
Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy zadania: Zakup wraz z dostawą i montażem 2 szt. zbiorników stalowych sprężonego 

powietrza  o pojemności 10 m³ każdy.  

 

1. Przedmiot zamówienia:  

1.1  Zakup i dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych zbiorników ciśnieniowych o parametrach  

wyszczególnionych w punkcie 2. Miejsce dostawy i montażu : Tramwaje Śląskie S.A. 

– Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5. 

Zbiorniki powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE 

oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003 – kategoria zagrożenia – IV, moduł G – grupa 

płynu 2 oraz odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zbiorników ciśnieniowych. Zbiorniki powinny 

być wykonane w zakładzie posiadającym uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru 

Technicznego w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych oraz dostosowane 

parametrami technicznymi do instalacji i źródeł zasilania sprężonego powietrza 

Zamawiającego opisanymi w punkcie 6. 

1.2  Demontaż 2 szt. istniejących zbiorników sprężonego powietrza zgodnie z opisem                

w punkcie 3. 

1.3 Montaż 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników sprężonego powietrza w miejscu 

zdemontowanych zbiorników zgodnie z opisem w punkcie 4. 

1.4 Uzgodnienie dokumentacji projektowo – konstrukcyjnej dotyczącej nowych 

zbiorników w Urzędzie Dozoru Technicznego, w tym także zgłoszenie do rejestracji 

urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego z upoważnienia Zamawiającego jako 

użytkownika. Złożenie wymaganej dokumentacji technicznej na potrzeby rejestracji 

urządzeń w UDT zgodnie z opisem w punkcie 5. 

 

2. Dane techniczne pojedynczego zbiornika ciśnieniowego: 

a) pojemność V=10 000 [l], 

b) ilość przestrzeni ciśnieniowych: 1, 

c) rodzaj czynnika wypełniającego przestrzeń ciśnieniową – sprężone powietrze, 

d) budowa zbiornika: cylindryczny, jednopłaszczowy w formie walca zakończony dnami 

elipsoidalnymi (budowa pionowa) - posiadający 3 podpory montażowe w dolnej 

części rozmieszczone zgodnie z wymiarami i rozstawem wg rysunku K-31-0.bc, 
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e) ciśnienie obliczeniowe P=1,1 [MPa], 

f) najwyższe ciśnienie robocze PS=11,0 [bar], 

g) najniższa temperatura robocza Tmin=-20[    ], 

h) najwyższa temperatura robocza Tmax= 50[    ], 

i) temperatura obliczeniowa Tobl.=80[    ], 

j) materiał: stal węglowa z atestem zgodnie z WUDT-UC-WO-00, 

k) średnica maksymalna: Ø 1824 mm, 

l) króćce kołnierzowe (wlotowy i wylotowy) zainstalowane na ścianie zbiornika zgodnie 

z wymiarami i rozstawem wg rysunku K-31-0.bc (symbol „b” i „c”) oraz wg danych 

tabeli I (w komplecie ze zbiornikami króćce kołnierzowe przyłącza do króćców 

wlotowego i wylotowego ze śrubami i uszczelnieniem do wspawania w istniejący 

rurociąg), 

m) króciec regulatora zainstalowany na ścianie zbiornika zgodnie z wymiarami                         

i rozstawem wg rysunku K-31-0.bc (symbol „f”) - króciec regulatora jednego 

zbiornika przygotowany do przyłączenia do urządzenia zasilającego (sprężarki WS – 

50), natomiast króciec w drugim zbiorniku zaślepiony, 

n) króciec kołnierzowy zaworu bezpieczeństwa wykonany na szczycie zbiornika (w 

dennicy górnej), 

o) w zbiorniku na króćcu kołnierzowym dennicy górnej zainstalowany fabrycznie nowy 

zawór bezpieczeństwa o  parametrach i nastawie ciśnienia początku otwarcia w MPa 

do uzgodnienia z Zamawiającym, 

p) króciec do manometru zlokalizowany na ścianie zbiornika zgodnie z wymiarami                     

i rozstawem wg rysunku K-31-0.bc (symbol „d”) - do króćca zainstalowany 

fabrycznie nowy zawór  z manometrem, 

q) na dole zbiornika (w dennicy zbiornika) zainstalowany fabryczne nowy kurek 

probierczy, spustowy, 

r) w ścianie bocznej zbiornika otwór rewizyjny włazu służący do przeprowadzania prac 

konserwacyjno-rewizyjnych , przykręcony pokrywą z uszczelnieniem (wymiar otworu  

nie mniejszy niż wg rysunku K-31-0.bc), 

s) zbiornik zabezpieczony od zewnętrznej strony farbami antykorozyjnymi (podkładem                           

i nawierzchniowo) odpornymi na zewnętrzne warunki atmosferyczne typu: opady 

deszczu, śniegu, gradu, wysokie i niskie temperatury oraz promieniowanie słoneczne 

(UV) - kolor farby nawierzchniowej niebieski wg RAL 5015. Od wewnętrznej strony 

zbiornik zabezpieczony farbą antykorozyjną odporną na wilgoć, wysokie i niskie 



3 

 

temperatury oraz wysokie ciśnienie, 

t) uchwyty transportowe na zbiorniku, 

u) oznakowanie zbiornika w sposób trwały i czytelny tabliczką grawerowaną wykonaną 

ze stali nierdzewnej - zawierającej dane wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

2 czerwca 2016 roku w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych – Rozdział 4. 

Umieszczenie tabliczki na wysokości maksymalnej 1,5 m mierzonej od podstawy 

fundamentu. 

 

3. Zakres prac demontażowych: 

a)  demontaż osprzętu zbiorników (zaworów bezpieczeństwa, manometrów itp.), 

b)  rozłączenie dwóch zbiorników od instalacji sprężonego powietrza, 

c) demontaż pierwszego zbiornika z fundamentu oraz drugiego z podpór rurowych:                              

- maksymalna wysokość zbiorników od fundamentu do najwyższego punktu (zaworu) 

zbiornika około 5 700 mm, 

- ciężar jednego zbiornika około 2 460 kg. 

d)  zdeponowanie zdemontowanych zbiorników we wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu, 

e)  protokolarne przekazanie wycofanych z eksploatacji - zdemontowanych zbiorników 

Wykonawcy. 

 

4. Zakres prac montażowych: 

a) wykonanie betonowych fundamentów pod każdy z instalowanych zbiorników                         

z uwzględnieniem  przebiegającej w gruncie instalacji kanalizacyjnej. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oryginały oraz kopie potwierdzone za zgodność                             

z oryginałem dokumentacji technicznej, projektu itp. 

b)  osadzenie i zakotwienie 2 szt. fabrycznie nowych zbiorników (o parametrach 

opisanych w punkcie 2) do fundamentów, 

c) przyłączenie zbiorników do istniejącego rurociągu technologicznego sprężonego 

powietrza (w razie konieczności przyspawanie nowych króćców kołnierzowych - 

wlotowych i wylotowych - dostarczanych łącznie ze zbiornikami) oraz przyłączenie  

do zbiornika nr 1  instalacji regulatora (wyłącznika ciśnieniowego), 

d) wyposażenie zbiorników w osprzęt pomiarowy (manometry), zawory bezpieczeństwa                           

o ustalonej z Zamawiającym nastawie ciśnienia początku otwarcia w MPa. 

e) wyposażenie zbiorników w pozostały osprzęt – kurki spustowe itp. 
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5. Wymagana dokumentacja techniczna na potrzeby rejestracji urządzeń w UDT: 

a)  opis techniczny dla każdego zgłaszanego urządzenia ciśnieniowego (zawartość opisu 

technicznego zgodna z §4 ust. 3 pkt.1 RMGPiPS z dn. 9 lipca 2003 r. -Dz.U. Nr 135, 

poz. 1269); 

b) dokumenty określone w przepisach dotyczących oznakowania CE dostarczane przez 

wytwarzającego każde zgłaszane urządzenie. Oznakowanie produktu znakiem CE 

i wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu lub w przypadku wymogu Certyfikat 

 E dla urządzenia ciśnieniowego; 

c) rysunki konstrukcyjne dla każdego zgłaszanego urządzenia ciśnieniowego z podaniem 

nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów w szczególności 

płaszcza i dennic oraz wykazem materiałów użytych do jego budowy lub inny 

dokumenty tymi informacjami w postaci uzgodnionej z UDT; 

d) schemat instalacji z zaznaczeniem lokalizacji każdego zgłaszanego urządzenia 

ciśnieniowego, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania; 

e) plan usytuowania każdego zgłaszanego urządzenia ciśnieniowego z uwzględnieniem 

rozmieszczenia sąsiednich urządzeń lub budynków; 

f) opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz z jego dokumentacją z uwzględnieniem 

źródeł zasilania (dobór nie jest wymagany dla urządzeń objętych końcową oceną 

zgodności jako zespół); 

g) instrukcję eksploatacji dla każdego zgłaszanego urządzenia ciśnieniowego. Zawartość 

instrukcji eksploatacji powinna być zgodna z §5 RMGPiPS z dn. 9 lipca 2003r. (Dz.U. 

Nr 135, poz. 1269), 

h) świadectwa jakości zaworów bezpieczeństwa (poświadczenie nastawy). 

 

    Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Urzędowi Dozoru Technicznego wszelkich 

pozostałych dokumentów, a w tym atestów, obliczeń wytrzymałościowych, wyników 

badań itp. oraz innych nie wymienionych powyżej na wezwanie Urzędu. Zamawiający 

wymaga dodatkowej kopii każdego z dokumentów składanych do Urzędu Dozoru 

Technicznego. Wszelka dokumentacja związana z Opisem Przedmiotu Zamówienia musi 

być sporządzona w języku polskim lub w przypadku braku takiej możliwości 

przetłumaczona na język polski. 
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6. Opis istniejącej infrastruktury technicznej dla nowych zbiorników: 

Urządzeniem podstawowym przeznaczonym do zasilania zbiorników jest sprężarka 

śrubowa typu: GD-NKSI 11/08, wytwórca: Gudepol-Legnica, ciśnienie maksymalne                  

8 [bar] (0,8 MPa), wydajność 1800 l/min (108 m³/h). Urządzeniem rezerwowym 

działającym zamiennie jest stacjonarny agregat sprężarkowy typu: WS-50, wytwórca: 

Fabryka Maszyn w Strzyżowie, ciśnienie maksymalne 8 [atm], wydajność 5 m³/min. 

Zbiorniki podlegające wymianie posiadają każdy po dwa otwory o średnicy Ø 100 mm 

zakończone kołnierzami, do których przyłączona jest instalacja powietrzna – wlotowa                   

i wylotowa. Przewody są połączone króćcami za pomocą 8 śrub M16. Do zbiornika 

dostarczane jest powietrze z dwóch sprężarek działających zamiennie zgodnie  

z powyższym opisem. Parametry zbiornika przedstawia rysunek K-31-0.bc 

 

7. Pozostałe wymagania: 

 a) przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej  

w miejscu posadowienia nowych urządzeń ciśnieniowych na terenie Zakładu 

Usługowo Remontowego Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie przy  ul. 

Inwalidzkiej 5. 

b)  obowiązkowe uczestnictwo Wykonawcy w odbiorze technicznym urządzeń 

ciśnieniowych przez UDT, 

c)  obowiązkowe przeprowadzenie przez Wykonawcę instruktażu stanowiskowego                      

w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzeń ciśnieniowych dla 

pracowników Zamawiającego, 

d)  Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjne działanie zainstalowanych urządzeń 

liczone od momentu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację w terminie nie 

krótszym niż 36 m-cy, 

e)  przewidywany okres eksploatacji urządzeń ciśnieniowych: 20 lat. 

f)  termin realizacji: 9 tygodni od daty podpisania umowy. 

 

8. Załączniki: 

a) Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia: rysunek K-31-0.bc, 

b) Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia: schemat instalacji sprężonego 

powietrza. 
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