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 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Specyfikacja:  Wykonanie projektu i instalacji elektrycznych do montowanych w ramach projektu maszyn i urządzeo  na terenie Zakładu w 

Skawinie 

Zamówienie obejmuje: 

         W poniższym wymaganiach pokazano wielkośd mocy potrzebną do zasilania danego stanowiska lub zespołu urządzeo oraz orientacyjne 

długości trasy ułożenia przewodów. 

         Wykonawca zobowiązany jest poza ułożeniem kabli do zaprojektowania potrzebnych nowych odcinków korytek lub drabinek kablowych, 

uzgodnienia obciążeo zarówno dla istniejących jak i dla nowych tras kablowych . Projekt powinien zawierad przeliczenia dla wybrania 

odpowiednich przekrojów przewodów uwzględniających charakter odbiornika i  długośd trasy. Instalacja elektryczna zostanie przez wykonawcę 

podłączona po jednej stronie pod wskazane wyłączniki lub łączniki w głównej stacji rozdzielczej  ST2, po drugiej wpięta do szaf sterowniczych 

urządzeo lub dedykowanych rozdzielni, które w zależności od ustaleo wykona wykonawca lub zamawiający. 

Wymagania szczegółowe: 

1. Wykonanie projektu powykonawczego instalacji. 

2. Wykonanie tras kablowych  

3. Wykonanie niezbędnych prac montażowych, budowlanych, i zabezpieczeo p.poż i BHP w rozdzielni zasilającej na podstacji Nr.2 PIO 

Specodlew Sp. z o.o.. 

4. Wykonanie zasilania linii technologicznej do kompleksowej obróbki cieplnej  - moc do zainstalowanych urządzeo 400 kW  (dwu przewodowa 

3 fazowa + N linia zasilania dł. trasy  120 m) 
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5. Wykonanie zasilania zrobotyzowanego stanowiska wykonywania form ceramicznych  - moc zainstalowanych urządzeo   350 kW (dwu 

przewodowa 3 fazowa + N linia zasilania dł. trasy 120 m) 

6. Wykonanie zasilania linii wtryskarek (6 sztuk wtryskarek) - moc urządzeo 100 kW ( jedna linia zasilania dł. trasy  150 m) 

7. Wykonania dokumentacji powykonawczej linii zasilania autoklawu (200 kW) oraz oczyszczarki (31 kW ) 

8.  Wykonanie zasilania pieca obrotowego - moc urządzenia 250 kW ( jedna linia zasilania długośd trasy 80 m) 

9. Wykonanie zasilania pieca indukcyjnego  - moc urządzenia 350 kW (dwu przewodowa 3 fazowa + N linia zasilania dł. trasy 80m)   

10. Wykonanie zasilania indukcyjnego  pieca próżniowego - 250 kW - (jedna linia zasilania dł. trasy 100 m)  

11. Wykonanie pomiarów pomontażowych. 

 Uwaga:  1. Ofertę proszę  opracowad na kablach aluminiowych (YAKY). 

              Oferent składając ofertę oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym istniejącym w hali odlewni i na zewnątrz obiektu oraz, że 

uwzględnił przy opracowaniu oferty ten znany mu stan istniejący. Niedopuszczalne są "kolizje" fundamentów, słupów, suwnicy i  innych 

elementów hali. Wszelkie konieczne przeróbki, zmiany w układzie obecnym hali należy wyszczególnid w ofercie. Wszystkie dodatkowe, 

konieczne przeróbki i koniecznośd ponoszenia związanych z tym wydatków, będzie obniżała wartośd oferty. Koszty ewentualnych przeróbek 

będą zwiększały koszt inwestycyjny i wpływały na punktację w zakresie ceny. Całośd wykonanych prac musi spełniad obowiązujące normy i 

przepisy  BHP, ppoż.,  PiP. 

W ofercie należy wyszczególnid wszystkie składniki cenowe (w rozbiciu na wszystkie wymagane elementy, podając cenę za każde z  nich) oraz 
sumaryczną kwotę oferty.  

 

 


