
 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
Wodociągi Rewal Sp. z o.o. planuje w najbliższym czasie dokonać zakupu prasy do odwadniania 
osadów.  
 
W związku z powyższym, celem zbadania rynku oraz oszacowania wartości szacunkowej zamówienia 
Wodociągi Rewal Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie szacowanej ceny za dostawę, 
montaż, uruchomienie prasy.  
Bardzo prosimy  o wskazanie szacowanej ceny dostawy wraz dostawą, montażem, uruchomieniem 
oraz przeprowadzeniem szkoleń prasy do odwadniania osadów o parametrach nie gorszych niż 
wskazane poniżej na adres e-mail: projekt@wodociagirewal.pl lub  zwik-pobierowo@post.pl w 
terminie do 18.12.2019r.  
W miarę możliwości prosimy również o wskazanie minimalnego czasu realizacji zamówienia (np. w 
tygodniach), warunkach gwarancji i serwisu, przedstawieniem innych istotnych warunków realizacji 
zamówienia.  
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Opis przedmiotu szacowania:  
1. Rozbudowa układu odwadniania osadów o drugą analogiczną prasę taśmową z zagęszczaczem 
śrubowo – bębnowym, która musi wzajemnie współpracować z istniejącą instalacją odwadniania 
osadów, w tym: dostawa, montaż, rozruch technologiczny i szkolenie z obsługi prasy do odwadniania 
osadów. 
 
2. Wymagane urządzenia: 
Dostawa prasy taśmowej z zagęszczaczem śrubowo - bębnowym o wydajność 15 m3/h. 
Pompa osadowa śrubowa o regulacji  wydatku od 4 do 20 m3/h. 
 
Dostawa układu przenośników ślimakowych 
Przenośnik ślimakowy osadu 
Przenośnik bezwałowy wykonany ze stali nierdzewnej: 
- długość l min. 7,0 m  
 Przenośnik ślimakowy osadu  
Przenośnik bezwałowy wykonany ze stali nierdzewnej: 
- długość l min. 5,0 m 
Przenośnik ślimakowy osadu i wapna 
Przenośnik bezwałowy wykonany ze stali nierdzewnej: 
- długość l  min. 5,0 m, max. 6,0 m  
Dozownik wapna 
Przenośnik bezwałowy wykonany ze stali nierdzewnej: 
- długość l  min. 6,0 m   
 
Dostawa zespołu odzysku wody płuczącej 
Układ recyrkulacji i oczyszczania filtratu do płukania taśm. 
Wymagania techniczne dotyczące urządzeń: 
Prasa powinna być płukana wyłącznie filtratem w sposób gwarantujący: 
-  niezatykanie dysz płuczących,  
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- zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wodę płuczącą, 
- nieprzerwaną pracę przez conajmniej 8 godz. bez potrzeby czyszczenia sit, 
- sygnalizację stanów alarmowych z możliwością awaryjnego dopełnienia wodą zewnętrzna. 
 
2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń: 
Urządzenia winny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej co najmniej AISI304. 
Prasa winna być wyposażona w niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny śrubowo- bębnowy 
zintegrowany z prasą,  
Prasa winna być wyposażona w automatyczny system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji  
położenia taśmy.   
Prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy. 
Szerokość taśm filtracyjnych prasy winna być conajmniej  1500 mm. 
Prasa wyposażona w osłony boczne, tacę zbierającą filtrat z prasy zakończoną króćcem do 
podłączenia do kanalizacji oraz osłony wszelkich części ruchomych (materiał stal nierdzewna lub 
tworzywo sztuczne). Osłony powinny być wyposażone w okienka rewizyjne lub osłony powinny być 
częściowo wykonane jako ażurowe w celu obserwacji pracy urządzenia 
System sterowania prasą oparty na sterowniku wyposażonym w ekran dotykowy wyświetlający 
wszystkie informacje związane z pracą prasy i występującymi podczas pracy stanami awaryjnymi. 
Sterownik wyposażony jest w rejestr występujących błędów podczas pracy stacji odwadniania. 
System sterowania ma umożliwić włączenie ręczne każdego napędu z panelu ( szczególnie jeśli chodzi 
o pracę prasy i zagęszczacza wstępnego) 
 
3.  Inne wymagania: 
Oferowana prasa taśmowa z zagęszczaczem śrubowo - bębnowym nie może stanowić rozwiązania 
prototypowego i powinna być sprawdzona w praktyce eksploatacyjnej.  
Gwarancja – 5 lat od dnia podpisani protokołu odbioru  
 
 
 


