
 
 

 
 
 

 

MS.0712.95.2021/D-6           Załącznik nr 1   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Dot.: Opracowania „Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Energetycznych” dla urządzeń 
zainstalowanych na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. 
 
Przed złożeniem oferty Oferent dokona wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia, zapoznania się  
z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego i uzyskania dodatkowych informacji 
przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy  
z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia istotnych elementów niezbędnych 
do wykonania umowy. Koszt ewentualnej wizji lokalnej ponosi Oferent. 

W celu umówienia terminu wizji lokalnej, Oferent proszony jest o kontakt z jedną z osób 

wskazanych poniżej (sprawy związane z przedmiotem zamówienia).   

Osobami do kontaktu są: 

1. w sprawach przedmiotu zamówienia: 

- Dariusz Kamola tel. (0-81) 883 01 22 wew. 218; 

- Longin Dobrecki tel. (0-81) 883 01 22 wew. 296; 

2. w sprawach formalno-prawnych:  

- Ewelina Jagiełło – tel. (0-81) 883 01 22 wew. 275.  

 

I. Zakres przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

 

Zamówienie obejmuje wykonanie instrukcji dla niżej zestawionych urządzeń / grupy urządzeń: 

 1. Grupa G2 

a) Sieci ciepłownicze 

b) Autoklawy 

c) Wentylacje i klimatyzacje centralne 

d) Ssawy i układy odciągów 

e) Kabino-suszarka lakiernicza 

f) Zbiorniki paliwowe z instalacją paliwową i dystrybutorami  

g) Piece (hartownicze i do wygrzewania) 

h) Instalacje c.o. i grzewczo-wentylacyjne 

i) Sieci i instalacje sprężonego powietrza z urządzeniami uzdatniającymi  

j) Urządzenia sprężarkowni (sprężarki śrubowe,12 bar) 

k) Urządzenia sprężarkowni  (sprężarka śrubowa i tłokowa, 6 bar) 

 2. Grupa G3 

a) Magazyny gazu (propan, butan i mieszaniny) 

b) Układ napylania (palniki gazowe na acetylen) 

 

 



 
 

 
 
 

 

II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.  

 

1.  Przedmiotowe instrukcje powinny być wykonane przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie w oparciu o: 

   a) obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:  Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 

348, z późn. zm.),  Kodeks pracy, art. 23715 § 2. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, z późn. zm.),  Prawo 

budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm.),  Rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830,  

z późn. zm.), Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 

poz. 828 z późn. zm.); 

   b) dokumenty prawa wewnętrznego zleceniodawcy (zarządzenia, regulaminy), schemat 

organizacyjny firmy; 

   c) dokumentację techniczno-ruchową i instrukcje opracowane przez producentów urządzeń; 

   d)  uzgodnienia z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego.  

2.  Wykonane instrukcje powinny realizować cel zamówienia jakim jest uregulowanie zagadnień 

prawidłowej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych przy zapewnieniu maksymalnego 

bezpieczeństwa osób przy nich zatrudnionych, dzięki właściwej organizacji pracy - według ściśle 

określonych zasad oraz obowiązujących przepisów prawa. W szczególności instrukcje winny 

zawierać: 

a) opis, charakterystykę urządzenia/grupy urządzeń energetycznych; 

b) opis układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań; 

c) zestawy rysunków, schematów, wykresów z opisami w języku polskim; 

d) opis czynności uruchomienia, obsługi i zatrzymania w warunkach normalnej pracy; 

e) organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych; 

f) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń; 

g) wskazanie powtarzających się prac i czynności wykonywanych bez polecenia przez 

osoby uprawnione i upoważnione; 

h) wymagania w zakresie eksploatacji oraz terminy przeglądów, prób i pomiarów; 

i) wymagania w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych dla danego urządzenia 

/grupy urządzeń; 

j) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego 

związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego /grupy urządzeń 

energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych 

zagrożeń; 

k) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej - środki ochronne; 

l) wymagania kwalifikacyjne osób eksploatujących urządzenia/grupy urządzeń 

energetycznych. 

3.  Przedmiotowe instrukcje powinny być dostarczone w postaci papierowej – po 2 szt. każdej 

instrukcji oraz na nośniku elektronicznym (pendrive, CD) zapisane w wersji edytowalnej (Word) 

oraz w formacie pdf. 

 

III. Wymagania dodatkowe 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac zgodnie  

z dokumentacją i wytycznymi Zmawiającego. Niezbędny sprzęt do wykonania opracowań 

zabezpiecza Wykonawca.  

2. Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów 

BHP i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności ma zadbać o to, aby pracownicy nie 



 
 

 
 
 

 

wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, a także posiadali odpowiednią odzież  

ochronną. Przed przystąpieniem do prac przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 

szkolenie BHP pracowników Wykonawcy. 

3. Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązuje się do przestrzegania wymagań 

BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska – Obowiązki Wykonawców wykonujących prace 

remontowo – inwestycyjne lub działających na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych 

Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. Wymagania dostępne do zapoznania się przez Wykonawcę 

pod poniższym linkiem: https://wzl1.mil.pl/deblin-wymagania-bhp-ppoz-i-ochrony-

srodowiska/ 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do prac dostarczy Zamawiającemu wykaz pojazdów, 

które będą wjeżdżały na teren zakładu oraz wykaz zatrudnionych osób i oświadczenie  

o posiadaniu przez nich aktualnych wymaganych uprawnień. 

5. Prace wykonywane będą w czynnym zakładzie, w związku z czym Wykonawca będzie 

prowadził prace w sposób niekolidujący z ruchem odbywającym się w obiekcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wykonano w 1 egz. – www.wzl1.mil.pl  
Wykonała: E. Jagiełło (tel. wew. 275)   
Dn. 15.09.2021 r.  
T 0712                            
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