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Bytom,
Uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy:

postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja
pompowni wysokocisnieniowej do wytwarzania i podawania emulsji na poz. 726 m dla
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek - nr sprawy
PRZZ/1255.

Dziataj^c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zarnawiaja.cy, w prowadzonym poste_powaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Modernizacja pompowni wysokocisnieniowej do wytwarzania i podawania emulsji
na poz. 726 m dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, dokonuje
modyfikacji tresci nastepujqcych zapisow SIWZ:
1)

Czesci IX SIWZ pkt 1 ppkt 3), ktory otrzymuje brzmienie:
informacji banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzaja_cej wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytowq
Wykonawcy w wysokosci nie mniejszej niz 500.000,00 PLN, wystawionej nie wczesniej niz 3
miesiqce przed uptywem terminu skladania ofert,

2)

zatqcznika nr 2a, ktory otrzymuje brzmienie:
Zatqcznik nr 2a do SIWZ

WYKAZ SPEtNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJACEGO PARAMETROW TECHNICZNOUZYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Naz\a i tvo oferowaneao urzadzenia:
Wykonawca:
Oferowane
Wymagane
przez
Wyszczegolnienie parametrow
przez
Wykonawce
Zamawiajacego
Tak/Nie
Wymagania i informacje ogolne dotyczcjce przedmiotu zamowienia
1.

Podstawowe parametrv techniczno-uzvtkowe:

1.
D

Zespot pompowy ztozony z (3kpl.):
Pompa 5-cio nurnikowa
Wydajnosc pompy co najmniej 420 dnrVmin.
Cisnienie robocze co najmniej 32 MPa {320 bar).
Medium - niskoprocentowa emulsja wodno-olejowa {0.5-1%).
Konstrukcja pompy musi dopuszczac stosowanie elementow
sterowanych pneumatycznie i hydraulicznie.
Silnik o napieciu zasilania 500V/1000V i mocy co najmniej 250
kW.
Zawor
regulacji
cisnienia
sterowany
3/2-drogowym
rozdzielaczem elektromagnetycznym zasilanym napi^ciem
iskrobezpiecznym.
Rama zespotu tworz^ca klatk§ osianiajqcq sprz^t w niej
zabudowany oraz umozliwiajqcq podwieszenie na zestawach
nosnych kolejki szynowej podwieszanej.
W dolnej czesci rarny zespotu znajdujq sie rury do przesylania
medium roboczego wyposazone w przytqcza kotnierzowe
DN100.
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Zespol pompowy do zasilania i filtracji emulsji ztozony z (3
kpl.):
Wirowa pompa podaja_ca do wywotania nadcisnienia na
kolektorze ss^cym pompy wysokocisnieniowej zabudowana
w ukfadzie ssawnym pompy nurnikowej pomiedzy zbiornikiem
a filtrem emulsji, wydajnosc min. 500 l/min, wysokosc
podnoszenia min. 50 m.
Silnik o napieciu zasilania 500V/1000 V i mocy co najmniej 7,5
kW do zasilania pompy wirowej.
Filtr o filtracji 100 pm zabudowany pomi^dzy pompa. nurnikowa_
a pompq wirowg. Obudowa filtra i wkiadow filtracyjnych
wykonane ze stali nierdzewnej.
Zespol zbiornika na emulsji? (2 kpl.):
Pojemnosc zbiornika min. 2500 litrow.
Zbiornik wykonany jako cafkowicie szczelny, bez mozliwosci
przedostawania si§ do jego wnetrza zanieczyszczeh statych
i pytu z otoczenia.
Wyrownywanie cisnienia w zbiorniku z cisnieniem na zewnqtrz
(,,odpowietrzanie") realizowane poprzez filtry powietrza
o filtracji 25 (jm.
Zbiornik wyposazony w klapy rewizyjne umozliwiaja.ce
czyszczenie go oraz w czujniki poziomu medium.
Zbiornik wyposazony we wziernikowy wskaznik poziomu
emulsji na scianie bocznej.
Krocce ssawne zbiornikow dostosowane do przyJajszenia
zespotow pompowych: kazdy zbiornik wyposazony w 4 krocce
kotnierzowe DN100.
Zespot zapewnia mozliwosc odciecia jednego ze zbiornikow
podczas pracy zespolow pompowych.
Wyposazony w uchwyty umozliwiaja_ce podwieszenie na
zestawach nosnych kolejki szynowej podwieszanej.
ZespoHiltra na doswiezaniu (2 kpl.):
Cisnienie robocze min. 10 Mpa.
Przepustowosc kazdego filtra min. 800 l/min.
Filtracja 50 pm.
Hydrauliczne przewody i armatura potqczeniowa (2 kpl.)
Zestaw hydraulicznych przewodow poiqczeniowych oraz
armatury po^czeniowej w ilosci zapewniaja^cej wykonanie
wszystkich
pota_czeri technologicznych umozliwiaja.cych
jDp_prawn£Lprace.
Wyjsciowy kolektor ttoczny (1 kpl.)
Kolektor DN80 PN400 umozliwiaja_cy odbior Woczonej emulsji
do magistrali tiocznej oddzielnie przez kazdy zespol pompowy.
Kolektor przygotowany do podJaczenia wezy ttocznych pompy
wysokocisnieniowej, hydroakumulatora, stacji filtracyjnej,
manometru i przetwornika cisnienia.
Automatyczna
stacja
filtrujqca
oraz
zespot
hydroakumulatorow p^cherzowych zabudowana na ramie
tworzcjca klatk^ ostaniaj^cq sprzet w niej zbudowany oraz
umozliwiajejca podwieszenie na zestawach nosnych
kolejki szynowej podwieszanej { 1kpl.):
Ztozona z 2 filtrow wysokocisnieniowych, przeplukiwanych
wstecznie, wykonanych ze stali nierdzewnej. Kazdy filtr
zlozony z dwoch kielichow, w kazdym po jednym wktadzie,
rowniez ze stali nierdzewnej. Parametry techniczne filtrow:

tak

tak

tak
tak
tak
tak
tak

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak
tak

tak
tak
tak
tak

tak

tak

tak

(J WEGLOKOKS
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

2)

a)
b)
c)
8.
1}

a)
b)
c)
d)
9.

D
2)
3)
4)
10.
D
2)

3)

4)

cisnienie nominalne p=350 bar,
przepustowosc kazdego filtra Q=1000 l/min,
filtracja 50 urn,
kazdy filtr sterowany 4/3-drogowym
iskrobezpiecznym
elektrozaworem,
stacja zabudowana na ramie wraz z niezbedna^ armatura,
ta_czeniowa_,
stacja sterowana komputerem ognioszczelnym wyposazonym
w monitor LCD o przekqtnej ekranu nie mniejszej niz 15 cali.
Komputer umozliwia wykonanie wizualizacji pracy stacji
pompowej
i procesu oczyszczenia filtrow,
komputer ognioszczelny umozliwia wymiane danych za
pomoca, iskrobezpiecznej transmisji szeregowej RS 485 oraz
swiatlowodowej,
komputer wyposazony w iskrobezpieczna. klawiatur§.
Zespo!
2
hydroakumulatorow
p^cherzowych.
Kazdy
o parametrach:
cisnienie robocze min 40 MPa (400 bar),
pojemnosc pojedynczego hydroakumulatora: 35 dmj,
wyposazony zawor bezpieczehstwa - nastawa 38 MPa (380
bar).
Niskocisnieniowy filtr spfywowy (1 kpl.)
Potrojny filtr szczeiinowy zabudowany na ramie nosnej.
Dodatkowo wyposazony w manometry na wejsciu i wyjsciu,
zawory spustowe i odpowietrzajace.
filtracja min. 100 pm,
przepustowosc min. 1800 dmj/min,
cisnienie robocze 1,6 MPa (16 bar),
obudowa i wklady filtracyjne ze stali nierdzewnej.
Czujniki 2w1 (przeptywu i cisnienia) typu SMALL-V (6 szt.)
wraz z kompletem elementow i osprz^tu umozliwiaj^cego
wizualizac]^ danych
Pomiar przeptywu nisko procentowej emulsji olejowo wodnej.
Pomiar cisnienia nisko procentowej emulsji olejowo wodnej.
Transmisja parametrow do powierzchniowego systemu
nadzoru i wizualizacji danych.
Mozliwosc zabudowy na rurocia.gach cisnieniowych DN50DN70 (nalezy dostarczyc stosowne przejsciowki/adaptery).
Mlkroprocesorowy uktad sterowania - po jednej sztuce dla
kazdego agregatu pompowego umozliwiaj^cy (3 kpl.):
Nada^zna. regulacje cisnienia roboczego w magistral! tlocznej.
Bezobstugowa, prace zespolow pompowych
agregatu
wysokocisnieniowego wraz z pelna diagnostyk^ zliczaniem
czasu pracy i komunikatami o zakloceniach.
Proces sterowania, diagnostyki i monitoringu lokalnego
realizowany autonomicznie przez sterownik mikroprocesorowy
z wyswietlaczem LCD dla kazdego zespofu pompowego
odrebnie.
Mozliwosc zadawania/regulacji cisnienia roboczego agregatu
wysokocisnieniowego w zakresie od 15 MPa (150 bar) do
maksymalnego cisnienia roboczego pompy (,,skok" w dot lub
w gore co ,,dziaik^" rowna. 1,0 MPa/10 bar) na stanowisku
pompowym przez obsluge.
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Mozliwosc pot^czenia w siec sterownikow mi^dzy soba_
poprzez ta_cza transmisji szeregowej po iskrobezpiecznych
parach kabli teletechnicznych w klasie ia .
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Transmisj§ parametrow technologicznych, pracy zespotow
pompowych oraz czujnikow SIVIALL-V do powierzchniowego
systemu nadzoru t wizualizacji danych (autonomiczna stacja
robocza na bazie komputera PC lub akwizycja i wizualizacja
danych w systemie dyspozytorskim) z wykorzystaniem
infrastruktury Zamawiaj^cego.

tak

Kazdy uklad sterowania musi zapewnic mozliwosc niezaleznej
pracy kazdego z agregatow w dowolnej lokalizacji oraz prace
w
trybie
automatycznym
umozliwiajqcym
ustawienie
priorytetow pracy kazdej z pomp na sterowniku gtownym.
Zdalne
sterowanie
praca.
zespotow
pompowych
z powierzchniowego systemu nadzoru obejmuja^cq m.in.
wl^czenie/wy^czenie danego zespotu pompowego, kasowanie
bledow i alarmow, ustawianie priorytetow pomp.
Zdalnq parametryzacje pracy zespotow pompowych agregatu
wysokocisnieniowego z powierzchniowego systemu nadzoru,
parametryzacja musi zawierac przynajmniej: maksymalne
cisnienie emulsji, poziomy histerez zatqczenia elektrozaworow,
opoznienie zalqczenia pompy, oraz pozostale niezb^dne
parametry technologiczne.
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II.

Wvmaqane dokumentv. ktore nalezv zaiaczvc do ofertv

1,

Oswiadczenie Wykonawcy, stwierdzaj^ce mozliwosc
stosowania wyrobu (przedmiotu zamowienia) w podziemnych
wyrobiskach gorniczych zgodnie z przepisami:

tak

Ustawy z dnia 9 czerwca 201 1 r. - Prawo geologiczne
i gornicze (j.t. Dz. U. z 2016 r, poz. 1131 wrazz pozn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi obowiazujapymi w dniu
wykonania zamowienia,
w tym:
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b)
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a)

3)

rozporzajdzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dotycz^cych prowadzenia
ruchu podziemnych zaktadow gorniczych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1118),
rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie zagrozeri naturalnych w zakladach gorniczych (t.j.
Dz.U. z 2015 r._p_pz. 1702),
rozporza_dzenia Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach
_gorniczych (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz.1003 z pozn. zm±
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226) wraz z aktami wykonawczymi
obowia.zujgcymi w dniu wykonania zamowienia, w tym:
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika
2008 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz.
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z pozn. zm.)
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodnosci i nadzoru rynku (j.t. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1398) wraz z aktami wykonawczymi
obowia.zuJ3cymi w dniu wykonania zamowienia, w tym:
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III.

rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagari dla urzajdzeh i systemow ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817).

tak

Instrukcja
(DTR)
dotyczqca
oferowanego
przedmiotu
zamowienia, o ktorej mowa § 58 i 59 Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie
zasadniczych wymagari dla maszyn (Dz. U. Nr 199/2008, poz.
1228 - Dyrektywa 2006/42/WE) zawieraja.ca_ ponadto:

tak

charakterystyka techniczna,
opis budowy, dziatania,
rysunki z wyrniarami podstawowymi w trzech rzutach, rysunki
elementow transportowych z masami i srodkami ci^zkosci,
schematy gtownych ukladow mechanicznych, hydraulicznych
i elektrycznych w zakresie zgodnym z dostawa^,
wykazy elementow szybkozuzywajacych sie,
Wzor deklaracji WE (lub UE).
Szczegolowy wykaz kompletacji przedmiotu dostawy.
Dokumenty wjezyku polskim przy pierwszej dostawie:

D

Oswiadczenie Wykonawcy, stwierdzaja^ce mozliwosc
stosowania wyrobu (przedmiotu zamowienia)
w podziemnych wyrobiskach gorniczych zgodnie z przepisami:
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b)

c)

2)

a)

3)

a)
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Wymagane dokumenty, ktore nalezy dostarczyc wraz z przedmiotem zamowienia:

1.

D

tak
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Ustawy z dnia 9 czerwca 201 1 r - Prawo geologiczne
i gornicze (j.t. Dz. U. z2016 r. poz. 1131 wrazz pozn.
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowia^zuj^cymi
w dniu wykonania zamowienia,
w tym:
rozporzajdzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegotowych wymagah dotycza_cych prowadzenia
ruchu podziemnych zaktadow gorniczych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1118),
rozporza.dzenia Ministra Srodowiskaz dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie zagrozeh naturalnych w zakiadach gorniczych (t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1702),
rozporza.dzenia Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zakiadach
gorniczych (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz.1003 z pozn. zm.).
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(j.t. Dz. U . z 2 0 1 7 r . poz. 1226) wraz z aktami wykonawczymi
obowiqzujacymi w dniu wykonania zamowienia, w tym:
rozporz^dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika
2008 roku w sprawie zasadniczych wymagah dla maszyn (Dz.
U. z2008r. Nr 199, poz. 1228 z pozn. zm.)
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodnosci i nadzoru rynku (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1398) wraz
z aktami wykonawczymi obowia.zuja.cymi w dniu wykonania
zamowienia, w tym:
rozporza^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagaii dla urzqdzeh i systemow ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817).

WljGLGKQKSKRAJSp.zo.c.

tak

tak

tak

tak
tak

tak

tak

tak

tak

KWKBOBREK-PIEKARY

WEGLOKOKS
2)
3)
4)
5)
6)

a)

b)
c)

d)
e)
7)

a)

b}

c)
8)

9)

Oswiadczenie Wykonawcy ze zapewni na zajdanie
Zamawiaja.cego bezptatny nadzor serwisu w trakcie
montazu/demontazu i uruchomienia w wyrobiskach dolowych
kopalni (w okresie gwarancji},
deklaracje zgodnosci WE (lub UE),
swiadectwa jakosci wyrobu
karty gwarancyjne,
dokumentacje techniczno-ruchowq lub instrukcje - o ktorej
mowa § 58 i 59 Rozporzajdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
pazdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych wymagah dla
maszyn {Dz.U. Nr 199/2008, poz. 1228 - Dyrektywa 2006/42
AA/E) (3 egz. w formie papierowej) zawierajqca. ponadto m.in.:
rysunki z wymiarami gabarytowymi i szczegolowymi, na
ktorych przedstawione b§dq srodki ciezkosci gfownych
podzespotow przygotowanych do transportu,
instrukcj^ bezpiecznego uzytkowania, konserwacji i naprawy,
dokumentacje remontowq,
kataiog cz^sci zamiennych,
katalog cz§sci szybko zuzywaj^cych sie,
Dla urza.dzeh budowy przeciwwybuchowej:
kopie certyfikatu badania typu WE (lub UE) dla kazdego
przedmiotu zamowienia, wydanego przez notyfikowan^
jednostk^ certyfikuja.ca, potwierdzaja^cego, ze urzqdzenie
spetnia wymagania grupy I,
deklaracj^ zgodnosci WE (lub UE) dla kazdego przedmiotu
zamowienia, producenta lub upowaznionego przedstawiciela
oswiadczajqcego, ze oferowany wyrob spelnia wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia
na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zaktadow
gorniczych w warunkach istnieja.cych zagrozeii, zgodnie
z rozporza.dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie wymagah dla urzaxJzeh i systemow ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej {Dz.U. poz. 817),
swiadectwo zgodnosci dla czesci (lub komponentow).
Liste osob, ktore bedq wykonywac serwisowe czynnosci
gwarancyjne, musza. posiadac stosowne uprawnienia do
wykonywania czynnosci serwisowych na dole zakladu
gorniczego/ kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne
badania okresowe, aktualne szkolenia BMP, przeszkolenie
z zakresu uzytkowania pochtaniaczy i aparatow ucieczkowych
oraz wymagane ubezpieczenia. Osoby te musza. posiadac
odpowiednie kwaiifikacje oraz przeszkolenie wymagane
przepisami (w szczegolnosci przepisami BMP), a takze musza,
bye wyposazone w podstawowe narzedzia oraz stosowac
odziez, obuwie i sprzet ochrony indywidualnej spetniaja.ce
postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz rozporz^dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie
zasadniczych wymagah dla srodkow ochrony indywidualnej
(Dz. U. Nr259, poz. 2173).
kopi$ wszystkich dokumentow w formie elektronicznej 2 egz.
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szczegofowy wykaz kompletacji dostaw. - Wykonawca
przekaze Zamawiaja.cemu na 14 dni przed dostarczeniem
urzadzenia
dowody dostawy WZ wraz z cza_stkowym wykazem kompletacji
kazdej dostawy.
Dokumenty po zakohczeniu realizacji zadania:
protokoty odbioru podzespotow ktore wymagaj^ odbioru przez
Rzeczoznawce^ ktore nast^pi na zlecenie Wykonawcy na jego
koszt w miejscu zabudowy przedmiotu Zamowienia przy
wspoludziale Zamawiaja^cego po zamontowaniu i uruchomieniu
urzadzeh .
protokot kompletnosci dostawy,
protokoJ zdawczo-odbiorczy.

tak
tak

tak

tak
tak

(pieczec i podpisy osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

W imieniu Zamawiajqcego
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Sad RejestrowywG!iwkach,KI8 0000080618
Kopilot zjkiadowy 173 321 000,00 PL!

