
Strona 1 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 

 
1. Przedmiot zamówienia:  

 Przeglądy i naprawy 3 sztuk wirówek soli 

2. Przeglądy oraz naprawy obejmują: 
a) dwie wirówki typu SHS 602/715 ZK firmy SIEBTECHNIK  
b) jedną wirówkę typu P-500/2 firmy SULZER ESCHER WYSS 
3. W przypadku awarii wykonawca zobowiązany jest podjąć, do 24 godzin od momentu 

zgłoszenia, działania mające na celu jej usunięcie. 
4. Przegląd i naprawa serwisowa wirówek obejmuje następujące elementy wirówek:  
a) Układ napędowy 
b) Obudowa 
c) Komory wylotowa i zsypowa 
d) Przewód zasilający wirówkę 
e) Stożki 
f) Bębny 
g) Zgarniacze soli 
h) Sita szczelinowe 
i) Układy smarowania i hydrauliki 
j) Układ chłodzenia wirówki 
k) Układ sterowania   
5. Do zakresu przeglądu (naprawy serwisowej) należy m.in. sprawdzenie głównych 

podzespołów, luzów, pasowań, stopnia zużycia itp. oraz w razie konieczności 
wyważanie bębnów.  

6. W trakcie dokonywania przeglądu (naprawy serwisowej) należy określić stan 
poszczególnych elementów i zużyte części wymienić lub zaplanować termin ich 
wymiany. 

7. Zakres obejmuje wykonanie zabezpieczenia korpusu od strony bębna  kompozytami 
odpornymi na sól i temperaturę do 120 C oraz wykonanie zabezpieczenia 
antykorozyjnego  farbami odpornymi na sól pozostałej części korpusu wirówki. 

8. Zakres przeglądu (naprawy serwisowej) wirówek obejmuje dostarczenie podstawowych 
materiałów eksploatacyjnych takich jak: o-ringi, uszczelki oraz środki czyszczące                           
i zabezpieczające. 

9. Pozostałe materiały i części konieczne do wymiany dostarcza Zamawiający                         
na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu. 

10. Po zakończeniu przeglądu lub naprawy każdego urządzenia, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu protokołu dotyczącego zakresu 
wykonywanych prac, szczegółowych danych dotyczących przeprowadzonych pomiarów 
oraz stwierdzenia gotowości do ruchu próbnego. Wykonawca nadzoruje ruch próbny 
przez 72 godziny  i dopuszcza urządzenie do ruchu ciągłego odpowiednim protokołem. 

11. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz części zamiennych niezbędnych                         
do zamówienia. 

 
 
UWAGA: 
 
   W przypadku stwierdzenia podczas inwentaryzacji wirówki dodatkowych robót nie 
objętych powyższym zakresem, na  roboty te zostanie sporządzony przez Wykonawcę 
kosztorys ofertowy na dodatkowy zakres robót a jego realizacja nastąpi po zaakceptowaniu 
przez Zleceniodawcę, 

 


