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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 4 szt. zgarniaczy dennych osadu w 4 komorach 
osadnika wstępnego na stacji uzdatniania wody w Dębicy. Zamówienie realizowane w 2 etapach. 

 
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: 30.04.2013r. 
Terminy pośrednie: 

a) Etap I -  termin wykonania do 15.10.2012r., 
b) Etap II - termin wykonania do 30.04.2013r. 

 
 

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: zgarniacz denny osadu. 
I Wymagania techniczne: 

1. Zgarniacze denne osadu o napędzie hydraulicznym pracujące w ruchu rewersyjnym, 
posuwisto – zwrotnym. 

2. Każdy zgarniacz należy wyposażyd w jeden tłok hydrauliczny oraz pomost do jego montażu 
wykonany ze stali kwasoodpornej – nierdzewnej posiadającej aktualny certyfikat PZH. 

3. Ograniczona do minimum ilośd części ruchomych. Dopuszcza się maksymalnie 4 części 
ruchome na jeden napęd hydrauliczny. 

4. Zgrzebła denne zgarniacza powinny byd wykonane ze stali kwasoodpornej - nierdzewnej 
posiadającej aktualny certyfikat PZH z jednego kawałka blachy techniką walcowania. 
Dopuszcza się jedynie spawanie łączne zgrzebeł dennych i płaskowników ślizgowych. 

5. Zgrzebła denne zgarniacza powinny posiadad hydrodynamiczny kształt z wklęsłą 
powierzchnią natarcia i wypukłą powierzchnią cofania pozwalający na stabilizację osadu 
dennego. 

444222...999111...222333...333000---444      Aparatura do oczyszczania wody 
444222...999999...666333...000000---777   Zgarniarki 
444555...222222...333111...000000---777   Montaż konstrukcji metalowych 
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6. Płozy ślizgowe zgarniacza powinny byd wykonane ze stali specjalnej odpornej na ścieranie. 
7. Listwy ślizgowe powinny byd wykonane z materiału odpornego na ścieranie posiadającego 

aktualny certyfikat PZH. 
8. Łożyska pracujące pod wodą powinny byd wykonane z materiału odpornego na ścieranie 

posiadającego aktualny certyfikat PZH. 
9. Agregat hydrauliczny powinien byd wyposażony w czujniki ciśnienia oraz odpowiednie 

zabezpieczenia na wypadek wycieku oleju hydraulicznego. 
10. Olej hydrauliczny pochodzenia roślinnego posiadający aktualny certyfikat PZH 

(Paostwowego Zakładu Higieny). 
11. System spustu osadu powinien zapewnid optymalny odbiór zagęszczonego osadu z leja 

osadowego. Integralną częścią tego systemu są specjalne zasuwy nożowe o średnicy 300 
mm z napędem elektrycznym, wyposażone w skrobaki i dostosowane do pracy w ciężkich 
warunkach eksploatacyjnych ( praca w osadzie) oraz ultradźwiękowe sondy pomiaru 
poziomu osadu dennego. Zasuwy nożowe będą współpracowały w układzie sterowania z 
systemem napędowym zgarniaczy dennych oraz z sondami ultradźwiękowymi. System 
sterowania ma zapewnid pełną automatyzację i kontrolę procesu zgarniania i usuwania 
osadu. 

12. Należy dostosowad istniejącą ścianę perforowaną w celu uzyskania optymalnych 
parametrów pracy i spustu osadu. 

13. System sterowania i monitorowania pracy zgarniaczy dennych i systemu spustu osadu 
wyposażony w szafkę sterowniczą z tekstowym panelem operatorskim z menu w języku 
polskim umożliwiającym wizualizację pracy poszczególnych elementów systemu i 
pozwalającym na optymalizację procesu zgarniania i spustu osadu dennego w zależności 
od zmiennych parametrów wody surowej i wydajności osadnika. System powinien 
zapewnid autonomiczna prace każdego ze zgarniaczy. 

14. Zastosowany układ sterowania dostarczonych urządzeo 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 
użytkującego oprogramowanie oparte jest na sterownikach PLC (Siemens). W istniejącym 
systemie sterowania i wizualizacji należy odwzorowad ( na obydwu stanowiskach, tj. 
dyżurka obsługi oraz biuro Kierownika) przynajmniej niżej wymienione parametry ( stany 
alarmowe) dla każdego zgarniacza: 

 praca napędu zgarniacza, 

 praca napędu zasuwy spustu osadu, 

 awaria napędu zgarniacza, 

 awaria napędu zasuwy, 

 tryb sterowania zgarniacza (automatyczny, ręczny), 

 zasuwa otwarta, 

 zasuwa zamknięta, 

 niski poziom oleju agregatu, 

 wysoki poziom osadu, 

 temperatura oleju agregatu (0 – 100oC), 

 ciśnienie oleju w tłoku zgarniacza (1 – 100 bar). 
II Zdjęcia, wymiary 
Wymiary włazów – 800 × 800 mm (w jednej komorze osadnika) – 4 szt.  
Opisy zdjęd: 

1. Ścianka perforowana przy wlocie do osadnika. 
2. Spust osadu. 
3. Właz do osadnika. 
4. Właz do osadnika. 
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5. Wejście na osadnik. 
III 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) Zamawiający wymaga, w I etapie wykonania 2 zgarniaczy dennych z kompletnym systemem 
sterowania w terminie do 15.10.2012r. 
zamawiający dokona odbioru prac opisanego w etapie I w roku 2012. 
Zamawiający dopuszcza możliwośd realizacji etapu II w 2012 roku, natomiast jego odbiór 
dokona do 30.04.2013r. 
Etap I – dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk zgarniaczy we wskazanych przez 
Zamawiającego komorach osadnika wstępnego. 
Etap II – dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk zgarniaczy we wskazanych przez 
Zamawiającego komorach osadnika wstępnego. 
3) roboty mogą byd wykonywane: 
- od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 lub w innych godzinach po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

IV Szkolenia, gwarancje, przeglądy: 
1. Po zakooczeniu rozruchu każdego z etapów Wykonawca przeprowadzi stosowne szkolenie 

ok. 20 osób obsługi w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin. 
2.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji dla 

zmodernizowanego układu technologicznego w 4 egzemplarzach, przy zakooczeniu 
każdego etapu. 

3. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji. 
4. W przypadku przeglądów podczas gwarancji opłata tylko za materiały eksploatacyjne, jeżeli 
jest wymagane. 

V Urządzenie ma posiadad gwarancję producenta, a nie Wykonawcy.  
 
Wymagania dodatkowe: 

1. Prace związane z realizacja zamówienia powinny byd prowadzone zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. 

2. Rozruch urządzenia. 
3. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest zapewnienie ciągłości procesu 

technologicznego oraz ciągłości produkcji i dostawy wody pitnej do miasta. 
4. Zgarniacze należy montowad pojedynczo (nie dopuszcza się montażu wszystkich  

4 zgarniaczy naraz jedynie po odbiorze technicznym i zalaniu komory osadnika, może 
nastąpid opróżnienie następnej komory). 

5. Dostawca ma obowiązek złożyd stosowne dokumenty w celu uzyskania oceny higienicznej 
Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 
Dokumentacja fotograficzna: 
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Zdj. 1. Ścianka perforowana przy wlocie do osadnika 

 
Zdj. 2. Spust osadu 
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Zdj. 3. Właz osadnika. 

 
Zdj. 4. Właz do osadnika. 
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Zdj. 5. Wejście na osadnik. 

 


