
Załącznik Nr 1 

           do SIWZ 

 

Zakres merytoryczny 

wykonania przeglądu i oceny stanu technicznego komina żelbetowego H = 152 m 
 
 

I. Prace na obiekcie 

1. Ocena stanu technicznego trzonu żelbetowego. 

 ocena wizualna trzonu żelbetowego komina - wytypowanie istotnych usterek wymagających 

naprawy,  

 ocena stanu istniejącego zabezpieczenia powłokowego trzonu żelbetowego oraz dziennego 

oznakowania przeszkodowego 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej, 

2. Ocena stanu technicznego osprzętu stalowego komina 

 przegląd i ocena wizualna wraz z określeniem stopnia uszkodzenia lub skorodowania galerii, 

schodni wraz z pałąkiem zabezpieczającym oraz elementów konstrukcji wsporczej i jej 

zamocowania do trzonu komina -  wg PN, 

 ocena stanu i ciągłości połączeń, 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej, 

3. Zwężka ceramiczna 

 przegląd zewnętrzny i ocena wizualna wraz z wytypowaniem ewentualnych uszkodzeń 

wymagających napraw 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej, 

  
5. Badania instalacji elektrycznej oświetlenia przeszkodowego 

 oględziny i ocena stanu technicznego instalacji w zakresie lamp oświetlenia przeszkodowego, 

przewodów zasilających, puszek rozgałęźnych oraz ich zamocowania do elementów 

konstrukcyjnych komina, 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej, 

 pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji oświetlenia przeszkodowego na czterech 

galeriach komina na poz. +30m, +70m, +110m i +147m ( na każdej galerii znajdują się 4 oprawy 

oświetleniowe),  

 pomiary ochrony przeciwporażeniowej układu monitoringu spalin  zamontowanego na poz. +30m 

(I galeria), zgodnie z obowiązującymi przepisami ( 8 odbiorników 1-fazowych),. 

 pomiary rezystancji izolacji instalacji  oświetlenia przeszkodowego oraz układu monitoringu 

spalin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Badanie instalacji odgromowej. 

 oględziny i ocena stanu technicznego, 

 sprawdzenie ciągłości połączeń od poziomu 0.0m do +152m, 

 pomiar rezystancji uziomów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

II. Prace studyjne 

Analiza techniczna i ocena stanu technicznego: 

 analiza wyników przeglądu, 



 opracowanie zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji komina, 

 opracowanie zakresu oraz technologii niezbędnych prac remontowych,  

 wydanie orzeczenia o stanie technicznym komina wraz z dopuszczeniem do eksploatacji. 

 

III. Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia ewentualnych usterek wymagających  

      natychmiastowego działania, przez podmiot dokonujący przeglądu, po ustaleniu zakresu robót   

      i warunków ich wykonania.  

      Na dzień dzisiejszy ( zalecenia z przeglądu wykonanego w 2020r. ) zachodzi potrzeba wykonania 

      uszczelnienia bądź wymiany puszek rozgałęźnych instalacji elektrycznej komina, zamontowanych na  

      poszczególnych galeriach, tj: 

       - galeria I - skrzynka rozdzielcza PG-1 (nieszczelna, zawilgocone wnętrze), 
      - galeria III - skrzynka rozdzielcza PG-3 (nieszczelna, zawilgocone wnętrze), 
      - galeria IV - skrzynka rozdzielcza PG-4 (nieszczelna, zawilgocone wnętrze, skorodowane elementy). 
     Stosowną decyzję w tej kwestii podejmie Zamawiający po wyborze wykonawcy przeglądu.  
     Oferent, składając ofertę winien zadeklarować gotowość wykonania niezbędnych napraw w  
     zakresie instalacji i osprzętu elektrycznego oraz instalacji odgromowej komina.  
 

      


