
STEICO Spółka z o.o . – ul. Przemysłowa 2 – 64-700 Czarnków     

 

 

 
 
ul. Przemysłowa 2  www.steico.com  Wysokość kapitału zakładowego 
64-700 Czarnków  NIP :763-10-02-199, REGON :570173012  i wpłaconego 238.594.860 PLN 
tel.+48 (0) 67 35 60 999 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
fax.+48 (0) 67 35 60 900 w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy  Bank PEKAO S.A. I/O Czarnków 
e-mail : sekretariat@steico.pl KRS 0000409864  51 1240 3709 1111 0000 4205 7134 

WPt/02/PS/2020        Czarnków 28.04.2020 
 
dotyczy: zapytanie ofertowe 
 
Steico Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie montażu instalacji pary  
i odwodnień rurociągów dozorowych w obrębie nowej turbiny, całość inwestycji na terenie zakładu Steico 
Sp. z o.o. w Czarnkowie. 
 

I. Wytyczne  szczegółowe – Ruroci ąg pary STP2020-10001 DN150 
 

1. Wykorzystać istniejący rurociąg z kotła K4 z przygotowanym odejściem na instalację zasilania 
turbiny. Na odejściu znajduje się zawór odcinający DN150, PN100, 

2. Wykonać podłączenie do zaworu i przeprowadzić rurociąg przez ścianę do hali turbiny, 
3. Rurociąg montować na ścianie hali zgodnie z rzutem, 
4. Zamontować układ pomiarowy na rurociągu, kryzę pomiarową dostarczy Zamawiający, 
5. Wykonać i zamontować zaprojektowane konstrukcie pod rurociąg, dostarczyć i zamontować 

podpory KER wskazane przez projektanta, 
6. Wykonać niezbędne układy odwadniające na trasie rurociągu wskazane w projekcie, instalacja 

odprowadzenia kondensatu po układach odwadniających stanowić będzie odrębne zapytanie, 
armaturę dostarcza Zamawiający, 

7. Zamontować na rurociągu filtr sito ANDRITZ zgodnie z lokalizacją w projekcie, filtr dostarczy 
Zamawiający, 

8. Połączyć rurociąg z istniejącym króćcem zaworu DN150, PN160 na turbinie. 
9. Na istniejącym rurociągu z kotła K4 za odejściem na turbinę wykonać stację redukcyjno-

schładzającą zgodnie z lokalizacją na rzucie C01 i przekroju C03, armaturę do wykonania stacji 
dostarcza Zamawiający, należy wykonać zaprojektowane podpory i konstrukcje wsporcze pod 
rurociąg, 

10. Doprowadzenie wody do układu schładzania stanowić będzie odrębne zapytanie, 
11. Na rurociągu wykonać montaż punktów pomiary ciśnienia (rurki manometryczne z zaworem) 

oraz temperatury (pochwy do wspawania), armaturę do wspawania dostarczy Zamawiający, 
12. Zestawienia materiałowe znajdują się w załączniku. 

 
II. Wytyczne  szczegółowe – Ruroci ąg pary STP2020-10002 DN200 

 
1. Wykonać montaż rurociągu prostego po układzie redukcji i schładzania zgodnie z wytycznymi 

w projekcie, 
2. Wykonać przejście przez strop kotłowni na poziom niżej zgodnie z rysunkiem C03, 
3. Rurociąg montować na konstrukcjach wsporczych i podporach które należy wykonać  

i zamontować, 
4. Wykonać niezbędne układy odwadniające na trasie rurociągu wskazane w projekcie, instalacja 

odprowadzenia kondensatu po układach odwadniających stanowić będzie odrębne zapytanie, 
armaturę dostarcza Zamawiający, 

5. Doprowadzić rurociąg do pomieszczenia kolektora (dodatkowe przejście przez ścianę), 
6. Zamontować na kolektorze zasuwę DN200, PN40 i połączyć z doprowadzonym rurociągiem, 

zasuwę dostarcza Zamawiający, 
7. Wykonać układ obejściowy i rozruchowy na zaworze DN200, PN40, armaturę do 

zamontowania na układzie dostarczy Zamawiający, 



STEICO Spółka z o.o . – ul. Przemysłowa 2 – 64-700 Czarnków     

 

 

 
 
ul. Przemysłowa 2  www.steico.com  Wysokość kapitału zakładowego 
64-700 Czarnków  NIP :763-10-02-199, REGON :570173012  i wpłaconego 238.594.860 PLN 
tel.+48 (0) 67 35 60 999 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
fax.+48 (0) 67 35 60 900 w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy  Bank PEKAO S.A. I/O Czarnków 
e-mail : sekretariat@steico.pl KRS 0000409864  51 1240 3709 1111 0000 4205 7134 

8. Na rurociągu wykonać montaż punktów pomiary ciśnienia (rurki manometryczne z zaworem) 
oraz temperatury (pochwy do wspawania), armaturę do wspawania dostarczy Zamawiający, 

9. Zestawienia materiałowe znajdują się w załączniku. 
 

III. Wytyczne  szczegółowe – Ruroci ąg pary STP2020-10005 DN150 
 

1. Wykonać podłączenie do króćca I stopnia upustu turbiny, DN150, PN40, 
2. Na odejściu zamontować dwa zawory z napędem pneumatycznym Presta 640DJ i 640AA, 

zgodnie z projektem, dostawa zaworów po stronie Zamawiającego, 
3. Przejść rurociągiem przez strop na poziom niżej, otwór zostanie przygotowany, 
4. Prowadzić rurociąg pod stropem pomieszczenia zgodnie z projektem, wykonać i zamontować 

niezbędne podpory i zawiesia, 
5. Zamontować układ pomiarowy na rurociągu, który dostarczy Zamawiający, 
6. Wykonać instalację wtrysku wody do rurociągu z zaworem regulacyjnym i armaturą, dostawa 

elementów do układu po stronie Zamawiającego, instalacja doprowadzająca wodę do układu 
wtrysku stanowić będzie odrębne zapytanie, 

7. Doprowadzić rurociąg do pomieszczenia kolektora zgodnie z trasą w projekcie, 
8. Wykonać niezbędne układy odwadniające na trasie rurociągu wskazane w projekcie, instalacja 

odprowadzenia kondensatu po układach odwadniających stanowić będzie odrębne zapytanie, 
armaturę dostarcza Zamawiający, 

9. Zamontować na kolektorze zasuwę DN150, PN40, nad zasuwą zawór regulacyjny z 
siłownikiem i pozycjonerem DN150, PN40 i połączyć z doprowadzonym rurociągiem, zasuwe 
oraz zawór regulacyjny dostarcza Zamawiający, 

10. Wykonać układ obejściowy i rozruchowy na zaworze DN200, PN40, armaturę do 
zamontowania na układzie dostarczy Zamawiający, 

11. Na rurociągu wykonać montaż punktów pomiary ciśnienia (rurki manometryczne z zaworem) 
oraz temperatury (pochwy do wspawania), armaturę do wspawania dostarczy Zamawiający, 

12. Zestawienia materiałowe znajdują się w załączniku. 
 

IV. Wytyczne  pozostałe: 
 

-  Zabezpieczenie antykorozyjne użytych materiałów oraz wykonanych połączeń zgodnie ze sztuką 
inżynierska i założeniami technicznymi. 
-   Wykonawca przygotuje dokumentację do UDT i przeprowadzi odbiór wykonanych instalacji. 
- Zamawiający wymaga przygotowania instrukcji technologicznej spawania (WPS) oraz 
opracowania technologii spawania (WPQR). 
-  Zamawiający dostarczy wyspecyfikowaną armaturę do montażu zgodnie z rysunkami, pozostałe 
materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zamówienia tj. rury, kształtki, zawiesia, podpory, 
przepusty, kołnierze, śruby, uszczelki, gazy techniczne jak i inne urządzenia, maszyny i materiały 
są  po stronie Wykonawcy. 
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą wykonanych instalacji 
łącznie z niezbędnymi protokołami z prób szczelności i badań instalacji, których zakres i rodzaj 
zostaną określone w projekcie wykonawczym rurociągów. 
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UWAGA: 
 
Zamawiający nie dysponuję gotowym projektem wykonawczym instalacji. Z uwagi na zbliżający się 
termin zakończenia inwestycji wycenę prac należy wykonać na podstawie określonego materiału 
oraz przedstawionych przekrojów i rzutów instalacji w kotłowni. Zamawiający przewiduje 
rozszerzenie prac montażowych wynikających z rozbieżności pomiędzy zapytaniem, a projektem 
Wykonawczym, który zostanie przekazany Wykonawcy.  
W przypadku powołania się na ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej proszę o pisemną 
informację firmy o chęci wzięcia udziału w postępowaniu w celu przesłania załączników graficznych 
drogą mailową.  

 
V. Dodatkowe wytyczne zamawiaj ącego 

 
1. Na wszystkie rurociągi, kształtki, podpory i zawiesia Wykonawca zastosuje materiały 

atestowane, co zostanie potwierdzone przez przekazanie atestów, certyfikatów i innych 
świadectw na użyte materiały w dokumentacji powykonawczej. 

2. Zamawiający dopuszcza użycie rur i kształtek z materiałów posiadających atesty i będących 
akceptowanych przez UDT.  

3. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z następującymi opracowaniami: 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe i projektem technicznym instalacji. 
− Projektem Wykonawczym stanowiącym załącznik do zapytania. 

4. Na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację 
odbiorową w skład której wchodzi: 
− uzgodnioną i odebraną dokumentację UDT, 
− deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami sztuki 

budowlanej, świadectwa dopuszczenia itp. na stosowane materiały, 
− protokoły niezbędnych badań i sprawozdań, 
− protokoły z prób ciśnieniowych, 
− dokument gwarancyjny. 

5. Wykonawca zapewnia nadzór nad realizacją inwestycji przez osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami. 

6. Wywóz powstałych odpadów poza zakład w zakresie Wykonawcy. 
7. Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna na obiekcie w celu dokładnego zapoznania 

się z zakresem prac. 
 

Spis zał ączników: 
 
STP-2020-10001 – rurociąg pary od zaworu do króćca turbiny 
STP-2020-10002 – rurociąg pary od stacji do kolektora Kp25.1 
STP-2020-10005 – rurociąg pary I stopień upustu turbiny do kolektora Kp25.1 
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Sposób przekazania oferty: 
 

− termin składania ofert do dnia 07.05.2020 r., 
− termin wykonania zadania – do uzgodnienia, możliwie jak najszybciej, 
− ofertę należy przesłać faksem lub mailem. 
 

       Z poważaniem      
       Paweł Szymczak  
 
       Tel. +48 67/35-66-491    
       kom. +48 606-956-436 

FAX: +48 67/35-66-357   
eMail: pszymczak@steico.pl 

    
 
 
 

 
 


