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Roczny przegląd remontowy 
Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Koninie.

2021



Utrzymanie ruchu  MZGOK 

w modelu prewencyjno–zapobiegawczym, 

obejmuje: 
okresowe przeglądy, konserwacje i remonty, badania, diagnozy i analizy. 

• Na prace przeglądowo-remontowe przeznaczamy rocznie środki 
w wysokości od 2 do 4 % wartości inwestycji. 

• 20 stycznia 2020r. Ogłoszony został przetarg na przeprowadzenie przeglądu 
remontowego ZTUOK w Koninie w latach 2020 i 2021

• 1 kwietnia 2020r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawców 
trzech zadań.

• Zakres przeglądu i remontu w 2021 roku został poszerzony o wszystkie 
obszary wynikające ze wskazań eksploatacyjnych oraz diagnostykę 
i serwis specjalistyczny turbiny.



Wybór Wykonawców

 DZ.3610-16/2020 – część kotłowa, 
 DZ.3610-17/2020 – część  oczyszczania spalin, 
 DZ.3610-18/2020  - część - urządzenia elektroenergetyczne   

Terminy postoju  
czerwiec 2020 i czerwiec 2021 

3 kwietnia 2020 roku podpisane zostały  umowy  na  lata 2020 i 2021



W trakcie remontu w 2021 roku na terenie zakładu
zaangażowanych było 38 specjalistycznych firm z Konina
z kraju oraz zagranicy zatrudniających łącznie 207 pracowników.



• Pracownicy firm zewnętrznych otrzymali komplet dokumentów tzw.
Pakiet Wykonawcy zawierający obowiązujące instrukcje, film
instruktażowy BHP oraz oświadczenia.

• Szczególnym wyzwaniem było zorganizowanie prac w czasie pandemii

COVID – 19. 
• Wdrożone zostały procedury zapobiegające zakażeniu wirusem,

obejmujące wszystkich pracowników MZGOK
i firm zewnętrznych.

• Przygotowali się do tego również Wykonawcy dbając o zapewnienie
bezpieczeństwa swoim pracownikom, którzy pracowali w skrajnie
trudnych warunkach.



Zasady wstępu/wjazdu na teren 
zakładu  - portiernia  główna

Temperaturę mierzymy na nadgarstku lub czole
• wszystkim pracownikom MZGOK
• dostawcom towarów i usług, kurierom
• pracownikom zewnętrznych ekip remontowych 

i serwisów
• mieszkańcom przywożącym odpady do PSZOK
• odbiorcom żużli i popiołów z ZTUOK 
• odbiorcom odpadów surowcowych  

Nie mierzymy
• pracownikom obsady pojazdów dowożących odpady

komunalne (śmieciarki, gondole),
• obsługa tych pojazdów nie opuszcza kabin i  obowiązkowo 

powinna posiadać maseczki i rękawiczki, 
a w przypadku  braku rękawiczek może je pobrać przy bramie 
wjazdowej.



W czasie postoju przyjęto do 
MZGOK Sp. z o.o. 6 400 ton 
odpadów komunalnych 
o kodzie 20 03 01 z terenu 
Konina i 35 gmin subregionu 
konińskiego. 

Odpady zostały zbelowane 
i oczekują na placu 
magazynowym na spalenie 
po rozruchu instalacji.

Rozdrabnianie i belowanie odpadów 
komunalnych



Magazynowanie zbelowanych odpadów komunalnych



Zakres remontu w 2021 r.

W ramach remontu przeprowadzono m.in. 

• czyszczenie kotła, konserwację rusztu i komory paleniska, 

• dokonano przeglądu turbozespołu 

• przegląd urządzeń i instalacji węzła oczyszczania spalin. 



• Zatwierdzenie harmonogramów wstępnych 

Protokół przekazania do remontu (PPR) 04.01.2021

• Montaż zaplecza kontenerowego 31.05.2021

• Realizacja prac nie wymagających postoju zakładu
(zgodnie z harmonogramem wstępnym)

• Zatwierdzenie harmonogramów szczegółowych

• Pierwsza odprawa z Wykonawcami 11.05.2021

• Rozpoczęcie codziennych odpraw, 07.06.2021

raportowanie wykonania (RW), 

raportowanie planów na kolejny dzień (RP)

odbiory częściowe

Realizacja prac remontowych w 2021 roku



• 8 czerwca 2021 r. - przekazanie wychłodzonego kotła 
Wykonawcom remontu, (PPRP)

• 2 lipca 2021 r. - termin zakończenia remontu w 2021 tj. 25 dni 
kalendarzowych od dnia przekazania wychłodzonego kotła 
Wykonawcom,

• Protokołu Odbioru Technicznego (POT)       2 lipca 2021 r.  

• Protokół Odbioru Rozruchowego (POR)       6 lipca 2021 r.

Realizacja harmonogramu



Realizacja harmonogramu

Łącznie 554 pozycje oraz 234 pozycje notatek uzupełniających



Ważniejsze naprawy wykonane 
w 2021 roku 



Kocioł przed czyszczeniem



Wymiana płaszcza wodnego leja zasypowego







Wymiana 75% rusztowin i 10% wymurówki





Przegląd – filtry workowe IOS



Przegląd i naprawa strzepywaczy



Rozliczenie realizacji umów remontowych

zadanie 1

 DZ.3610-16/2020 – część kotłowa, 

wykonawca Erbud Industry Centrum Sp. z o.o.

zadanie 2

 DZ.3610-17/2020 – część  oczyszczania spalin, 

wykonawca Erbud Industry Centrum Sp. z o.o.

zadanie 3

 DZ.3610-18/2020  - część - urządzenia elektroenergetyczne   

wykonawca Introl Energomontaż Sp. z o.o.



Podsumowanie:

• Remont przeprowadzono zgodnie z harmonogramem 
rzeczowym i finansowym.

• Podczas wykonywania prac nie doszło do żadnych zdarzeń 
wypadkowych, 

• Nie stwierdzono również zakażenia koronawirusem.

• Oczekujemy na raport poremontowy wraz z wynikami badań 
i pomiarów oraz zaleceniami.

•



• Od 9 lipca 2021 r. ZTUOK rozpoczął dostarczanie ciepła do 
sieci miejskiej i energii elektrycznej do sieci krajowej. 

• W okresie postoju remontowego Elektrowni Konin, która 
jest głównym dostawcą ciepła dla mieszkańców Konina, 
ZTUOK pokryje  w 100 %  zapotrzebowanie miasta w okresie 
lata.

• Przygotowujemy wytyczne do kolejnych okresów 
remontowych.

• W listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na wybór 
wykonawców prac przeglądowo – remontowych w latach 
2023 i 2024.

Podsumowanie:











Dziękuję za uwagę.

Elżbieta Streker-Dembińska
Dyrektor Techniczny 
MZGOK Sp. z o.o


