
1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Inwestycja pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gizałkach” realizowana jest w celu 

wprowadzenia najwyższych standardów technologicznych i racjonalizacji gospodarki ściekowej 

w Gminie Gizałki. W następstwie wieloletniej eksploatacji i stopniowego zużycia urządzeń 

technologicznych takich jak aparatura kontrolno-pomiarowa i sterownicza oraz z uwagi na brak 

wizualizacji pracy całego systemu, w tym przy braku automatyzacji i sterowania pracą systemu 

oczyszczalni ścieków zachodzi potrzeba modernizacji i rozbudowy układu. Zmodernizowany system 

sterowania ma zapewnić optymalizację energetyczną pracy obiektu, poprawić efektywność 

technologii, ustabilizować parametry na wyjściu z bloku biologicznego oraz poprzez zakup narzędzi i 

oprogramowania do wizualizacji i monitoringu umożliwić operatorowi kontrolę stanów bieżących 

i alarmowych pracy systemu, a także zwiększyć niezawodność pracy instalacji. Realizacja inwestycji 

ma pozytywnie wpłynąć na stan środowiska poprzez efektywne wykorzystanie zasobów 

technologicznych. 

W ujęciu ogólnym zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: 

sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; 

sporządzenie projektów wykonawczych; 

wykonanie robót modernizacyjnych zgodnie z zaakceptowanymi projektami; 

dostawę i montaż zaprojektowanego wyposażenia układu automatyki i sterowania; 

dostawę i montaż, systemu opomiarowania, sterowania i monitorowania stanów pracy dla 

systemu napowietrzania bloku technologicznego; 

dostawę i montaż systemu zdalnego podglądu pracy instalacji opartego na ogólnodostępnych 

rozwiązaniach technologicznych (sprzętowych) z otwartymi interfejsami administracyjnymi 

oraz deweloperskimi; 

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji 

oraz urządzeń będących systemami zamkniętymi (producenckimi). Zastosowane urządzenia oraz 

technologie muszą zostać zbudowane z elementów oraz urządzeń w technologii ogólnodostępnej i 

„otwartej”, co w przyszłości ma umożliwiać Zamawiającemu ich dalszą rozbudowę. 

W związku z faktem, iż jest to obiekt w ciągłej eksploatacji nie przewiduje się wyłączenia pracy 

instalacji na czas prowadzonych prac. Wykonawca musi zapewnić ciągłość oraz prawidłowość 

procesu technologicznego w trakcie całego procesu modernizacji. Zamawiający nie przewiduje na 

czas prowadzonych prac wyłączenia obiektu z czynnej eksploatacji. 

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować i dostarczyć układ sterownika PLC do sterowania 

pracą systemu napowietrzania.  

Zakres prac obejmuje montaż w pomieszczeniu dmuchaw rozdzielnicy AKPiA z zabudowanym 

sterownikiem PLC oraz dotykowego, kolorowego panelu HMI o przekątnej minimum 10 cali 

z podtrzymaniem zasilania za pomocą zasilacza buforowego. Sterownik będzie monitorował 

następujące elementy instalacji: 



Ciśnienie w rurociągu zasilającym reaktor technologiczny w powietrza 

Pomiar poziomu tlenu rozpuszczonego w ścieku dla reaktora technologicznego 

Pomiar gęstości osadu w reaktorze biologicznym 

Pomiar parametrów pracy poszczególnych silników / napędów dmuchaw - odczyt parametrów 

falowników poprzez magistralę Modbus RTU 

Stan pracy i awarii dmuchaw, status przełącznika trybu pracy AUTO urządzeń oraz pozostałych 

urządzeń posiadających taki przełącznik na elewacji rozdzielnicy AKPiA 

Obecność zasilania w energię elektryczną 

 

W celu realizacji powyższych zadań obiekt należy doposażyć w następujące urządzenia: 

Sondę pomiaru ciśnienia w rurociągu zasilającym reaktor biologiczny w powietrze – zasilanie z pętli 

prądowej 4..20mA o zakresie pomiarowym dobranym do parametrów technologicznych pracy 

instalacji 

Sondę tlenu rozpuszczonego w ścieku wraz z armatura montażową 

Sondę gęstości osadu w reaktorze wraz z armaturą montażową 

Przetwornik min. 2 kanałowy dla podłączenia sondy tlenu oraz sondy gęstości – urządzenie musi być 

wyposażone w protokół komunikacyjny MODBUS TCP/IP w celu zdalnego odczytu wszystkich 

parametrów pomiarowych sond 

Rozdzielnicę AKPiA wyposażoną w aparaturę: 

o kontrolno-sterującą,  

o zabezpieczającą,  

o wyłącznik główny,  

o sterownik PLC z komunikacją Modbus TCP/IP oraz Modbus RTU 

o dotykowy, kolorowy panel HMI o przekątnej min 10 cali 

o router sieci GSM umożliwiający zdalny dostęp do sterownika PLC oraz panelu HMI 

o przetwornice częstotliwości o mocy dobranej do silników napędowych dmuchaw 

w ilości 2 szt. z komunikacją po protokole Modbus RTU 

o czujnik zaniku fazy wraz z zabezpieczeniem poszczególnych faz oraz kontrolą 

kierunku wirowania 

Dostarczona rozdzielnica oraz pozostałe elementy pracy instalacji winne być odporne na trudne 

warunki środowiskowe panujące na obiekcie (wysoka korozyjność). 

Przetworniki ciśnienia należy wyposażyć w zawory kulowe (motylkowe) umożliwiające odcięcie 

przetwornika w celu przeprowadzenia prac serwisowych bez wyłączenia instalacji. 

 

Pomiar stężenia tlenu (reaktor biologiczny, komora stabilizacji tlenowej) 

Materiały użyte oraz wykonanie urządzeń zapewnią możliwie największą ochronę przed agresywnym 

środowiskiem – wykonanie korpusu sondy stal kwasoodporna 1.4571. 

Parametry techniczne sondy: 



− rodzaj czujnika: optyczny 

− pomiar metodą wygaszania fluorescencji 

− minimalny przepływ: niewymagany 

− kompensacja temperatury: wewnętrzna 

− parametry kalibracyjne zapisane w wewnętrznej pamięci czujnika 

− zintegrowany kabel o długości dostosowanej do panujących warunków z możliwością 

użycia kabli przedłużających, łącznie do 100 m 

− zakres pomiarowy: 0…20 mg/l 

− maksymalny błąd pomiarowy: 0,05 mg/l lub ±1 % odczytu pomiarowego 

− zakres temperatury pracy: do 60 °C 

− zakres ciśnienia: absolutnego maks.: 10 bar 

− korpus sondy z: 1.4435 

− klasa ochrony IP68 

− armatura zanurzeniowa producenta sondy dostosowana do panujących warunków 

 

Pomiar stężenia zawiesiny / gęstości / mętności 

Materiały użyte oraz wykonanie urządzeń zapewnią możliwie największą ochronę przed agresywnym 

środowiskiem. 

Parametry techniczne sondy: 

− pomiar metodą światła rozproszonego  

− czujnik skalibrowany fabrycznie  

− wstępna fabryczna kalibracja dla wszystkich możliwych aplikacji 

− możliwość dodatkowej  kalibracji w laboratorium lub na obiekcie użytkownika 

− zintegrowany kabel o długości dostosowanej do panujących warunków z możliwością 

użycia kabli przedłużających, łącznie do 100 m 

− zakres pomiarowy min.: 0…150 g/l oraz 0…4000 FNU 

− maksymalny błąd: < 5 % wartości mierzonej 

− zakres temperatury pracy: do 50 °C 

− zakres ciśnienia absolutnego maks.: 10 bar 

− klasa ochrony IP 68 

− możliwość montażu zanurzeniowego oraz do rurociągu tej samej sondy 

− armatura zanurzeniowa producenta sondy dostosowana do panujących warunków lub 

armatura do montażu w rurociągu 



Armatura procesowa dla sondy gęstości: 

− do bezpośredniego montażu w rurociągu 

− ciśnienie absolutne medium: do 10 bar 

− obsługa ręczna do 2 bar (względne) 

− wykonana z 1.4404 

− zawór kulowy 

− przyłącze procesowe: gwint G2” + adapter do wspawania w zestawie lub kołnierz DN50 

PN16 

 

Przetwornik pomiarowy uniwersalny 

− budowa modułowa umożliwiające łatwą rozbudowę lub zmianę konfiguracji 

− indywidualny wyświetlacz LCD  

− menu w języku polskim 

− zasilanie: 230 VAC 

− wejście:  wielokanałowe 

− monitoring, weryfikacja stanu czujników na żądanie, diagnostyka 

− komunikacja: Modbus TCP/IP lub Modbus RTU 

− praca w temperaturach: -20 °C do + 50 °C 

− stopień ochrony: IP66/IP67 

 

Monitorowane dane pomiarowe oraz statusowe należy agregować w sterowniku PLC lub panelu HMI 

w celu przedstawienia trendu historycznego z poszczególnych elementów pomiarowych pracy 

instalacji: 

• pomiar tlenu rozpuszczonego 

• pomiar gęstości osadu 

• pomiary prądów i napięć poszczególnych silników / napędów 

• ciśnienie w rurociągu powietrza 

Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać agregowanie danych w interwałach min co 10 sekund przy 

zachowaniu minimum 1 rocznego okresu przechowywania danych.  

Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać archiwizację danych na dysku wewnętrznym urządzenia 

przez wymagany okres archiwizacji z możliwością eksportu danych do pamięci USB oraz z 

możliwością zdalnego wysyłania gromadzonych danych na wskazany adres poczty email. 

System wizualizacji musi umożliwiać zdalny, bezpieczny dostęp dla min. 3 użytkowników zdalnych w 

celu zdalnej weryfikacji pracy wszystkich parametrów obsługiwanej instalacji. Dostarczony system 

zdalnego dostępu nie może być ograniczony czasowo. 



Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej wskaże dokładną lokalizację 

elementów pomiarowych. Lokalizacja elementów pomiarowych musi zapewnić możliwość 

prawidłowego prowadzenia procesu technologicznego.  

Po zakończeniu montażu i uruchomieniu Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi.  

  

3. PRAWA AUTORSKIE 

 

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przekazania praw autorskich do przekazanej 

dokumentacji (części opisowej, schematów, rysunków) oraz oprogramowania sterowników PLC, 

panelu HMI, jak również jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych lub 

programów sterujących sterowników PLC, paneli HMI oraz urządzeń trzecich wraz z koniecznymi 

hasłami dostępowymi umożliwiającymi pełny dostęp do zasobów oraz nastaw wbudowanych 

urządzeń. 

W przypadku urządzeń nieposiadających możliwości wykonania archiwizacji parametrów oraz nastaw 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w formie tabelarycznej wszystkich parametrów nastaw 

urządzeń wymagających konfiguracji z poziomu operatorskiego jak również dostępu serwisowego. 

 

4. GWARANCJA 

Okres gwarancji: 24 m-ce 

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni reakcję serwisu na zgłoszoną awarię/usterkę 

w nieprzekraczalnym czasie 2 godz., a usunięcie awarii/usterki w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 

Wydłużenie terminu usunięcia awarii/usterki będzie możliwe po uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

 

 

 


