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1. Część opisowa 

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na 
terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile. 
Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się węzeł odwadniania osadu posiadający dwie linie: 

1. Linia zawierająca czynną Wirówkę Spomasz W1D602; 
2. Linia z miejscem po demontażu wirówki Andritz D5LL; 

W wolne miejsce po wirówce D5LL należy zamontować nową wirówkę dekantacyjną  
z zastrzeżeniem, że parametry urządzenia mają odpowiadać wirówce wyszczególnionej w 
projekcie budowy węzła fermentacji mezofilowej (biogazowni). Zamawiający  
z wyprzedzeniem zamierza dokonać zakupu i rozruchu wirówki z parametrami 
odpowiadającymi projektowi budowy biogazowni z jednoczesną adaptacją do obecnie 
funkcjonującego węzła odwadniania osadu. Zamawiający w przyszłości zamierza przenieść 
wirówkę wraz układem sterowania w miejsce docelowe, to jest linia odwadniania osadu w 
biogazowni bez zmian konstrukcji planowanego budynku wirówek BW – „Projekt wykonawczy 
dla inwestycji: budowa węzła fermentacji mezofilowej przy oczyszczalni ścieków ‘Gwda’ – tom 
T” strona 64 pkt 7.12. 
W ramach zamówienia należy w szczególności:  

• Dokonać analizy zapisów w poszczególnych projektach budowy biogazowni w 
obszarze budynku wirówek BW 

o „Projekt wykonawczy dla inwestycji: budowa węzła fermentacji mezofilowej 
przy oczyszczalni ścieków ‘Gwda’ – tom T, część opisowa, branża 
technologiczna; 

o „Projekt wykonawczy dla inwestycji: budowa węzła fermentacji mezofilowej 
przy oczyszczalni ścieków ‘Gwda’ - tom A+K-2”, branża architektoniczno-
konstrukcyjna; 

o Projekt wykonawczy dla inwestycji: budowa węzła fermentacji mezofilowej 
przy oczyszczalni ścieków ‘Gwda’ - tom A, branża automatyka 

• Po dokonaniu analizy projektów biogazowni dobrać wirówkę dekantacyjną wraz 
układem sterowania tak, aby założenia projektów zostały spełnione. 

• W następnym kroku należy wykonać analizę możliwości zaadoptowania dobranej 
wcześniej wirówki wraz z AKPiA do miejsca, w którym zamawiający zamierza ją 
posadowić i uruchomić tj. istniejący budynek odwadniania osadu oczyszczalni GWDA.  

o Zamawiający zapewni dwa terminy wizji lokalnej w celu dokładnego 
zapoznania się z miejscem, do którego należy zaadoptować wirówkę. 

o W skład zamówienia nie wchodzą:  
▪ stacja przygotowania polielektrolitu; 
▪ pompa polielektrolitu; 
▪ pompa osadu; 
▪ macerator; 
▪ przenośnik osadu; 
▪ przepływomierze osadu oraz polielektrolitu; 

• po wykonaniu analizy należy dostarczyć wirówkę, przeprowadzić jej montaż oraz 
rozruch w budynku odwadniania osadu oczyszczalni GWDA oraz dostarczyć instrukcję 
stanowiskową. 

• Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac etapami: 
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o Dostawa wirówki, 
o Montaż wirówki na fundamencie, 
o Dostawa szafy zasilająco-sterowniczej, 
o Montaż szafy zasilająco-sterowniczej, 
o Rozruch technologiczny wraz z odbiorem. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające miejsce posadowienia i rozruchu wirówki 

1.2.1 Budynek odwadnia osadu na terenie oczyszczalni 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, konstrukcji szkieletowej, wyposażony  
w suwnicę 20 kN. 
Wymiary: 

• kubatura 1099,2 m3 

• powierzchnia zabudowy 181,75 m2 
Konstrukcja: 

• Ławy żelbetowe B15,  

• ściany fundamentowe betonowe,  

• ściany zewnętrzne warstwowe z gazobetonu, 

• słupy żelbetowe.   

• stropodach niewentylowany – płyty korytkowe na belkach stalowych, 

• fundamenty wirówek żelbetowe, oddylatowane 

• drzwi wejściowe o wymiarach (szer x wys) 230 x 235 cm, rys nr 1 (rozdział 2) 
Instalacje: 

• sanitarna technologiczna, 

• elektryczna 400 VAC, 

• wentylacyjna, 

• ogrzewania (grzejniki elektryczne) 
Suwnica o udźwigu 2 ton pozwala swobodnie manewrować na całej powierzchni wewnątrz budynku. 

1.2.2 Fundamenty wirówki 
Linia odwadniania osadu będąca przedmiotem zamówienia (w obszarze dostawy wirówki) posiada 
trzy fundamenty po poprzedniej wirówce (Andritz D5LL). Uwaga - na zdjęciach występuje wirówka 
D5LL którą przed podpisaniem umowy zdemontuje Zamawiający (włącznie z szafą sterowniczą). 
Fundamenty wraz z wymiarami są pokazane na rys nr 2.   
Zamawiający posiada ekspertyzę potwierdzającą bezpieczne wykorzystanie istniejących 
fundamentów pod montaż zamawianej wirówki.  

1.2.3 Przenośniki osadu  
Linia odwadniania osadu będąca przedmiotem zamówienia (w obszarze dostawy wirówki) 
posiada przenośniki odprowadzające osad do zasieku. Zamawiający nie dopuszcza wymiany 
przenośników na nowe lub używane o innej konstrukcji, widok przenośnika nr 1 jest pokazany 
na rys. nr 3. 
Parametry napędu elektrycznego przenośników: 

• motoreduktor:  
o prod. NORD typ SK 2282AF-90LP/4 TF 
o M2

 = 523 Nm 
o P1 = 1,50 kW 
o n2 = 27 min-1  
o i = 51,71 

• silnik: 
o U = 400 VAC 
o P = 1,50 kW 
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o n = 1415 min-1 

1.2.4 Wizja lokalna  
Zamawiający przewidział jeden termin wizji lokalnej na których bez ograniczeń czasowych 
oferenci będą mogli wykonać pomiary parametrów które nie zostały ujęte w punkcie 1.2 (np. 
układ i średnice przyłączy).  
Wizja lokalna w postepowaniu przetargowym jest punktem obowiązkowym dla oferenta. 
 

1.3 Charakterystyczne parametry określające oczyszczalnię:  

 
Osad przed wirówką: 
 

 
2021 rok 

m-c % s.m. 

styczeń 3,44 

luty 3,00 

marzec 2,5 

kwiecień 1,83 

maj 1,61 

czerwiec 4,13 

lipiec 1,9 

sierpień 1,87 

wrzesień 1,96 

październik 1,85 

listopad 2,36 

grudzień 3,01 

  
Sucha masa organiczna na poziomie 76 % badana raz w roku (losowy termin). 
Dobowy przepływ ścieków przez oczyszczalnię na poziomie – 16000 m3/dobę. 
Jeżeli oferent potrzebuje dodatkowych parametrów osadów – badania wykonana własnym 
kosztem i staraniem, Zamawiający umożliwi pobranie próbek. 
 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Posiadany przez Zamawiającego węzeł odwadniania osadu znajduje się w budynku wirówek, 
gdzie umiejscowione są dwie linie odwadniania osadu: 

1. Wirówka dekantacyjna W1D602 firmy Spomasz 
2. Wolna do zamontowania przedmiotu zamówienia.  

Poniżej schemat posiadanych linii odwadniania osadu:  
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1.4.1 Przyłącza  
Podczas instalacji wirówki należy wykorzystać istniejące przyłącza: osadu, wody, kanalizacji 
oraz polielektrolitu po ich uprzedniej modyfikacji (czyli dostosowania do parametrów z 
projektu biogazowni GWDA). Nowe lub zmienione odcinki mają zostać wykonane z tego 
samego materiału co obecne. 
 

 Dopływ 
polielektrolitu 

Nadawa/osad Dopływ wody 
płuczącej 

Odpływ  
z wirówki 

Przyłącza  
według projektu 
biogazowni GWDA 

wąż  
Dw 50mm 

 

stal KO 
DN100 

 

stal KO DN65 
 

stal KO DN 200*  
 

Przyłącza 
stan istniejący    
 

 PVC  
DN 40 

stal KO DN 50 stal KO DN25 PVC DN 160 

* - można wykonać odstępstwo w zakresie materiału tj. przyłącze wykonać z rury PCV  
z zachowaniem średnicy DN200. 
 

Stacja polielektrolitu 
PROMINENT Ultromat, model 
ULFA4000NA23P302L0054PL 
Wydajność do 4000 l/h 

Macerator 

N
M
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1
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Y 

N
M
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1

B
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N
M
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3

B
Y 

N
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3

B
Y 

Wirówka 
 
Przedmiot 
zamówienia 

Wirówka 
W1D602 

Przenośniki Przenośniki 
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1.4.2 Fundament wirówki 
Wykonawca musi wykorzystać istniejące fundamenty (rys. nr 2) pozostałe po wirówce Andritz 
D5LL z zastrzeżeniami: 

1. Rama wirówki musi być tak skonstruowana, aby bez zbędnych przeróbek można było 
wirówkę posadowić na dwóch fundamentach F1 z dokumentu  „Projekt wykonawczy 
dla inwestycji: budowa węzła fermentacji mezofilowej przy oczyszczalni ścieków 
‘Gwda’ - tom A+K-2”, branża architektoniczno-konstrukcyjna; 

1.4.3 Stacja dozowania poliektrolitu 
Stacja dozowania polielektrolitu PROMINENT Ultromat, model ULFA4000NA23P302L0054PL 
Wydajność do 4000 l/h. Polimer do stacji dostarczany jest w postaci sypkiej (proszku). Stacja 
nie jest technicznie przygotowana do użycia emulsji. Zamawiający nie przewiduje w chwili 
obecnej ani w przyszłości dostosowywać posiadanej stacji do emulsji. 

1.5. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.5.1 Część mechaniczna  
Dostawa i montaż wirówki dekantacyjnej do odwadniania osadów ściekowych dla 
oczyszczalni ścieków GWDA  
Wirówka dekantacyjna wymagania techniczne: 

• Wydajność hydrauliczna Qv ≥ 24m³/h 

• Wydajność masowa Qm = min. 720kg sm/h  

• Stopień odwodnienia ≥ 20% sm 

• Gwarantowana zawartość zawiesiny w odcieku ≤ 1500 mg/l  

• Wymagane czujniki monitorujące pracę wirówki: czujnik temperatury łożysk 
głównych i czujnik wibracji 

• Smarowanie manualne łożysk głównych i ślimaka smar stały 

• Tłumiki drgań urządzenia  

• Regulacja promienia wypływu: Płyty/tarcze przelewowe  (tamy)    

• Napęd z silnika na bęben przekazywany za pomocą przekładni pasowej  

• Przekazanie napędu ślimaka/przenośnika śrubowego: silnik - sprzęgło – przekładnia 

• Ślimak wersja materiałowa normy: AISI 316 (ASTM A743M, grade CF-8M), 
EN-1.4404/PN-00H17N14M2 lub lepsza. 

• Wstęgi ślimaka zabezpieczone antykorozyjnie napoiną na bazie węglika wolframu  
i napyleniu proszkiem 

• Bęben wersja materiałowa normy: EN-1.4306/PN-00H18N10 lub lepsza w tym Duplex 
(1.4362) i Lean Duplex (1.4470). 

• Bęben wirówki wykonany metodą odlewania odśrodkowego 

• Obudowa mająca kontakt z produktem normy: EN-1.4401/PN-0H17N12M2T w tym 
AISI 316 (ASTM A743M, grade CF-8M). 

• Rama wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczona 3 warstwami farby 
epoksydowej 

• Sposób montażu: musi zapewniać możliwość demontażu ślimaka bez konieczności 
demontażu całej wirówki 

• Dostawa narzędzi serwisowych uwzględnionych w instrukcji obsługi 

• Maksymalna masa pustej wirówki 3400kg  
Dokumentacja: 
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a) Oświadczenia producenta maszyny stwierdzające zastosowanie materiałów zgodnych 
ze specyfikacją, dotyczy:  

a. ślimaka, 
b.  bębna,  
c. obudowy mającej kontakt z produktem, 
d. wstęgi ślimaka - napoina na bazie węglika wolframu i napyleniu proszkiem 

Gwarancja: 
1. Okres gwarancji na przedmiot umowy ustala się na minimum 24 miesiące. 
2. Gwarancja obejmuje wszelkie prace i dostawy wykonane i zrealizowane przez 

Wykonawcę. 
3. Koszty przeglądów okresowych wykonywanych w czasie trwania gwarancji maksymalnie 1 

raz na 6 miesięcy leżą po stronie Wykonawcy. Koszty wymiany części ulegających 
eksploatacyjnemu zużyciu, co winno wynikać z instrukcji obsługi urządzenia, ponosi 
Zamawiający. Szacunkowa roczna liczba godzin pracy maszyny wynosi 3850 h. 

1.5.2 Wymagania AKPiA 

Szafa zasilająco sterownicza 

Nową szafę zasilająco - sterowniczą należy posadowić w budynku odwadniania osadu, po lewej 

stronie od istniejącej szafy sterowniczej wirówki nr 1 oraz szafy zasilająco - sterowniczej pomp osadu 

oraz pomp polielektrolitu. Maksymalne wymiary nowej szafy (rys. nr 4): 

• Wysokość maks. 2100 mm 

• Szerokość maks. 1200 mm 

Szafa sterownicza lakierowana o stopniu ochrony minimum IP54, wyposażona w: 

• układ wyłączenia awaryjnego oraz kontrolę napięcia zasilającego, 

• wszystkie elementy niezbędne do zasilania oraz prawidłowej pracy wirówki dekantacyjnej,  

• sterownik PLC sterujący pracą układu, kontrolujący i zapewniający współpracę wirówki, 

pompy osadu, pompy polielektrolitu, stacji roztwarzania polielektrolitu, istniejących 

przenośników ślimakowych, 

• na froncie szafy zasilająco – sterowniczej musi znajdować się kolorowy panel operatorski 

(HMI) o przekątnej ekranu minimum 7’’ 

• wszystkie elementy zamontowane na elewacji szafy muszą być opisane, 

• komunikacja z systemami SCADA za pomocą łącza Ethernet IP / Profinet, 

• szafa wyposażona w switch przemysłowy do podłączenia do istniejącego układu sieci 

Industrial Ethernet, 

• zasilanie awaryjne systemów sterowania i komunikacji (niskonapięciowych) – zasilacz 

buforowy, 

• szafa zasilająco – sterownicza musi być wentylowana, układ wentylacji wykonany z zewnątrz 

budynku (istnieje możliwość wykorzystania obecnego układu wentylacji – rys. nr 4), szafa 

musi być wyposażona w wentylator wyciągowy, którego praca uzależniona jest od 

temperatury panującej wewnątrz szafy,  

• nowe okablowanie wewnątrz budynku dla wszystkich podzespołów wirówki podłączonych do 

szafy, 

• sygnały / urządzenia AKPiA, które należy powiązać z szafą wirówki przedstawiono na 

diagramie – rys. nr 5. 
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Sterownik PLC + okablowanie + komunikacja + HMI 

Zastosowany sterownik PLC powinien być obsługiwany za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania narzędziowego TIA Portal SIMATIC STEP 7 Professional V16. W przypadku 

zastosowania innego sterownika PLC, do Wykonawcy należeć będzie: 

• dostarczenie oryginalnego oprogramowania narzędziowego oraz oryginalnego przewodu  

PC – PLC do pełnej obsługi sterownika, 

• przeszkolenia trzech pracowników Działu Głównego Automatyka oczyszczalni GWDA na swój 

koszt w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym producenta sterownika PLC na terenie RP,  

w terminie nie przekraczającym 90 dni od momentu odbioru szafy zasilająco – sterowniczej i 

podpisania protokołu odbioru, 

• w dniu obioru Wykonawca powinien udowodnić rezerwację oraz opłacenie szkolenia wraz z 

miejscami noclegowymi dla w/w osób, 

Wszystkie kanały analogowe sterownika muszą być zabezpieczone ochronnikami przepięciowymi. 

Sterownik PLC musi posiadać możliwość łączności z obecnym systemem SCADA – iFix 6.0 PL za 

pomocą interfejsu Ethernet IP / Profinet (RJ45) oraz zainstalowanych już driverów GE9, MBE, OPC, 

S7A. Nie dopuszcza się instalacji nowych driverów.  

Oprogramowanie sterownika nie może być chronione hasłem, a jego kopia zostanie udostępniona 

Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru. 

Panel HMI 

Zastosowany panel HMI musi być obsługiwany, adekwatnie do sterownika PLC, za pomocą w/w 

oprogramowania. Komunikacja z panelem operatorskim odbywać musi się po protokole Ethernet 

IP/Profinet (RJ45).  

Jeżyk komunikacji za pomocą HMI - Polski. Na panelu operatorskim muszą dostępne być co najmniej 

następujące informacje: 

• czas pracy,  

• poziom wibracji, 

• komunikaty dla stanów pracy i awarii dla kluczowych urządzeń (wirówka, pompa osadu, 

pompa polimeru, stacji polielektrolitu, przenośników ślimakowych), 

• temperatura łożysk, 

• pobór prądu, 

• prędkości obrotowe, 

Oprogramowanie / wizualizacja panelu HMI nie może być chronione hasłem, a jego kopia zostanie 

udostępniona Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru. 

Wizualizacja SCADA w Centralnej dyspozytorni oczyszczalni + wizualizacja 

Wymaga się, aby Wykonawca wykonał wizualizację pracy wirówki dekantacyjnej na istniejącym 

komputerze z systemem SCADA Proficy iFix 6.0 PL który znajduje się w Centralnej dyspozytorni 

(budynek administracyjny spółki GWDA) 

Sygnały, które muszą znaleźć się na wizualizacji: 

• praca wirówki dekantacyjnej, 

• wszystkie stany awaryjne urządzenia oraz innych kluczowych urządzeń, w tym pompy osadu, 

pompy polimeru, stacji polielektrolitu, przenośników śrubowych, 

• temperatury łożysk,  

• prędkości obrotowe, 

• poziom wibracji, 
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• wartość chwilowa prądu z jednej z faz poszczególnych silników – wartość analogowa, 

• wartość liczbowa (totalizacja) przepływu osadu za bieżącą oraz ostatnią dobę, 

 

Diagram połączenia nowej szafy z szafą pomp i maceratora. 

 

 

 

AKPiA - stany awaryjne, system bezpieczeństwa. 

Szafa zasilająco – sterownicza musi realizować poniższe stany alarmowe, skutkujące zatrzymaniem 

wirówki: 

• przeciążenie silników napędowych (bęben, ślimak, pompa osadu, pompa polimeru, 

przenośniki), 

• przekroczenie dopuszczalnej temperatury łożysk, 

• awaria stacji polielektrolitu (sygnał dostępny w szafie pomp i maceratora), 

• brak napięcia zasilającego, 

• wciśnięcie dowolnego wyłącznika bezpieczeństwa odnoszącego się do ciągu 

technologicznego powoduje unieruchomienie wszystkich urządzeń pracujących w obrębie 

danego ciągu, 

o w celu umożliwienia ponownej pracy, konieczne jest „odblokowanie” 

wykorzystanego wyłącznika bezpieczeństwa oraz wciśnięcie przycisku „reset” 

zamontowanego na elewacji szafy. Przycisk ten musi być koloru niebieskiego z 

napisem „reset”. Należy zastosować moduł bezpieczeństwa/przekaźnik 

bezpieczeństwa o stopniu co najmniej SIL2. 

• na 10 sekund przed uruchomieniem ciągu technologicznego odwirowania osadu, 

uruchomiony musi zostać sygnalizator dźwiękowy, po upływie tego czasu sygnalizator 

przestaje informować o niebezpieczeństwie, a linia technologiczna zostaje uruchomiona 

(natężenie dźwięku mierzone w odległości 2m nie może wynosić mniej niż 75 dB). 

1.5.3 Wymagania energetyczne 

1. Wirówka dwusilnikowa (tj. dwa odrębne silniki). 
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2. Maksymalna moc silników (bęben + slimak) 48kW + 20%. Weryfikacja mocy silników na 
podstawie odczytu tabliczki znamionowej silnika. 

3. Silniki klasy IE2, IE3, dostosowane do współpracy z przemiennikami częstotliwości. 
4. Silniki oraz falowniki: 

a. Muszą pochodzić z produkcji seryjnej, w dniu odbioru maszyny Zamawiający 
sprawdzi, czy wymaganie zostało spełnione. 

b. Muszą być osiągalne w sieci sprzedaży detalicznej lub hurtowej na terenie RP w dniu 
montażu wirówki, w dniu odbioru maszyny Zamawiający sprawdzi, czy wymaganie 
zostało spełnione  

• Uwaga w kontekście osiągalności : zamawiający ma świadomość z 
wydłużonymi czasami dostaw podzespołów elektrotechnicznych 
spowodowanymi pandemią.  

5. Zasilanie szafy wirówki należy poprowadzić z rozdzielnicy R-4.4 ( rys. nr 6) przewodem YDY 
5x50, o długości ok. 10mb. W rozdzielnicy R-4.4 należy wymienić rozłącznik izolacyjny 
bezpiecznikowy 400A (RBK 2) - rys. 7. 

6. Zasilanie wirówki z szafy SZS istniejącym kanałami i korytami kablowymi . Długość tras  
ok. 25mb. Weryfikacja podanych wartości podczas wizji lokalnej.  System zasilania TN-S, 400V 
AC. 

   

1.5.5 Odbiór maszyny 
Prace odbiorowe maszyny będą trwały bez przerwy przez okres 72 godz. po jej uprzednim załączeniu 
przy wydajności minimum 24 m3/h osadu w nadawie.  
Obszary podlegające odbiorowi: 

1. Mechaniczny 
2. Elektryczny 
3. Technologiczny 
4. Prawny 

W trakcie trwania próby odbiorowej Zamawiający pobiera próbki odwirowanego osadu co 12 godzin i 
przekazuje je do akredytowanego laboratorium w celu określenia parametru odwodnienia; 

a) Sprawdzany jest efekt odwodnienia czy s ≥ 20% s.m. 
b) Koszty badań ponosi Zamawiający. 
c) Łączna ilość próbek wynosi 6.  
d) Jeżeli dwie kolejno pobrane próbki w odstępstwie 12 godzin nie spełnią warunku s ≥ 20% 

s.m. należy przerwać pracę maszyny, dokonać regulacji i rozpocząć ponownie 72 godzinny 
test od początku. 

o W przypadku problemów z osiągnięciem parametru s ≥ 20% s.m.  Zamawiający 
dopuszcza w czasie trwania odbioru maszyny do zmiany przez Wykonawcę 
polielektrolitu (proszek); 

o Jeżeli zmiana polielektrolitu spowoduje pomyślne zakończenie prób odbiorowych to 
Zamawiający pokryje koszty zużytego polielektrolitu, w przeciwnym wypadku koszty 
ponosi Wykonawca.   

e) Odbiór uznaje się za dokonany, jeżeli cztery próbki z sześciu spełnia warunek s ≥ 20% s.m.  
z zastrzeżeniem punktu d). 

f) Koszt wszystkich mediów wykorzystanych w trakcie montażu, rozruchu i odbioru wirówki 
ponosi Zamawiający z zastrzeżeniem zapisów w punkcie d) 

Wirówka dekantacyjna wraz z układem sterowania musi spełniać wymagania prawne na gruncie 
Dyrektyw Nowego Podejścia oraz Prawa Krajowego, a w szczególności: 

• MAD 2006/42/WE; 

• LVD 2014/35/UE; 

• EMC 2014/30/UE. 

• USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. 
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• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn. 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania  
maszyn przez pracowników podczas pracy. 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 
sprzętu elektrycznego. 

 

2. Część informacyjna. 
 

2.1. Rysunki, zdjęcia, schematy 
 

 

 
Rys. nr 1 – Widok drzwi wejściowych oraz rampy 
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Rys. 2 – Widok i wymiary fundamentów 

 

 
Rys. nr 3 – Widok przenośnika osadu 
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Rys. nr 4 – miejsce posadowienia szafy sterowniczej 

 
 

 
 

Rys. nr 5 – sygnały AKPiA w obrębie nowej maszyny 
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Rys. 6 – Widok rozdzielnicy R 4.4. 

 
 

 
 

Rys. 7 – Rozłącznik izolacyjny podlegający wymianie. 
 
 

 

3. Załączniki 
  
Załącznik nr 1 - „Projekt wykonawczy dla inwestycji: budowa węzła fermentacji mezofilowej przy 
oczyszczalni ścieków ‘Gwda’ – tom T, część opisowa, branża technologiczna 
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Załącznik nr 2 – „Projekt wykonawczy dla inwestycji: budowa węzła fermentacji mezofilowej przy 
oczyszczalni ścieków ‘Gwda’ - tom A+K-2”, branża architektoniczno-konstrukcyjna 
Załącznik nr 3 - Projekt wykonawczy dla inwestycji: budowa węzła fermentacji mezofilowej przy 
oczyszczalni ścieków ‘Gwda’ - tom A, branża automatyka  
 


