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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż oraz uruchomienie: 

1. zasuwy nożowej ɸ 800  na wlocie do oczyszczalni ścieków. 

Na rurociągu ɸ 800 doprowadzającym ścieki na kraty, zabudować zasuwę nożową z napędem 

elektrycznym lub hydraulicznym z możliwością jej sterowania z dyspozytorni Oczyszczalni Ścieków 

oraz wizualizacją spiętrzenia ścieków w rurociągu przed zasuwą. Sterowanie zasuwą umożliwi 

zoptymalizowanie ilości ścieków doprowadzanych do krat. 

2. trzech krat gęstych panelowo-hakowych  z prasopłuczką do mechanicznego oczyszczania ścieków 

wraz z sondą ChZT zamontowaną integralnie za kratą na oczyszczalni ścieków Wadowice 

1) Kraty gęste należy umieścić w istniejącym obiekcie krat, należącym do oczyszczalni. Montaż 

należy przeprowadzić w trzech odrębnych kanałach. Wykonawca zobowiązany jest do 

zweryfikowania bezpośrednio na obiekcie poprawności oferty pod względem montażu i 

późniejszej eksploatacji. 

2) Dostawa będzie obejmowała urządzenia, których autoryzowany punkt serwisowy oraz 

magazyn części zamiennych zlokalizowany jest na terenie Polski. 

3) Zakres zamówienia obejmuje: 

a) zakup i montaż 3 sztuk krat panelowo-hakowych, 

b) zakup i montaż 1 sztuki rynny spłukiwanej do transportu skratek, 

c) zakup i montaż 1 sztuki prasopłuczki skratek z przenośnikiem ślimakowym umożliwiającym 

zrzut skratek do kontenera, 

d) zakup i montaż 1 sztuki szafy zasilająco-sterującej 

e) zakup i montaż sondy ChZT 

f) uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania całości zamontowanej instalacji, 

g) udokumentowanie prawidłowego wykonania oraz sprawdzenie elektrycznych rozdzielni oraz 

układów sterowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

h) przeszkolenie operatorów w zakresie obsługi urządzeń i prowadzenia podstawowych 

czynności serwisowych, 

i) położenie i podłączenie przewodów pomiędzy panelem sterującym i urządzeniem, 

j) dostarczenie kart katalogowych urządzeń wraz z opisem wskazującym jednoznaczne 

spełnienie wymogów niniejszej specyfikacji, dokumentacje techniczno-ruchową zawierającą 

instrukcję obsługi, konserwacji i eksploatacji, rysunek zabudowy instalacji, listę części 

zamiennych i szybko zużywających się, 

k) wykonawca załączy do oferty oświadczenie producenta o zabezpieczeniu antykorozyjnym 

urządzenia metodą pasywacji zanurzeniowej. 

l) wykonawca dostarczy (załączy do oferty) Certyfikaty ISO 9001 oraz 14 001 (w przypadku gdy 

proces pasywacji prowadzony jest poza zakładem produkcyjnym wymaga się aby proces ten 

był wykonany w także w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 14 001 aby wyeliminować 

negatywny wpływ procesu na środowisko); 

m) wykonywanie przeglądów serwisowych i napraw w okresie gwarancji dostarczonych 

wszystkich urządzeń, części i elementów bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

II. Opis stanu istniejącego 

Sumaryczny dopływ ścieków ze wszystkich źródeł doprowadzony zostaje grawitacyjnie do hali krat, 

gdzie następuje pierwszy proces jednostkowy oczyszczania poprzez cedzenie na kratach – wpierw 

zgrubnie na rzadkiej kracie ręcznej o prześwicie 40 mm i następnie na dwóch równolegle 

pracujących gęstych kratach mechanicznych, typ NG -NT 800/1900/3 firmy NOGGERATH - 
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podstawowych. Skratki wydzielane ze ścieków na kratach mechanicznych są podawane 

przenośnikiem spiralnym do płuczki i następnie zrzucane do pojemników na odpady. Występuje 

tutaj także trzeci, równoległy kanał rezerwowy z kratą ręczną o prześwicie 20 mm, uruchamianą w 

sytuacji gdy wykonywana będzie naprawa lub obsługa którejkolwiek z krat podstawowych. Ścieki po 

kratach dopływają do zbiornika pompowni głównej, który znajduje się w tym samym budynku pod 

kanałami krat. 

W kanałach przed każda kratą zainstalowane są zastawki odcinające, umożliwiające odcięcie 

przepływu na kraty. 
 

III. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia 

      Zakres inwestycji: 
 

Wymaga się zrealizowania  montażu zasuwy i wymiany wyposażenia węzła krat i obróbki skratek,                   

w co najmniej następującym zakresie: 

1) Montaż zasuwy nożowej fi 800 z napędem elektrycznym lub hydraulicznym z możliwością jej 

sterowania z dyspozytorni Oczyszczalni Ścieków oraz wizualizacją spiętrzenia ścieków w 

rurociągu przed zasuwą. Sterowanie zasuwą umożliwi zoptymalizowanie ilości ścieków 

doprowadzanych do krat. 

2) Demontaż istniejącego wyposażenia (z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości ruchu 

oczyszczalni, prace prowadzone pojedynczymi urządzeniami). 

3) Dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń 

4) Dostawa i montaż sondy ChZT. 

5) Podłączenie do systemu AKPiA, elektroenergetycznego, wody technologicznej, wentylacji. 

6) Przeszkolenie załogi. 

7) Dostarczenie kompletnej dokumentacji- w tym DTR, kart gwarancyjnych, schematów i szkiców 

(w tym zabudowy instalacji – w formie dwg). 

8) Pomiędzy uruchomieniem kraty, a demontażem kolejnej wymagany minimum 72-godzinny ruch 

testowy pod obciążeniem ściekami. 

9) Zdemontowane urządzenia przekazać Użytkownikowi w stanie pełnej sprawności na miejsce 

wskazane na terenie oczyszczalni, a ewentualne miejsca po elementach mocujących wypełnić i 

naprawić. 

10) Transport urządzeń nowych i demontowanych znajduje się po stronie Wykonawcy. 

11) Zabezpieczenie robót (oświetlenie montażowe, obarierowanie tymczasowe, systemy 

indywidualnej i zbiorowej ochrony osobistej - w tym czujniki gazów, wentylatory, odcięcie 

przepływu ścieków, itp.) znajduje się po stronie Wykonawcy. 

12) Wyczyszczenie kanałów do montażu znajduje się po stronie Wykonawcy. 

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania prac w razie wystąpienia wysokich przepływów 

ścieków. 

14) Wymogi technologiczne i techniczne dla urządzeń: 

Kompletna instalacja, opisana poniżej, ma stanowić jedną dostawę i pochodzić w całości od 

jednego dostawcy posiadającego autoryzowany serwis oraz magazyn części zamiennych na 

terenie Polski. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych (wymaga się, by min 3 

urządzenia były sprawdzone w minimum rocznej eksploatacji w UE). 
 

W skład instalacji zespołu krat  wchodzić będą: 

 

1. Krata panelowo - hakowa – 3 szt. 

        Dane dla pojedynczego urządzenia: 
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1) Głębokość kanału -  1200 mm, 

2) Szerokość kanału -  850 mm, 

3) Szerokość elementów filtracyjnych – nie mniej niż 550 mm, 

4) Perforacja - 6 mm (otwory okrągłe), 

5) Kąt instalacji -  ok. 60, 

6) Wysokość zrzutu skratek dopasowana do układu transportu skratek do prasopłuczki, 

7) Powierzchnia otworów elementu filtracyjnego min 50 %, 

8) Prześwit między elementami cedzącymi – nie więcej niż 1 mm, 

9) Rozstaw haków w poziomie - nie więcej niż 30 mm, 

10) Rozstaw rzędów haków - nie więcej niż 800 mm,  

11) Długość haków min 50 mm, 

12) Sposób czyszczenia: wtrysk wody pod ciśnieniem oraz nie więcej niż jedna szczotka obrotowa 

obracająca się w kierunku przeciwnym do ruchu paneli zlokalizowana poniżej dyszy płuczącej, 

13) Łożyskowanie: górne łożysko kołnierzowe, dolne ceramiczne bezobsługowe, 

14) Materiał: elementy mające kontakt z medium (za wyjątkiem uszczelnień, łańcucha, szczotki, 

napędów i łożysk): stal nierdzewna stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4307 poddana w całości 

pasywacji przez zanurzanie w kąpieli kwaśnej. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej  AISI 

316L (DIN 1.4404)/ AISI 431 (DIN 1.4057), rolki z tworzywa sztucznego. 

15) Dysze płuczące przystosowane do użycia wody technologicznej 

16) Liczba dysz płuczących – nie mniej niż 12 szt. 

17) Zużycie wody nie więcej niż 35 l/min 

18) Wymagane ciśnienie wody – maks. 5 bar 

19) Urządzenie musi zapewniać łatwy dostęp do jednostki naprężającej łańcuch 

20) Pełna hermetyzacja z możliwością łatwego zdejmowania pokryw (pokrywy dostępowe od strony 

powierzchni cedzącej oraz na leju zrzutowym skratek) 

21) Pokrywy zamykane na uniwersalny kluczyk 

22) Dopuszcza się zastosowanie nie więcej niż dwóch napędów o łącznej mocy 2,5 kW 
 

2. Układ transportu skratek do prasopłuczki 

1) Transport skratek realizowany bez udziału napędu – transport hydrauliczny z użyciem wody 

technologicznej; 

2) Wysokość zrzutu  - dostosowana do odbioru przez prasopłuczkę skratek; 

3) Zużycie wody – nie więcej niż 6 l/min (woda technologiczna) 

4) Wymagane ciśnienie wody – maks. 5 bar 

5) Proces transportu w pełni hermetyczny; 

6) Grubość ścianki koryta – nie mniej niż 2 mm 

7) Wykonanie materiałowe: Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z medium (za 

wyjątkiem armatury, łożysk, napędów itp.) wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 

1.4301 poddanej w całości pasywacji poprzez zanurzanie 

8) Rozwiązanie zrzutu skratek z krat do układu musi być wykonane w sposób umożliwiający łatwy 

odbiór skratek z krat poza system transportu – na wypadek wyłączenia prasopłuczki. 
 

3. Prasopłuczka skratek – 1 szt. 

1) Wydajność: dostosowana do odbioru, prasowania i płukania skratek z planowanych trzech krat 

zgodnych z opisem niniejszej specyfikacji; 

2) Osiągalna redukcja masy skratek: ok. 70 – 80 %; 

3) Stopień odwodnienia skratek: 45 - 55 % sm; 

4) Zapotrzebowanie wody płuczącej nie więcej niż 2 l/s dla ciśnienia 5 bar z możliwością 

wykorzystania ścieku oczyszczonego; 
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5) Płukanie i prasowanie skratek w jednym urządzeniu; 

6) Proces prasowania i czyszczenia strefy odpływu popłuczyn realizowany przy użyciu jednego 

przenośnika ślimakowego; 

7) Długość strefy prasowania nie mniej niż 150 mm; 

8) Dodatkowa strefa prasowania wyposażona w napęd hydrauliczny; 

9) Płukanie skratek w leju zasypowym tylko z zastosowaniem mieszania skratek przez 

szybkoobrotowy wirnik; 

10) Zastosowanie miernika ciśnienia hydrostatycznego uruchamiającego płukanie, (nie dopuszcza się 

tylko  czasowego uruchamiania płukania skratek); 

11) Odpływ popłuczyn przez perforację o prześwicie 5 mm czyszczoną za pomocą łatwo 

demontowalnych szczotek zamocowanych na przenośniku ślimakowym; 

12) Transporter skratek: Ślimakowy – wałowy (na całej długości); 

13) Wyrzut skratek do istniejącego kontenera; 

14) Urządzenie wyposażone w zawór spustowy popłuczyn z napędem elektrycznym; 

15) Dopuszcza się zastosowanie nie więcej niż 4 napędów o łącznej mocy 15 kW: 

16) perforacja koryta skratek RV 5-10 tj. prześwit względny perforacji 23 % (+/- 2 %) 

17) rura wynoszącą skratki powinna się rozszerzać w kierunku wylotu,   

18) średnica ślimaka: minimum 250 mm, 

19) średnica wału ślimaka minimum 80 mm o grubości ścianki minimum 5 mm, 

20) grubość blachy: lej zasypowy, rynna prowadząca ślimak minimum 3 mm 

21) grubość blachy rury wynoszącej skratki: minimum 2,5 mm 

22) grubość łopatek ślimaka:  w strefie załadunku: min. 10 mm, w strefie prasowania: min. 20 mm 

dodatkowo utwardzone 65 HRC, 

23) prowadnice w strefie prasowania o grubości min. 6 mm dodatkowo utwardzone 48 HRC 

24) Wykonanie materiałowe: 

Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z medium (za wyjątkiem armatury, łożysk, 

napędów itp) - w tym przenośnik ślimakowy wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 

1.4307 poddanej w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej; 

25) Przelew awaryjny oraz odpływ popłuczyn skierowane przed kraty – na odcinku wspólnym dla 

wszystkich krat. 
 

4. Układ zasilająco-sterujący: 

Oczyszczanie krat powinno następować automatycznie, możliwość sterowania od napływu 

ścieków albo praca czasowa, praca krat od zadanej różnicy poziomów zwierciadła ścieków przed i 

za kratą. Każda krata na osobnym sterowniku, niezależna praca transport, prasowanie i odbiór 

skratek powinien pracować automatycznie i być zsynchronizowany z oczyszczaniem krat. 

Możliwość pracy kraty w trybie ręcznym i automatycznym. Szafa zasilająco-sterownicza dla 

wszystkich instalowanych urządzeń powinna zostać wykonana w jednej obudowie. 
 

Wymagane wyposażenie szafy: 

1) panel graficzny – dotykowy min. 7,4”, 

2) sygnały pracy i awarii, 

3) sterowanie od pomiaru poziomu ścieków, 

4) przycisk kasowania, 

5) wyłącznik silnika, 

6) zabezpieczenia 

7) wyłącznik główny, 

8) automat. zabezpieczenie przeciążeniowe, 

9) licznik godzin pracy, 
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10) zegar sterujący, 

11) dokumentacja w wersji edytowalnej – w formacie EPLAN 

12) Sterowanie pracą instalacji sterownikami PLC  z komunikacją Ethernet (dostosować do typu 

sterowników zamontowanych na oczyszczalni) 

13) W celu weryfikacji dostaw należy dostarczyć następujące materiały: 

a) Karty katalogowe urządzeń wraz z opisem wskazującym jednoznacznie spełnienie 

wymogów niniejszej specyfikacji, 

b) DTR oferowanych typów urządzeń, 

c) Listę części zamiennych i szybko zużywających, 

d) Oświadczenie producenta o zabezpieczeniu antykorozyjnym urządzenia metodą pasywacji 

zanurzeniowej – ten sposób pasywacji pozwala na uzyskanie najlepszych oraz jednakowych 

parametrów ochrony przed korozją wszystkich elementów urządzenia na całej ich 

powierzchni (charakterystyczna matowa powierzchnia), 

e) Certyfikaty ISO 9001 oraz 14 001 (w przypadku gdy proces pasywacji prowadzony jest poza 

zakładem produkcyjnym  wymaga się aby proces ten był wykonany w także w zakładzie 

posiadającym certyfikat ISO 14 001 aby wyeliminować negatywny wpływ procesu na 

środowisko), 

f) oświadczenie producenta o posiadaniu na terenie Polski autoryzowanego serwisu wraz z 

magazynem części zamiennych, 

g) W przypadku wyznaczenia stref wybuchowości należy instalację wyposażyć w system 

detekcji gazów niebezpiecznych zgodnie z wymaganymi, przepisami i zasadami BHP, 

h) Instalacje należy wyposażyć w wyłączniki bezpieczeństwa, skrzynki sterownia miejscowego. 

i) Odczyty sygnałów z przetworników pomiarowych w systemie SCADA, 

j) System automatyki musi być oparty o swobodnie programowalny sterownik PLC, 

k) Systemu automatyki należy powiązać z istniejącym na oczyszczalni systemem AKPiA oraz 

systemem wizualizacji SCADA za pośrednictwem światłowodu (Ethernet TCP/IP), 

pozwalającym na wizualizację parametrów pracy instalacji, 

l) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania projektów powykonawczych oraz 

wszelkich innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie 

analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nośniku CD-R) w języku polskim, 

m) Wykonawca przekaże oprogramowanie sterowników PLC oraz paneli operatorskich w wersji 

źródłowej wraz z narzędziami użytymi do programowania i interfejsami (kablami) oraz 

nastawy falowników i innych urządzeń wymagających parametryzacji wraz z wszystkimi 

hasłami i zabezpieczeniami, 

n) Do wymaganych prawem klauzul i oświadczeń Wykonawca dołączy wszelkie opracowania 

projektowe i towarzyszące w egzemplarzach analogowych (papierowych) i w formie 

cyfrowej (na nośniku CD-R – projekty w formacie DWG i DOC oprogramowanie w wersji 

źródłowej wraz z hasłami i licencjami), 
 

5. Sonda do pomiaru ChZT     

1) Metoda pomiarowa: pomiar absorbancji w zakresie widma UV-VIS 200-720 nm z automatyczną 

kompensacją mętności 

2) Dla uzyskania najwyższej dokładności, finalne wartości pomiarowe są wynikiem analizy widma 

256 jednoczesnych pomiarów fotometrycznych w odstępach co 2,03 nm (od 200 do 720 nm) 

3) Źródło światła: lampa ksenonowa 

4) Detektor: fotodiody (256) 

5) Szerokość szczeliny pomiarowej: 1 mm 

6) Możliwość jednoczesnego pomiaru do 5 niezależnych parametrów jedną sondą 

7) Zakres pomiarowy (tryb "wlot"): 
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a) 0 … 20 000 mg/l ChZT całkowite 

b) 0 ... 12 500 mg/l ChZT rozpuszczone 

c) 0 ... 20 000 mg/l OWO (ogólny węgiel organiczny) 

d) 0 ... 12 500 mg/l RWO (rozpuszczony węgiel organiczny) 

e) 0 ... 8 000 mg/l BZT 

f) 0 ... 5 000 1/m SAC254 całkowity (absorbancja UV) 

g) 0 ... 3 000 1/m SAC254 rozpuszczony (absorbancja UV) 

h) 0,0 ... 100,0 % UVT254 całkowita (transmitancja UV) 

i) 0,0 ... 100,0 % UVT254 rozpuszczona (transmitancja UV) 

8) Zakres temperatury: 0 ... 45 °C 

9) Metoda automatycznego czyszczenia: zintegrowana myjka ultradźwiękowa, opcjonalnie - 

sprężone powietrze 

10) Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego 

11) Odkręcany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne złącze uniwersalne (IP 68, 10 bar) 

12) Materiał obudowy sondy: tytan, PEEK 

13) Materiał okien pomiarowych: szkło szafirowe 

14) Specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: brak 

15) Dopuszczalne pH: 4 - 12 

16) Dopuszczalny przepływ: < 3 m/s 

17) Głębokość zanurzenia: do 10 m 

18) Normy bezpieczeństwa: EN 61010-1, UL 61010-1, CAN/CSA C22.2#61010-1, IEC 62471 

19) Certyfikaty: cETLus, CE 

20) Inne: sonda nie wymaga kalibracji; umożliwia jednopunktową korektę w wodzie destylowanej, a 

także wprowadzanie 2 własnych punktów, definiujących nachylenie charakterystyki oraz jej 

przesunięcie. 

21) Brak elementów eksploatacyjnych i konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów.  

22) Lokalny przetwornik pomiarowy (od obsługi sondy ChZT) 

23) Przetwornik pomiarowy (kontroler) 4-kanałowy 

24) Obsługa do 4 sond pomiarowych 

25) Obsługa do 20 parametrów pomiarowych (np. z sond wieloparametrowych) 

26) Podświetlany kolorowy wyświetlacz LCD 

27) Fizyczna klawiatura 

28) Pamięć danych pomiarowych 

29) nterfejs USB 

30) Trzy bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe (maks. 240 VAC / 24 VDC, 2 A) w standardzie 

31) Komunikacja protokołami z grupy Ethernet fieldbus: Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFInet, 

WebServer 

32) Zasilanie: 100 ... 240 VAC ± 10%; 50/60 Hz 

33) Klasa ochrony: II 

34)  Ochrona antyprzepięciowa klasy II 

35) Klasa szczelności: IP 67 
 

IV. Pozostałe wymagania 

1. Do odbioru końcowego urządzeń wymagane są następujące dokumenty:  

a) Karta Gwarancyjna. 

b) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zamontowanych urządzeń, dwa egzemplarze w języku 

polskim i jeden egzemplarz w języku producenta, która powinna zawierać: 

• Spis treści i numeracje stron 
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• Szczegółowy opis działania 

• Wszystkie rysunki zestawieniowe poszczególnych podzespołów wraz z oznakowaniem i 

nazwą każdej części 

• Schematy elektryczne wraz z wyspecyfikowanymi elementami 

• Zestawienie tabelaryczne zakłóceń w pracy wraz ze sposobem ich usunięcia 

• Wykaz części szybko zużywających się 

• Kopie kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń 

c) Instrukcje obsługi w języku polskim. 

d) Oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej. 

e) Protokół z pomiarów elektrycznych. 

f) Protokół odbioru końcowego wykonany przez dział kontroli jakości producenta, wraz z 

wynikami pomiarów prób ruchowych i natężenia hałasu. 

g) Dokładny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych. 
 

2. W trakcie prac należy zminimalizować czas niezbędny do wpięcia instalacji w istniejącą   
technologię oczyszczalni. 

3. Wykonawca przeprowadzi test odbiorowy w normalnych warunkach pracy oczyszczalni w   
trakcie 72 h pracy instalacji. 

4. Odbiór końcowy uważa się za dokonany po obustronnym podpisaniu protokołu końcowego 
nie zawierającego uwag. 

5. W okresie udzielanej gwarancji wybrany wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać 
określone dokumentacją gwarancyjno – eksploatacyjną przeglądy i konserwacje. Przed 
zakończeniem okresu gwarancji generalny przegląd urządzenia. Wykonawca zapewni 
przeglądy i konserwacje przedmiotowych urządzeń w okresie gwarancji w siedzibie 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni przyjazd serwisu w ciągu jednego dnia od zgłoszenia. 
7. Producent zapewni dostawę części zamiennych dostarczonego urządzenia, odpłatnie po upływie  

           udzielonej gwarancji. 
 


