
Dostawa i montaż napędu elektrycznego do zastawki Ø1600 mm wraz z wpięciem do systemu 

sterowania na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Inwestor: 

Katowickie Inwestycje S.A. 

(dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) 

40 - 322 Katowice, ul. Wandy 6 

 

Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 

42912350-0 Urządzenia zakładu oczyszczania 

38820000-9 Urządzenia zdalnie sterowane 

51540000-9 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania 

 

1. Opis  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem, napędu 

elektrycznego zastawki MV-ZN 1600x1600 w komorze K3a wraz z odwzorowaniem sygnalizacji pracy 

zastawki w systemie SCADA na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie. 

W zakres zamówienia wchodzą następujące czynności: 

• dostawa napędu elektrycznego wieloobrotowego przenoszącego moment obrotowy na 

armaturę, 

• montaż dostarczonego napędu bezpośrednio na trzpieniu śruby napędowej, 

• montaż okablowania, w tym ułożenie kabli zasilania oraz sterowania, 

• podłączenie do systemu SCADA, 

• uruchomienie układu, 

• przeszkolenie pracowników. 

 

1.1. Lokalizacja i ogólna charakterystyka obiektu  

Oczyszczalnia ścieków „Podlesie” znajduje się na terenie województwa śląskiego w mieście Katowice 

w jego południowej części i obsługuje dzielnice: Murcki, Piotrowice, Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, 

Podlesie, Kolonia Boże Dary. Ścieki oczyszczone kierowane są do odbiornika jakim jest rzeka Mleczna 

w zlewni rzeki Wisły. 

Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi: 

• Przepływ średnio dobowy  Qdśr=14 000 m3/d 

• Obciążenie    65 000 RLM 

  

Oczyszczalnia posiada zbiornik buforowy usytuowany na początku ciągu technologicznego, który 

zasilany jest nadmiarem ścieków z komory K3a. Do komory K3a doprowadzony jest rurociąg Ø 1400, 

na jego ujściu zamontowana jest krata ręczna wraz żurawikiem zabezpieczająca rurociągi przed 

zatkaniem. W komorze zamontowano dwie zastawki naścienne. Zastawka ZE2 (DN970x900)  

z napędem elektrycznym na wlocie do rurociągu Ø800 zasilającego zbiornik retencyjny oraz zastawka 



MV-ZN 1600x1600 z napędem ręcznym na przelewie awaryjnym do rzeki Mlecznej. Obok komory 

zamontowana jest rozdzielnica sterująca pracą zastawki ZE2 (sterowanie lokalne z odwzorowaniem 

pracy i położeniem zasuwy w systemie SCADA). Kable zasilające, sterownicze i sygnałowe 

doprowadzone są z rozdzielnicy R39 znajdującej się przy zbiorniku retencyjnym. 

 

1.2. Dane zastawki 

Typ: MV-ZN 

Rozmiar: 1600 x 1600 

Ciśnienie: max 0,5 bar 

Nr seryjny: 253.3-1/19 

Rok budowy: 2019 

Materiał: 1.4301 

Uszczelka: NBR 

 

1.3. Dane napędu ZE2 

Typ:   Auma SA 10.2-F10 

Tobr.zam:  40-120 Nm 

Tobr otw:  40-120 Nm 

Temp:   -30/+70°C 

IP68 

 

 

2. Szczegółowy opis prac 

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż wraz z uruchomieniem napędu elektrycznego zastawki  

MV-ZN 1600x1600 zabudowanej w komorze K3a wraz z odwzorowaniem sygnalizacji pracy  

w systemie SCADA. Dodatkowo do systemu należy wprowadzić możliwość zdalnego sterowania oraz 

generowania trendów dostarczonego napędu oraz napędu ZE2 typ AUMA SA 10.2-F10, który jest już 

zamontowany na komorze K3A i wprowadzony do systemu SCADA, co wiąże się z koniecznością 

ułożenia nowych kabli sygnałowych (ok. 160m) i wyposażenia rozdzielnicy R39 w niezbędny osprzęt. 

Nowe kable sygnałowe muszą mieć minimum 6 żył rezerwowych umożliwiających w przyszłości 

podłączenie dodatkowych urządzeń.  

 

2.1. System SCADA 

W zakładce „ZBIORNIK BUFOROWY” należy nanieść nowy napęd wraz odwzorowaniem położenia 

otwarta/zamknięta oraz sygnału pracy/awarii. Wprowadzić okno sterowania zdalnego dla nowo 

zamontowanego napędu oraz napędu ZE2 będącego już w systemie. W menu „TRENDY” stworzyć 

zakładkę „ZBIORNIK BUFOROWY”, w której zawarte będą wykresy dla: 

- nowego napędu: 0 (zamknięta) – 1 (otwarta); 

- napędu ZE2:  0 (zamknięta) – 1 (otwarta);  

- napędu ZE1: 0 (zamknięta) – 1 (otwarta); 

- poziomu w komorze K2; 

- przepływu do zbiornika buforowego. 

Do systemu należy również wprowadzić algorytm pracy zastawek w komorze K3a. W momencie 

pełnego napełnienia zbiornika buforowego (sygnał poziom MAX), automatycznie otwarcie zastawki 

MV-ZN 1600x1600 oraz zamknięcie zastawki napędu ZE2 po pełnym otwarciu zastawki MV-ZN 

1600x1600. 



2.2. Montaż okablowania 

Kable zasilania napędu należy prowadzić w ziemi w peszlach z rozdzielnicy sterującej zastawką ZE2. 

Po wyjściu z ziemi do napędu kable prowadzić w korytkach nierdzewnych min. 0H18N9. 

Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe napędu umieścić w rozdzielnicy zastawki ZE2. Kable sygnałowe 

/sterownicze poprowadzone w peszlach do napędu z rozdzielnicy R39, długość ok. 160m. Kable 

sygnałowe powinny zawierać dodatkowo 6 żył rezerwy. 

Do ułożenia okablowania można wykorzystać istniejące trasy kablowe. Przewody prowadzone w ziemi 

zabezpieczyć peszlami ochronnymi i oznaczyć folią ochronną w kolorze niebieskim. Nie dopuszcza się 

stosowania nieekranowanych przewodów sygnałowych (np. tzw. skrętki komputerowej) oraz 

przewodów elektrycznych przeznaczonych do instalacji wewnętrznych. Dobór przewodów należy 

przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem parametrów technicznych 

zasilania urządzeń. 

 

2.3. Uruchomienie 

Po zakończeniu prac należy uruchomić nowo zainstalowany napęd oraz wykonać testy pracy napędu 

otwarcie/zamknięcie lokalnie i zdalnie. Należy również dokonać sprawdzenia poprawnego działania 

komunikacji (przesył danych i sterowanie) oraz przedstawiania danych w systemie SCADA (trendy). 

 

2.4. Przeszkolenie pracowników 

Wykonawca zorganizuje i wykona przeszkolenie wskazanych pracowników oczyszczalni podczas co 

najmniej 1 godzinnego szkolenia dla maksymalnie 5 pracowników w dwóch turach. Data i godzina 

szkoleń oraz lista osób zostaną ustalone z Użytkownikiem oczyszczalni.  

 

Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą na obiekcie w ciągłej eksploatacji, w trakcie 

prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu 

prowadzonych prac i minimalizację uciążliwości związanych z ich prowadzeniem. 

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji 

przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie. 

Po zakończeniu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia 

porządku i czystości na terenie obiektu oraz przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Wszelkie 

powstałe odpady należy wywieźć z terenu oczyszczalni i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

3. Szczegółowe parametry urządzenia 

Napęd wieloobrotowy przenoszący moment obrotowy na armaturę, powodując jej obracanie się  

o przynajmniej 360 stopni, zamontowany bezpośrednio na trzpieniu śruby napędowej. Napęd wyłączany 

w pozycjach krańcowych przez wyłącznik krańcowy lub wyłącznik momentu obrotowego. Ochrona 

przed przeciążeniem momentem obrotowym w całym zakresie drogi przesterowania. Kontrola 

temperatury silnika w połączeniu z wyzwalaczem PTC. Sterownik napędu zamocowany bezpośrednio 

na napędzie.  

Panel sterowania zamontowany w sterowniku:  

Preselektor wyboru sterowania: Lokalne – Wyłącz – Zdalne.  

Przyciski: Otwórz, Stop, Zamknij.  

Zakres funkcji sterowania: otwarcie/zamknięcie lokalne zastawki, funkcje diagnostyczne, sterowanie za 

pośrednictwem systemu SCADA.  



Napęd musi posiadać mechaniczny wskaźnik położenia zastawki (otwarta/zamknięta) oraz moduł 

Profibus umożliwiający sterowanie zdalne z dyspozytorni. 

 

4. Obowiązki wykonawcy 

W ramach zamówienia Wykonawca wykona następujące czynności: 

a) dostawa  wieloobrotowego elektrycznego napędu zastawki, 

b) montaż dostarczonego urządzenia na zastawce MV-ZN 1600x1600 zabudowanej w komorze 

K3a, w tym wykonanie podłączenia do systemu zasilania i sterowania, 

c) odwzorowanie sygnalizacji pracy zamontowanego napędu oraz istniejącego napędu ZE2  

w systemie SCADA, 

d) wprowadzenie algorytmu pracy zastawek w komorze K3a do systemu SCADA, 

e) uruchomienie i wykonanie testów pracy napędu, 

f) pomiary elektryczne układu,   

g) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej:  

 - instrukcję napędu, 

- wyniki pomiarów i sprawdzenia stanu izolacji, 

- wyniki pomiarów ochrony porażeniowej, 

- opis i schematy AKPiA i elektryczne, 

h) przeszkolenie pracowników. 

 

Wszystkie prace montażowe muszą być przeprowadzone zgodnie z normami, przepisami prawa oraz 

wytycznymi eksploatatora obiektu. 

 

5. Gwarancja 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję jakości na okres minimum 36 miesięcy od dnia 

bezusterkowego podpisania protokołu odbioru. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany 

będzie do podjęcia interwencji: 

• w przypadku awarii całości układu, tj. braku możliwości otwarcia i zamknięcia zastawki,  

w maksymalnym czasie 48 godzin od chwili jej zgłoszenia (telefonicznie lub pisemnie za 

pomocą fax lub poczty elektronicznej), usunięcie awarii do stanu umożliwiającego miejscowe 

(ręczne) sterowanie zastawką – niezwłocznie; 

• w przypadku awarii napędu umożliwiającej tylko sterowanie ręczne, w maksymalnym czasie 

7 dni od chwili jej zgłoszenia (telefonicznie lub pisemnie za pomocą fax lub poczty 

elektronicznej) - w przypadku, gdy termin przypadnie na dzień wolny, jego bieg przedłuża się 

do kolejnego dnia roboczego następującego po ostatnim dniu wolnym.  

Maksymalny czas na całkowite usunięcie awarii: 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.  

Każdorazowo usunięcie awarii zostanie potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem. 

Wady zabudowanego urządzenia, instalacji i elementów ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane 

przez Wykonawcę bezpłatnie lub przez wskazanego przez Wykonawcę serwisanta na koszt 

Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany w okresie gwarancji urządzenia i wszystkich 

wadliwie działających części na nowe. Urządzenie i części naprawiane lub wymieniane w ramach 

gwarancji zostaną objęte okresem gwarancji nie krótszym niż dwanaście miesięcy, który nie może się 

skończyć wcześniej niż okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 

Trzykrotna naprawa urządzenia oraz tego samego elementu w okresie gwarancji, mająca wpływ na 

prawidłową pracę instalacji, kwalifikuje je do wymiany na nowe, na koszt Wykonawcy. 

 

 

 



6. Dodatkowe uwarunkowania: 

a) Przebywanie na zamkniętym terenie oczyszczalni ścieków tylko po otrzymaniu tymczasowych 

przepustek oraz odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez uprawnionego przedstawiciela 

KW S.A. dla pracowników Wykonawcy wskazanych na imiennej liście (listę należy przekazać  

w dniu podpisania umowy). 

b) Wykonywanie prac w ustalonym z Użytkownikiem czasie i pod nadzorem kierownictwa 

oczyszczalni ścieków. 

c) Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą na obiekcie w ciągłej eksploatacji, w trakcie ich 

prowadzenia należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie miejsca prac 

i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi czynnościami. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi  

w Polskich Normach. 

e) Prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i ppoż, zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z późn. zm.), Rozporządzenia 

Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.), obowiązującymi przepisami 

prawa oraz zgodnie z załączoną „Instrukcją bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach  

i urządzeniach elektroenergetycznych” opracowaną przez służby Katowickich Wodociągów SA 

(IOBP). 

f) Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości miejsca 

objętego pracami. Wszelkie powstałe w trakcie realizacji prac odpady należy wywieźć z terenu 

inwestycji i utylizować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności z zapisami Ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 779). 

g) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji 

przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie i w terminie wykonania robót. 

 

7. Załączniki 

 

Zał. 1 „Instrukcja bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenerge-

  tycznych” opracowana przez służby Katowickich Wodociągów SA (IOBP).   

 

Zdj. 1 Widok komory K3a 

Zdj. 2 Zastawka MV-ZN 1600x1600 

Zdj. 3 Zastawka ZE2 wraz z szafą sterującą 

 

Sch. 1 Zastawka MV-ZN 1600x1600 z napędem ręcznym 

Sch. 2 Komora przelewowa K3a z prefabrykowanych elementów betonowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
opr. BW 


