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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 
zwane dalej Zamawiającym 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę i montaż generatora dwutlenku chloru do 
produkcji wodnego roztworu dwutlenku chloru wraz z autonomicznym systemem 
sterowania i rozbudowę szafy sterowniczej do zarządzania całą instalacją dezynfekcji. 

 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z 

wbudowanymi materiałami. 
Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy dla całości zamówienia. 

Kod CPV: 

 
Termin realizacji zamówienia: 28.09.2012r. 

 
 

UWAGA! 
 
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny byd interpretowane jako definicje 
standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązao mających zastosowanie w zamówieniu. 
Produkty takie można zastąpid materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów 
pod warunkiem spełnienia zapisów SIWZ z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty 
dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:  
- dostawę i montaż generatora dwutlenku chloru do produkcji wodnego roztworu dwutlenku 

chloru wraz z autonomicznym systemem sterowania i rozbudowę szafy sterowniczej do 
zarządzania całą instalacją dezynfekcji. 

Generator roztworu dwutlenku chloru zapewniający możliwośd pracy przy parametrach:  
- wydajnośd produkcyjna (dla pracy ciągłej) Q = 200 – 600 m3/h wody,  
- wydajnośd generatora od 0g/h do 1500g/h, 
-     zasilanie 400/230V, 50 Hz. 
-    parametry dwutlenku chloru wytwarzanego w nowym generatorze: 

 stężenie dwutlenku chloru 2 – 4 g/l, 

 pH dwutlenku chloru 2 – 5,  
- metoda wytwarzania dwutlenku chloru: chlor – chloryn sodu.  

I. Parametry techniczne:  
1. Generator do cyklicznego wytwarzania roztworu dwutlenku chloru, zapewniający właściwą ilośd 
produktu dla potrzeb stacji uzdatniania musi zawierad następujące komponenty:  

- chlorator zintegrowany z systemem kontroli i korekcji dawki i urządzeniem bezpieczeostwa 
monitorującym koncentrację roztworu chloru,    

444222...999111...222333...333000---444      Aparatura do oczyszczania wody 
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- pompa dozująca dla roztworu chlorynu sodu z systemem monitorowania i korekcji dawki , 
z przepływomierzem i z system kalibracji dawkowania, 

- zbiornik reakcyjny zapewniający właściwy czas reakcji,  
- zbiornik magazynowy na roztwór dwutlenku chloru bezciśnieniowy o objętości od 150 l do 

180 l, z wizualnym wskaźnikiem poziomu i elektroniczną kontrolą stanu wypełnienia z 
automatycznym systemem odprowadzenia oparów oraz absorberem awaryjnym 
wyposażonym w system kontroli ciśnienia i podciśnienia (wakuometry, manometry) i zawór 
odcinający do poboru próbek, 

- system zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem, oraz systemy automatycznego 
alarmowania o zakłóceniach w pracy, 

-    system automatycznego odprowadzania gazów odlotowych i oparów powstałych podczas 
pracy generatora, 

- generator musi byd wyposażony w układ bezpieczeostwa ze zbiornikiem bezpieczeostwa z 
systemem wykrywania wycieków,   

- sterownik wraz z lokalnym panelem operatorskim z ekranem graficznym z menu w języku 
polskim. 

2. Dodatkowo należy dostarczyd i zamontowad: 
-    czujniki wycieku: dwutlenku chloru, chloru, chlorynu sodu (detektory ClO2 połączone z 

sygnalizatorami), 
-    czujniki do ciągłego monitorowania poziomu „przepełnienia” zainstalowane na zbiornikach 

magazynujących reagent, 
-    analizator do pomiaru zawartości ClO2  w wodzie po dezynfekcji wyposażony o dodatkowe 

pomiary pH i potencjału redoks. 
3. Opis zmian związanych z montażem nowego generatora – zdjęcia, rzut pomieszczenia 
generatora do produkcji dwutlenku chloru, wymiary. 
a) dane pomieszczenia w którym ma byd zamontowany generator: 
- wymiary drzwi wejściowych do pomieszczenia: szer. 900 mm, wys. 1990 mm, 
- wymiar pomieszczenia: 4733 mm × 2635 mm, wysokośd w najniższym miejscu 4275 mm, w 
najwyższym miejscu 4685 mm, 
- wymiar wanny pod wyciek reagentów: 4630 mm × 1560 mm, 
b) istniejąca instalacja wodno – kanalizacyjna – na załączonym zdjęciu, 
c) istniejąca instalacja chloru i chlorynu sodu – na załączonym zdjęciu, 
d) elektryka – na załączonym zdjęciu, 
e) opis zdjęd: 

1.  – generator obecnie pracujący, 
2.  – miejsce przeznaczone do zamontowania nowego generatora (obok obecnie pracującego), 
3.  – istniejąca instalacja chlorynu sodu, 
4.  – istniejąca instalacja chloru gazowego, 
5.  – pomieszczenie zbiorników chlorynu sodu z szafą sterowniczą,  
6.  – istniejąca instalacja chlorynu sodu (pomieszczenie zbiorników chlorynu sodu), 
7.  – zbiornik chlorynu sodu nr 1 z pompą dawkującą, 
8.  – zbiornik chlorynu sodu nr 2 z pompą dawkującą, 
9. , 10. – szafa sterująca automatyką całej chlorowni. 

 
Wymagania dodatkowe:  

1. Podłączenie nowego generatora do istniejącej instalacji technologicznej wraz z armaturą, 
orurowaniem i automatyką w taki sposób, aby była możliwa naprzemienna praca 
istniejącego i nowego generatora bez przerw w procesie produkcji wody. 

2. Rozruch instalacji z wykonaniem prób technologicznych i symulacją stanów awaryjnych.  
3. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest zapewnienie ciągłości procesu z 

utrzymaniem parametrów jakości wody w zakresie dezynfekcji. 
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4. Zastosowany układ sterowania należy skomunikowad z istniejącym dwustanowiskowym 
systemem sterowania i wizualizacji (Win CC) . Zadaniem Wykonawcy jest dokonanie 
niezbędnej modyfikacji oprogramowania oraz rozbudowa istniejącej sieci sterowników w 
koniecznym zakresie. Użytkowane obecnie przez Inwestora oprogramowanie oparte jest na 
sterownikach PLC (Siemens). W istniejącym systemie sterowania i wizualizacji należy 
odwzorowad ( na obydwu stanowiskach, tj. dyżurka obsługi oraz biuro Kierownika) co 
najmniej niżej wymienione parametry (stany alarmowe): 

 sygnalizacja załączenia i wyłączenia generatora, 

 awaria generatora, 

 pusty zbiornik ClO2, 

 zawartośd ClO2 w wodzie po dezynfekcji, 

 pH w wodzie po dezynfekcji, 

 potencjał redoks w wodzie po dezynfekcji. 
 

5. Prawidłowośd montażu, uruchomienia i rozruchu instalacji i urządzeo należy potwierdzid 
stosownymi protokołami i poświadczeniami wykonanych prób technologicznych.  

Zamawiający przyjmuje rozruch jako zakooczony w momencie uzyskania przez urządzenie 
określonych w zamówieniu parametrów dwutlenku chloru w zakresie stężenia oraz pH dwutlenku 
chloru, potwierdzonych przez badania wykonane w laboratorium uprawionym do 
przeprowadzania badao fizyko – chemicznych wody. 

 
 

II Harmonogram realizacji: 
1) roboty nie mogą byd wykonywane: 
- bezwzględnie w przypadku wystąpienia awarii zagrażającej przerwaniu dostawy wody do miasta, 
- w soboty, niedziele i święta, 
2) roboty mogą byd wykonywane: 
- od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 lub w innych godzinach po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Optymalny termin wykonania zlecenia: 01.08.2012 – 31.08.2012.  
 
III Szkolenia, gwarancje, przeglądy: 
1. Po zakooczeniu rozruchu Wykonawca przeprowadzi stosowne szkolenie ok. 20 osób obsługi w 
wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin. 
2. Wykonawca przygotuje i dostarczy dokumentację powykonawczą oraz instrukcje eksploatacji 
dla zmodernizowanego układu technologicznego w 4 egzemplarzach. 
3. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na generator przy zachowaniu co najmniej jednego 
przeglądu serwisowego rocznie w okresie gwarancji. 
4. W przypadku przeglądów podczas gwarancji Zamawiający pokryje tylko koszty materiałów 
eksploatacyjnych (zestaw części zamiennych do eksploatacji na 3 lata – 2 przeglądy rocznie 
zapewnia Producent). 
5. Zamawiający wymaga 3 letniej gwarancji na całośd dostawy oraz wykonanych robót (wymagana 
gwarancja producenta nie mniej niż na 12 miesięcy, a na następne 24 miesiące gwarancja 
dostawcy). 
6. Rok produkcji urządzenia 2012 rok. 
 
Dokumentacja: 
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Rzut chlorowni rys. A 
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Rzut chlorowni rys. B 
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1. Generator obecnie pracujący. 
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2. Miejsce przeznaczone do zamontowania nowego generatora (obok obecnie pracującego). 
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3. Istniejąca instalacja chlorynu sodu. 
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4. Istniejąca instalacja chloru gazowego. 
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5. Pomieszczenie zbiorników chlorynu sodu z szafą sterowniczą. 
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6. Istniejąca instalacja chlorynu sodu (pomieszczenie zbiorników chlorynu sodu). 
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7.Zbiornik chlorynu sodu nr1 z pompą dawkującą. 



 

 

 
Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru. 

 

48 Częśd III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 
8.Zbiornik chlorynu sodu nr2 z pompą dawkującą. 
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9.Szafa sterująca automatyką całej chlorowni. 
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10.Szafa sterująca automatyką całej chlorowni. 

 
 

 


