzwłocznie powiadomi o tym służby Zamawiającego. 

2.4. Inne uwarunkowania: 

2.4.1 Wymagania dla stref zagrożonych wybuchem: 

Większość prac objętych zadaniem będzie prowadzona w środowisku występowania pyłów z węgla, zaliczanych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami do stref 21 i 22 zagrożonych wybuchem. 

Kierujący tub nadzorujący zespół pracowników w strefach zagrożenia wybuchem musi posiadać minimum 

świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1 pkt 9 i inne świadectwa kwalifikacyjne w zależności od urządzeń/instalacji w 

obrębie których pracuje, wskazane jest aby posiadał świadectwo kwalifikacyjne Grupa 1, pkt 1, 2, 3 (napięcie 

zgodne z występującym w strefie zagrożonej wybuchem), 9 i 10 w tym zakresie, Grupa 2, pkt 1 , 3, 8 i 10 w tym 

zakresie. 

2.4.1.1 Wymagania w zakresie używania urządzeń, narzędzi i odzieży roboczej: 

Sprzęt typu odkurzacze, używany do czyszczenia oraz wyposażenie dodatkowe, w tym odzież robocza, buty i środki 

ochrony indywidualnej, które będą stosowane przez Wykonawcę do realizacji zadania w strefach zagrożonych 

wybuchem musi posiadać certyfikaty potwierdzające możliwość stosowania ich do prac w strefach zagrożonych 

wybuchem, które obejmuję zadanie. Jeżeli urządzenie będzie miało dopuszczenie do strefy 22 zagrożenia 

wybuchowego nie będzie mogło pracować w strefie 21 zagrożenia wybuchowego. Zgodność zastosowanego 

sprzętu będzie identyfikowana na podstawie dostarczonych Zamawiającemu kompletnych certyfikatów ATEX i 

tabelarycznego wykazu posiadanych urządzeń oraz dodatkowo na miejscu na podstawie: 

 Odkurzacze mobilne — cechy ATEX na tabliczkach znamionowych, 

 Narzędzia ręczne nieiskrzące — cechy ATEX trwale umieszczone na narzędziach, 
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 Odzież robocza antyelektrostatyczna z wyraźnym z daleka nadrukiem nazwy Wykonawcy metki/wszywki 

z określonym składem tkaniny i informacją, że produkt jest antyelektrostatyczny, 

 Obuwie z podnoskami, 

 Okulary ochronne, 

 Ochronniki słuchu. 

Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli stosowanego sprzętu i narzędzi służących realizacji zadania i 

niedopuszczenia do prac w przypadku braków w wyposażeniu lub niespełnienia wymagań z zakresu 

bezpieczeństwa wykonywania prac. 

2.4.1.2 Wymagania w zakresie bezpiecznego wykonywania prac: 

Czyszczenie musi być wykonywane w taki sposób aby stężenie cząstek pylistych na powierzchniach i w powietrzu 

było eliminowane w sposób bezpieczny. Warunki te należy spełnić poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń 

do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wobec tego nie można dopuszczać do wzniecania obłoków 

pyłu poprzez używanie mioteł, zdmuchiwanie lub zrzucanie pyłu z urządzeń/instalacji. 

2.4.1.3 Wymagania w zakresie jakości wykonania prac: 

Wszelkie działania zmierzające do usuwania osadów z małych rozproszonych źródeł pyłu, muszą być prowadzone 

w regularnych i przemyślanych odstępach czasu. Rodzaj i zakres czynności muszą być precyzyjnie określone. 

Konieczne jest ciągłe doskonalenie co będzie widoczne w „Programie poprawy” Czyszczenie może być 

wykonywane na polecenie Zamawiającego lub z inicjatywy Wykonawcy realizującego prace na danym obiekcie, 

który zauważy konieczność przeprowadzenia czyszczenia, po konsultacji z Zamawiającym. Wykonywanie czynności 

związanej z czyszczeniem musi być każdorazowo udokumentowane w formie pisemnej przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. Miejsca newralgiczne a mianowicie napędy przenośników, instalacje elektryczne i AKPiA, układy 

przesypów i ich wyloty, miejsca w których zainstalowane są osłony przeciwpyłowe musza być czyszczone ze 

szczególną starannością i należy w szczególności zwracać uwagę na ich stan zanieczyszczenia. Niedopuszczalne 

jest odkładanie się warstwy pyłu w newralgicznych miejscach. 

2.4.2 Wymagania dla pozostałych pomieszczeń ruchu elektroenergetycznego: 

Przez pozostałe pomieszczenia ruchu elektroenergetycznego rozumie się pomieszczenia, do których nie jest 

wymagane pobranie klucza, np. młynownie, galeria przenośników, nastawnia, klatki schodowe.         Kierujący lub 

nadzorujący zespół pracowników w pozostałych pomieszczeniach ruchu elektroenergetycznego musi posiadać 

świadectwo kwalifikacyjne adekwatne do występujących w tych pomieszczeniach urządzeń i instalacji. 

2.4.3 Wymagania w zakresie używania urządzeń, narzędzi i odzieży roboczej: 

Narzędzia czyszczące i odzież robocza musi być dopuszczona do używania w Unii Europejskiej. 

2.4.3.1 Wymagania w zakresie bezpiecznego wykonywania prac: 

Czyszczenie musi być wykonywane w taki sposób aby narzędzia i ludzie nie zbliżali się do urządzeń i instalacji 

energetycznych. Wyjątkowo mogą być czyszczone zespoły kablowe będące pod napięciem, jednak jako prace w 

warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach 

bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane co najmniej przez 

dwie osoby. 

2.4.3.2 Wymagania w zakresie jakości wykonania prac: 

Jeżeli jest wskazane zamiatanie i zmywanie na mokro powierzchni płaskich pod warunkiem wykonywania 

czynności bardzo ostrożnie aby nie zalać urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ciągi komunikacyjne typu 

korytarze, hale produkcyjne w których zastosowano zmywanie na mokro muszą być oznakowane znakiem o 

mokrej powierzchni dla zachowania ostrożności przez osoby poruszające się tymi ciągami komunikacyjnymi. 

2.4.4 Normalny czas pracy: 
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Prace w trybie normalnym (standardowym) wg. załącznikach nr 1 i nr 2 do ST „Zakres prac EC Wrocław/EC 

Czechnica" prace będą wykonywane w przedziale godzin od 7:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 

dni świątecznych wolnych od pracy. 

2.4.5 Wymagania dla prac awaryjnych: 

Przez prace awaryjne rozumie się prace nieprzewidziane w załącznikach nr 1 i nr 2 do ST „Zakres prac EC 

Wrocław/EC Czechnica", które potrzebne są Zamawiającemu do bezzwłocznego prowadzenia działalności i które 

wymagają ze strony Wykonawcy natychmiastowego (do 8 godzin od zgłoszenia) przystąpienia do prac 

czyścicielskich. Prace awaryjne będą wyceniane osobno pomnożone przez współczynnik 1,2. W stosunku do 

wyceny prac w trybie standardowych 

3. Wymagania dla personelu kluczowego. 

Przez kluczowy personel rozumie się: 

 kierowników robót, w przypadku gdy w jednym obiekcie energetycznym jednocześnie pracuje więcej niż 

jeden zespół pracowników, 

 kierujących lub nadzorujących zespołem pracowników. 

3.1. Zależność służbowa: 

Administracyjnie kierujący zespołem pracowników sprzątających a także członkowie jego zespołu podlegają 

Kierownikowi Robót ze strony Wykonawcy. Operatywnie kierujący zespołem pracowników sprzątających a także 

członkowie jego zespołu podlegają Zamawiającemu, którego przedstawicielem będzie wyznaczony pracownik 

Zamawiającego z danej zmiany, na której wykonuje się czyszczenie. W szczególnych przypadkach np. podczas 

pożaru lub awarii, zobowiązani są wykonywać polecenia osoby kierującej akcją, np.: Komendanta straży p-poż., 

Dyżurnego Inżyniera Ruchu. 

3.2. Wymagania dotyczące doświadczenia: 

Kluczowy personel musi mieć doświadczenie z prac wykonanych w strefach zagrożonych wybuchem w ciągach 

podawania paliwa w elektrowni lub elektrociepłowni, przy pracy w strefach 21 i 22. 

3.3. Wymagania dotyczące świadectw kwalifikacyjnych: 

Kierownik robót musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne typu D:  

 Grupa 1, pkt 1, 2, 3 (bez ograniczeń napięć), 9 i 10 w tym zakresie,  

 Grupa 2, pkt 1, 3, 8 i 10 w tym zakresie 

Kierujący zespołem pracowników powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne typu E: 

 Grupa 1, pkt 1 3 21 3 (bez ograniczeń napięć), 9 i 10 w tym zakresie 

 Grupa 2, pkt 3, 8 i 10 w tym zakresie 

Członkowie zespołu pracowników będą posiadali również świadectwo kwalifikacyjne typu E: 

Grupa i pkt zgodne z rodzajem urządzeń i instalacji, przy których eksploatacji pracownik będzie pracował. 

Wszystkie wymagania dotyczące świadectw kwalifikacyjnych dla pracowników Wykonawcy są zgodne z: 

 Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1830), 

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 t Nr 129, poz. 1 184 oraz z 2005 r, Nr 141, poz. 1189). 
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3.4 Wymagania dotyczące szkoleń ATEX: 

Personel kluczowy i członkowie zespołów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem muszą mieć 

świadomość występującego zagrożenia w strefach zagrożonych wybuchem. Wykonawca zobowiąże się przeszkolić 

pracowników przed przystąpieniem do wykonywania prac. 

4. Zarządzanie zadaniem. 

Aby Zamawiający mógł śledzić i monitorować na bieżąco postęp prac Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonywania cotygodniowych raportów i co miesięcznych sprawozdań z wykonywanych przez siebie prac na 

żądanie zamawiającego. Dla zwiększenia czystości przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ekonomicznych 

Zamawiający wprowadza tzw. 

Program poprawy, który opisany jest w Specyfikacji technicznej, 

ST CZĘŚĆ Il – OGÓLNA 

 

III. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC. 

1. Wymagania ogólne. 

1.1 Wymagania realizacyjne: 

1.1.1 .Wszystkie materiały i narzędzia które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne 

aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce a dla stref zagrożonych 

wybuchem będą spełniały wymagania PGE Polska. 

1.1.2. Wykonawca zrealizuje wszystkie prace zgodnie z:  

 założeniami ST, 

 profesjonalną starannością, 

 przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska. 

1.1.3. W przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

1.1.4. Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść 

realizując prace, między innymi koszty wywozu nieczystości z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych, 

które przekazuje się Zleceniodawcy. 

1.1.5. Wykonawca podczas realizacji prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób 

nieutrudniający funkcjonowania zakładu podczas prowadzonych w zakładach procesów produkcji energii.  

1.2. Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji prac: 

1.2.1. Przedstawienie Zamawiającemu jednorazowo, pierwszy raz przed przystąpieniem do zadania oraz 

każdorazowo na życzenie listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień w zależności do 

charakteru realizowanych prac (w tym energetycznych). 

1.2.2. Wykonawca będzie się kontaktował z Dyspozytorem Zmianowym EC Wrocław i EC Czechnica każdorazowo 

przed przystąpieniem do prac w celu uzyskania zgody na wykonywanie czynności. 

1.2.3. Odebranie miejsca pracy z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry. 

1.2.4. Realizacja prac zgodnie z umową. 
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1.2.5. Kierownik robót koordynuje na bieżąco wykonywane przez siebie prace z pracami wykonywanymi przez 

podwykonawców Wykonawcy 

1.2.6. Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

1.2.7. Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do bieżącego utrzymania czystości. Po ukończeniu 

Prac Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce pracy (teren) czysty i uporządkowany.



 

10 

1.3 Program poprawy 

Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu program poprawy harmonogramu szczegółowego z 

częstotliwością czyszczenia, przynajmniej 1 x na półrocze. Program poprawy proponowany przez Wykonawcę 

będzie zatwierdzany lub odrzucany przez Zamawiającego. Celem wprowadzenia programu poprawy jest 

zapewnienie wymaganej czystości przy jednoczesnym zoptymalizowaniu zakresu i kosztów ponoszonych na 

utrzymanie czystości. Oznacza to, że jeżeli Wykonawca zauważy, że są miejsca, które czyści częściej niż jest to 

konieczne, proponuje zmniejszenie częstotliwości czyszczenia. W przypadku gdy Wykonawca zauważa, że 

częstotliwość sprzątania jest zbyt mała i estetyka pomieszczeń w stosunku do innych pomieszczeń o tej samej 

funkcji objętych zadaniem, Wykonawca proponuje zwiększenie częstotliwości sprzątania danych obiektów lub ich 

części. Wykonawca będzie dążył do wypracowania jednakowo wysokiej jakości utrzymania czystości w stosunku 

do najczystszych, pełniących tą samą funkcję obiektów. Oznacza to, że jeżeli w danym obiekcie (np. pomieszczeniu) 

czystość jest na wyższym poziomie niż gdzie indziej to należy dążyć do stanu aby w innych obiektach o tej samej 

funkcji była czystość na porównywalnie wysokim poziomie. 

W trakcie wykonywania usług czyścicielskich zauważone przez Wykonawcę uszkodzenia mechaniczne sprzątanych 

urządzeń, instalacji czy obiektów: niepokojąco wysokie temperatury (zwłaszcza w strefach zagrożonych 

wybuchem) na urządzeniach elektrycznych, mechanicznych i AKPiA, muszą być bezzwłocznie zgłaszane 

Zamawiającemu. 

Graniczna grubość warstwy pyłu, wystarczająca w przypadku jego wzniecenia, do osiągnięcia dolnej granicy 

wybuchowości DGW przez obłok o wysokości 1 m (bez uwzględnienia stężenia pyłu obecnego w powietrzu przed 

wznieceniem pyłu osiadłego), jest rzędu 0, 1 mm. W praktyce oznacza to, że niebezpieczne jest każde wyraźnie 

dostrzegane wzrokowo zabrudzenie pyłem powierzchni poziomych w pomieszczeniu. Jeżeli akceptowalna 

organizacyjnie i ekonomicznie częstotliwość odkurzania (usuwania pyłu) prowadzi do przekroczeń bezpiecznej 

wartości grubości warstwy pyłu, należy prawdopodobieństwo wzniecenia pyłu uwzględnić w klasyfikacji stref 

wybuchowych. Jeżeli osiadanie pyłu jest nieznaczne należy wyznaczyć częstotliwość odkurzania (sprzątania pyłu) 

tak, aby nie dopuścić do nagromadzenia warstwy grubości przekraczającej  0,1 mm. W tym przypadku, jeżeli 

warunki emisji pyłu do pomieszczenia zmieniają się, należy odpowiednio dopasować, w tym celu należy 

alternatywnie: 

 oszacować częstotliwość sprzątania, przyjmując najszybszy możliwy przyrost warstwy pyłu,  

 uzależnić odkurzanie (sprzątanie) od obserwacji grubości warstwy pyłu. 

Grubość warstwy pyłu rozpatrywać można pod kątem osiadania na urządzeniach i minimalnej temperatury 

zapłonu warstwy pyłu w stosunku do temperatury powierzchni urządzeń. Wartości temperatur zostały ustalone 

dla sytuacji, w których grubość warstwy pyłu jest równa 5 mm lub mniejsza i pozwala na zmiany minimalnej 

temperatury zapłonu, mierzonej dla warstwy 5 mm, i na efekt izolacyjny 5 mm warstwy pyłu, mogący powodować 

wyższe temperatury powierzchni, jeżeli nie są one ograniczone. 

W związku z powyższym nie można dopuszczać do gromadzenia się pyłu o grubości przekraczającej 5mm i 

wskazane byłoby aby grubość pyłu po sprzątaniu była mniejsza niż 0,1mm. 

 

2. Spis załączników: 

a) Załącznik nr 1 do ST „Zakres prac EC Wrocław” 

b) Załącznik nr 2 do ST „Zakres prac EC Czechnica". 

c) Załącznik nr 3 do ST „Dziennik wykonanych prac EC Wrocław/EC Czechnica”.
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Załącznik nr 1 do ST „Zakres prac EC Wrocław”  

Zakres prac EC Wrocław 
 

01.01-31.12 
 

Lp. Urządzenie, obiekt Wymiary 
pomieszczenia 

Szacowana 
krotność 
sprzątania 
w miesiącu 

Szacowana 
krotność 
sprzątania 
w roku 

Czasookres 
wykonywania 
czynności  

co ile dni 

Wieża przesypowa Wp-3 + klatka schodowa   

1. podłoga betonowa 405,0 m2 8 96 4 

2. konstrukcje stalowe, ławy 
kablowe, ściany, oświetlenie 

1 kpl. 1 12 30 

3. pomieszczenie stacji 
napinającej PT5,6 

2 kpl. 2 24 15 

Przenośnik taśmowy PT-7 i PT-8   

4. podłoga betonowa 2810,0 m2 2 24 15 

5. konstrukcje stalowe, ławy 
kablowe, ściany, oświetlenie 

1 kpl. 1 12 30 

Wieża przesypowa Wp-4 + klatka schodowa   

6. podłoga betonowa 205,0 m2 8 96 4 

7. konstrukcje stalowe, ławy 
kablowe, ściany, oświetlenie 

1 kpl. 1 12 30 

8. pomieszczenie stacji 
napinającej PT7,8,9,10 

4 kpl. 2 24 15 

Przenośnik taśmowy PT-9 i PT-10   

9. podłoga betonowa 588,0 m2 2 24 15 

10. konstrukcje stalowe, ławy 
kablowe, ściany, oświetlenie 

1 kpl. 1 12 30 

11. ławy kablowe wież 
przesypowych, galerii i 
pomieszczeń nad 
zasobnikowych 

1 kpl. 1 12 30 

Przenośnik taśmowy PT-21   

12. podłoga betonowa 618,8 m2 1 12 30 

13. konstrukcje stalowe, ławy 
kablowe, ściany, oświetlenie 

1 kpl. 1 12 30 

Zasobniki KW   

14. pomieszczenie nad 
zasobnikowe 

44,48 m2   1 365 

15. konstrukcje stalowe, ławy 
kablowe, ściany, oświetlenie 

1 kpl.   1 365 

Wieża przesypowa Wp-5 + klatka schodowa   

16. podłoga betonowa 172 m2 2 24 15 

17. konstrukcje stalowe, ławy 
kablowe, ściany, oświetlenie 

1 kpl. 1 12 30 

18. pomieszczenie stacji 
napinającej PT11,12 

1 kpl. 2 24 15 
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19. luk transportowy poziom 0 10 m2 1 12 30 

Przenośnik taśmowy PT-11 i PT-12   

20. podłoga betonowa 700 m2 2 24 15 

21. konstrukcje stalowe, ławy 
kablowe, ściany, oświetlenie 

1 kpl. 1 12 30 

Wieża przesypowa Wp-6 + klatka schodowa   

22. podłoga betonowa 70 m2 2 24 15 

23. konstrukcje stalowe, ławy 
kablowe, ściany, oświetlenie 

1 kpl. 1 12 30 

Przenośnik taśmowy PT-13 i PT-14 + K-1   

24. podłoga betonowa 320 m2 2 24 15 

25. konstrukcje stalowe, ławy 
kablowe, ściany, oświetlenie 

1 kpl. 2 24 15 

Przenośnik taśmowy PT-19 i PT-20   

26. podłoga betonowa 1300 m2 2 24 15 

27. konstrukcje stalowe, ławy 
kablowe, ściany, oświetlenie 

1 kpl. 1 12 30 

Transport węgla EC Port   

28. transport węgla z pomieszczeń 
naciągów 

3 kpl. 2 24 wg/potrzeb 
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Załącznik nr 2 do ST „Zakres prac EC Czechnica". 

Zakres prac EC Czechnica 
 

Okres  01.04-30.09 – okres letni   

Lp. Urządzenie, obiekt Wymiary 
pomieszczenia 

Szacowana 
krotność 
sprzątania w 
miesiącu 

Szacowana 
krotność 
sprzątania w 
okresie letnim 

 Czasookres 
wykonywania 
czynności  
 

 co ile dni 

Przenośnik taśmowy PT-1, PT-3   

2. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

250x3x2 m 2 12 15 

Przenośnik taśmowy PT-3, PT-5   

3. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

34x3x2 m 2 12 15 

Galeria łącząca nawęglanie z kotłownią   

4. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

56x2,5x2,5 m 1 6 30 

Budynek Centralnej Młynowni poziom 1   

5. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

98x12x8 m 2 12 15 

Budynek Centralnej Młynowni poziom wentylatorów młynowych   

6. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

98x12x8 m 2 12 15 

Budynek Centralnej Młynowni poziom filtrów   

7. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

98x12x8 m 2 12 15 

 

Zakres prac EC Czechnica 
 

Okres  01.10-31.03 – okres zimowy   

Lp. Urządzenie, obiekt Wymiary 
pomieszczenia 

Szacowana 
krotność 
sprzątania w 
miesiącu 

Szacowana 
krotność 
sprzątania w 
okresie 
zimowym 

 Czasookres 
wykonywania 
czynności  
 

 co ile dni 

Przenośnik taśmowy PT-1, PT-3   

2. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

250x3x2 m 4 24 8 
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Przenośnik taśmowy PT-3, PT-5   

3. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

34x3x2 m 4 24 8 

Galeria łącząca nawęglanie z kotłownią   

4. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

56x2,5x2,5 m 2 12 15 

Budynek Centralnej Młynowni poziom 1   

5. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

98x12x8 m 4 24 8 

Budynek Centralnej Młynowni poziom wentylatorów młynowych   

6. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

98x12x8 m 4 24 8 

Budynek Centralnej Młynowni poziom filtrów   

7. podłoga betonowa, 
konstrukcja urządzenia 
ławy kablowe, ściany, 
oświetlenie 

98x12x8 m 4 24 8 
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Załącznik nr 3 do ST „Dziennik wykonanych prac EC Wrocław/EC Czechnica”. 

 

 

DZIENNIK WYNONANYCH PRAC EC WROCŁAW/EC CZECHNICA 

 

Do Umowy nr:………………………….. 

Wykonawca:……………………………… 

 

Lp. Obiekt 
Zakres 
wykonanych prac 

Wykonawca prac 
(imię, nazwisko, 
data, podpis) 

Odbierający 
prace (imię, 
nazwisko, data, 
podpis) 

Uwagi: 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

 


