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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
1. Zakres przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz montaż przenośnika rurowego wraz z wykonaniem przesypów 
gwarantujących  szczelność zewnętrznego układu linii technologicznej na wydziale Sortowni i Odzysku - Zakładu Odzysku i 
Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a. 
 
2. Wymagania dla przedmiotu zamówienia 
 

2.1. Wykonanie projektu. 
2.1.1. Należy wykonać  projekt przenośnika rurowego i jego montażu. 
2.1.2. Należy wykonać  projekt przesypów  zapewniających szczelność zewnętrznego układu linii technologicznej. 
2.1.3. Należy wykonać  projekt zabudowy konstrukcji przenośnika taśmowego istniejącego  wychodzącego z hali B oraz 

nowo powstałego przesypu wraz z przenośnikiem rurowym na wlocie materiału RDF. 
2.1.4. Zamawiający nie przewiduje wykonania nowych podestów roboczych w rejonie przenośnika rurowego. 

2.2. Demontaż obecnego przenośnika taśmowego 3.44 wraz z istniejącą infrastrukturą. 
2.2.1. Demontaż obecnego przenośnika 3.44 oraz innych elementów konstrukcyjnych, które będą wymagały demontażu 

w celu montażu nowego przenośnika  po stronie wykonawcy. 
2.3. Montaż przenośnika rurowego. 

2.3.1. Montaż przenośnika rurowego należy wykonać w taki sposób, aby pracował on w ciągu technologicznym linii 
transportu materiału RDF. 

2.3.2. Montaż należy wykonać w sposób zautomatyzowany z obecnym ciągiem technologicznym. 
2.3.3. Transport materiału na przenośniku rurowym ma się odbywać poprzez przetwornicę częstotliwości (falownik) 

umożliwiającą regulację prędkości pracy przenośnika w trybie manualnym. 
2.3.4. Montaż należy wykonać w taki sposób aby wlot i wylot materiału oraz transport  (RDF) na przenośniku był szczelny. 

2.4. Wykonanie zapewniających szczelność  przesypów przenośnika rurowego. z infrastrukturą istniejących  przenośników 
taśmowych. 
2.4.1. Wszelkie przesypy należy wykonać w sposób szczelny aby nie występowało obsypywanie się materiału poza 

transport przenośnikiem rurowym. 
2.4.2. Przesypy należy wykonać na mocowaniach rozłącznych z rewizją. 
2.4.3. Wszelkie przesypy wykonać z blachy o grubości 3 mm oraz montować od środka matą poliuretanową o grubości 

5 mm. 
2.5. Zabudowa konstrukcji istniejących przenośników wraz przenośnikiem rurowym. 

2.5.1. Na wlocie materiału RDF do przenośnika rurowego należy obudować konstrukcje wsporcze istniejącego 
przenośnika zasypowego wraz przenośnikiem rurowym aby całość doszczelnić. Na wszelkie konstrukcje 
wsporcze zastosować stal konstrukcyjną (S355). Szczegóły należy ustalić na obligatoryjnej wizji lokalnej. 

2.6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu 
przetargowym. 

2.7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt wymieniony w punkcie 2.1. w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, 

w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej – 2 egzemplarze. 

2.8. Wykonawca może przystąpić do prac wykonawczych określonych w pkt. 2.2-2.5, po zaakceptowaniu projektu 
przenośnika rurowego i jego montażu przez Zamawiającego.  

2.9. Zamawiający dokona akceptacji lub przekaże uwagi do otrzymanego projektu w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 
W przypadku wystąpienia uwag Wykonawca w terminie 7 dni od daty ich otrzymania modyfikuje na ich podstawie projekt 
konsultując się w niezbędnym zakresie z Zamawiającym. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zmodyfikowanego projektu akceptuje projekt lub zgłasza nowe uwagi. 

2.10. Dane techniczne przenośnika rurowego: 
2.10.1. rodzaj przenośnika: taśmowy rurowy zamknięty-rura, prosty 
2.10.2. długość całkowita: ok  36 000 mm  
2.10.3. szerokość taśmy: 1 000 mm 
2.10.4. rodzaj taśmy: gumowa gładka ślizgowa, olejoodporna i smaroodporna, antystatyczna 
2.10.5. średnica bębnów: 400 mm 
2.10.6. moc silnika napędu taśmy: min 7,5 kW 
2.10.7. ilość dmuchaw poduszki powietrznej: 1 szt. lub więcej  
2.10.8. moc jednej dmuchawy poduszki powietrznej: min  2,2 kW 
2.10.9. kolor: RAL 5310 
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2.10.10. wymagane napięcie: 230 V / 400 V +/- 5 % / 50 Hz 
2.10.11. uruchomienie silnika napędu taśmy – soft start, 
2.10.12. bezpośrednie uruchomienie silnika napędu taśmy tryb ręczny, 
2.10.13. podanie zasilania i sygnału start / stop, 
2.10.14. wpięcie przenośnika w obecny  obwód - układ bezpieczeństwa linii technologicznej Sortowania i Odzysku, 
2.10.15. Wyposażyć w linkę bezpieczeństwa, 
2.10.16. czujnik ruchu pracy przenośnika, 
2.10.17. Szafa sterownicza z podzespołami sterowania oraz falownikiem, wolnostojąca. Wykonać instalację 

sterowania i połączyć  z obecnym układem sterowania linii technologicznej Sortowni. 
 

3. Wymagania dodatkowe 
3.1. Dokumentacja powykonawcza konstrukcji wsporczych, przesypów oraz przenośnika rurowego, Deklaracja WE. 

Deklaracja CE 
3.2. DTR przenośnika rurowego wraz w wykazem części zamiennych w języku polskim. 
3.3. Pomiary elektryczne przenośnika rurowego oraz szafy sterowania. 
3.4. Opis techniczny sterowania szafy ,schemat elektryczny ze zgodnym oznaczeniem szafy i przewodów elektrycznych. 
3.5. Wizja lokalna - warunek konieczny, zgodnie z rozdziałem XIV SWZ. 
3.6. Prace montażowe: 3 zmiany robocze. 
3.7. Próby końcowe. 
3.8. Protokół przekazania do eksploatacji. 
3.9. Gwarancja 24 miesiące w tym 2 bezpłatne przeglądy w odstępie 12 miesięcy, w okresie trwania gwarancji. 
3.10. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 miesiące. 

 
 
 
 
 
 
 
 


