
 

Opole, dn. 28.02.2017 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIR/SBB 9002/2017 rewizja 00 

na dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji procesem przemysłowym 
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 
 
SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Łowicka 1 
45-324 Opole 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafy zasilająco – sterowniczej wykonanej na podstawie projektu 
opracowanego przez Dostawcę (projekt obejmujący zasilanie i sterowanie instalacji pilotażowej) wraz z 
montażem oraz uruchomieniem systemu sterowania i wizualizacji procesem przemysłowym. 

 
Kody CPV: 42961000-0 - System sterowania i kontroli 

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
38800000-3 - Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego 

sterowania 
48150000-4 - Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej 
72212150-5 - Usługi opracowywania oprogramowania do kontroli przemysłowej 

 
2.1 Podstawowe dane techniczne 

 
Szafa musi być klimatyzowana i wykonana w odpowiednim stopniu ochrony IP, zapewniającym 
poprawną pracę w następujących warunkach: 

o lokalizacja:   na zewnątrz w strefie przemysłowej, 
o rodzaj pracy:   ciągła, 
o umiejscowienie:  podest obsługowy absorbera IOS na poz. +32,5 m, 
o jakość powietrza:  strefa przemysłowa, 
o temperatura otoczenia:  -30/+50°C, 
o wilgotność względna:  95/85/50 %, 
o posadowienie:   rama nośna instalacji pilotażowej. 

 
2.2 Elementy zamówienia: 

 
1. Szafa zasilająco – sterownicza: 

a. kompletne schematy elektryczne i AKPiA, 



 

b. dobór i dostawa sterownika programowalnego (wraz z modułem przesyłania danych do/z 
zewnętrznego serwera poprzez łącze GSM), 

c. dobór i dostawa pozostałej aparatury, 
d. zabudowanie wyposażenia elektrycznego dostarczonego przez dostawcę wentylatora: 

i. falownik FR-A840, 
ii.  wyłącznik nadprądowy Mitsubishi BH-D6 3P 63A TYPE CN, 

e. wykonanie kompletnej szafy, 
f. próby i odbiory wewnętrzne u Dostawcy, 
g. dostawa szafy do magazynu Zamawiającego w Opolu. 

 
2. Oprogramowanie: 

a. opracowanie programu sterowania instalacji,  
b. opracowanie programu stacji operatorsko – inżynierskiej (sterowanie, podgląd, wizualizacja, 

rejestracja oraz archiwizacja), 
c. dostawa programów związanych z sterownikiem (oprogramowanie narzędziowe, 

narzędziowy program wizualizacyjny), 
 

3. Zainstalowanie wyposażenia elektrycznego: 
a. dobór kabli oraz zabezpieczeń w rozdzielnicy nadrzędnej, 
b. gospodarka kablowa (listy kablowe, trasy i konstrukcje kablowe), 
c. wykonanie połączeń kablowych na obiekcie. 

 
4. współudział w rozruchu i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie oprogramowania.  

 

 
2.3 Oczekiwane terminy realizacji zamówienia: 

 
a. Dostawa szafy zasilająco – sterowniczej   24.04.2017, 
b. Oprogramowanie:       24.04.2017. 
c. Zainstalowanie wyposażenia elektrycznego na obiekcie: 08.05.2017. 
d. Współudział w rozruchu:     08 - 15.05 2017. 

 
2.4 Dodatkowe informacje i wymagania dotyczące projektu: 

 

 Dodatkowe informacje zawierają następujące dokumenty: 
A. schemat P&ID nr 9002 - PP00-T-001-D-001 – R1, 
B. rysunek zabudowy instalacji pilotażowej nr 9002 - PP00-T-001-D-001 - R0, 
C. dane falownika FR-A840. 

 
Urządzeniem sterującym procesem przemysłowym będzie programowalny sterownik logiczny klasy 
PLC np. Siemens Simatic S7-1200, którego budowa oraz funkcjonalność musi być dedykowana do 
nadzorowania procesów technologicznych i warunków panujących w przemyśle. Sterownik PLC 
zostanie skonfigurowany wraz z niezbędną ilością urządzeń peryferyjnych – wejść, wyjść, portów 
komunikacyjnych itd.  



 

 
 
Wstępna ilość sygnałów wejściowo/wyjściowych: 

Typ sygnału DI DO AI AO 
Ilość 35 19 23 4 

 
Oznaczenia:   

DI – wejście dwustanowe 
DO – wyjście dwustanowe 
AI – wejście analogowe 
AO – wyjście analogowe 

Należy zapewnić rezerwę 20% każdego z rodzajów wejść/wyjść sterownika oraz 50% pamięci 
sterownika i mocy obliczeniowej CPU w całym cyklu pracy układu. 
W celu zoptymalizowania miejsca i kosztów rozbudowy sterownika PLC o dodatkowe moduły 
wejść/wyjść, dopuszcza się zastosowanie modułów komunikacyjnych obsługujących cyfrowe protokoły 
polowe takie jak np. Profibus DP. Lista przesyłanych parametrów do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 

 Oprogramowanie narzędziowe dedykowane dla sterownika PLC umożliwi szereg funkcji takich jak np. 
konfigurację sterownika, tworzenie i edycję programów oraz dokumentacji, komunikację ze 
sterownikiem, diagnostykę trybu pracy, wymuszanie stanów wyjściowych, symulacje działania 
sterownika, co pozwalać będzie na testowanie tworzonych programów. Oprogramowanie narzędziowe 
posiadać będzie licencję przenośną, jednostanowiskową, pełną dokumentację techniczną i 
współpracować będzie z systemami operacyjnymi takimi jak np.: Windows 7 (32/64 bity), Windows 8 
(64 bity). 
 

 Wraz ze sterownikiem PLC dostarczony zostanie nadrzędny system sterowania typu SCADA, który 
posiadać będzie licencję na projektowanie i uruchamianie oraz kompletną dokumentację techniczną. 
System ten będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz konfigurację pracy węzła technologicznego;  
w szczególności uruchomienie, wizualizację, sterowanie, kontrolę przebiegu procesu technologicznego 
oraz jego zatrzymanie, sygnalizację stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz zmianę parametrów 
procesu. Oprogramowanie SCADA wraz z oprogramowaniem narzędziowym sterownika PLC będzie 
zainstalowane na wspólnej stacji operatorsko-inżynierskiej (dostarczonej przez Zamawiającego).   
 

 Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, Wykonawca w ramach zadania dostarczy kompletną usługę 
oprogramowania węzła technologicznego, która umożliwi z poziomu stacji operatorsko-inżynierskiej 
realizować następujące funkcje: 

 Wizualizacja procesu, 
 Zbieranie i archiwizacja danych, 
 Wyświetlanie listy alarmów bieżących oraz historycznych, 
 Trendy bieżące oraz historyczne, 
 Konfiguracja i programowanie sterownika PLC. 

 

 W ramach zadania Wykonawca zaprojektuje i dostarczy szafę zasilająco-sterowniczą wraz z 
niezbędnym wyposażeniem tj. sterownik PLC, falownik, przekaźniki elektryczne, styczniki elektryczne, 



 

listwy zaciskowe, zabezpieczenia elektryczne, transformator napięcia zasilania 230/24V, gniazdko 
wtyczkowe 230V, itd. Na drzwiach szafy nie przewiduje się montażu lokalnego panelu sterowania. 
Szafa będzie umożliwiała swobodny dostęp do wnętrza, zapewniać odpowiedni stopień ochrony i będzie 
docelowo zabudowana na podeście obsługowym absorbera IOS na poz. +32,5 m,. 
 

 Należy zaprojektować nowe rozwiązania w zakresie dystrybucji zasilania. Nowy układ musi zapewnić 
pewność zasilania oraz doprowadzenie napięcia zasilającego z istniejącej rozdzielni w elektrowni 
Bełchatów (w odległości ok. 25 m). 
 

 Wykonawca zaprojektuje niezbędne dodatkowe urządzenia zapewniające zasilania napięciem 
gwarantowanym np.: prostownik 220 V DC z baterią 220 V DC, prostownik 24 VDC z baterią 24 V DC 
lub zasilacze 220/24 V DC, UPS zapewniające zasilanie układów AKPiA (szafa zasilająco-sterownicza, 
napędy regulacyjne) lub inne, które zapewni pełną funkcjonalność całego węzła technologicznego przez 
okres 2h. 
 

 W szafie należy zabudować wyposażenie dostarczone przez dostawcę wentylatora (BINT sp. z o.o): 
 falownik FR-A840, 
  wyłącznik nadprądowy Mitsubishi BH-D6 3P 63A TYPE CN, 

 

 Połączenie sterownika PLC z urządzeniami obiektowymi należy wykonać poprzez listwę zaciskową 
zabudowaną wewnątrz szafy zasilająco-sterującej. 
 

 Wykorzystując istniejące czujniki należy zrealizować układy pomiaru temperatury w oparciu o 
specjalizowane moduły wejściowe (temperaturowe) systemu automatyki 
Projekt ma obejmować: 

o wykonanie montażu kabli pomiędzy aparaturą obiektową, listwą zaciskową i sterownikiem PLC, 
o podłączenie toru pomiarowego czujników temperatury do wejść systemu, 
o przeprowadzenie prób uruchomieniowych i sporządzenie odpowiednich protokołów dla 

wszystkich układów pomiarowych. 
 

 Należy podłączyć pozostałe układy pomiaru temperatury zrealizowane przy pomocy przetworników 
temperatury oraz sygnalizatory temperatury: 

o wykonanie montażu kabli pomiędzy aparaturą obiektową, listwą zaciskową i sterownikiem PLC, 
o podłączenie toru pomiarowego czujników temperatury do wejść systemu, 
o przeprowadzenie prób uruchomieniowych i sporządzenie odpowiednich protokołów dla 

wszystkich układów pomiarowych. 
 

 Należy podłączyć istniejące układy pomiarowe (analogowe i binarne) ciśnienia, różnicy ciśnień: 
o wykonanie montażu kabli pomiędzy aparaturą obiektową, listwą zaciskową i sterownikiem PLC, 
o podłączenie toru pomiarowego czujników temperatury do wejść systemu, 
o przeprowadzenie prób uruchomieniowych i sporządzenie odpowiednich protokołów dla 

wszystkich układów pomiarowych. 
 



 

 Należy podłączyć układy pomiarów fizykochemicznych: 
o wykonanie montażu kabli pomiędzy aparaturą obiektową, listwą zaciskową i sterownikiem PLC, 
o podłączenie toru pomiarowego czujników temperatury do wejść systemu, 
o przeprowadzenie prób uruchomieniowych i sporządzenie odpowiednich protokołów dla 

wszystkich układów pomiarowych. 
 

 Należy podłączyć układy pomiaru położenia armatury i stanu urządzeń: 
o wykonanie montażu kabli pomiędzy aparaturą obiektową, listwą zaciskową i sterownikiem PLC, 
o podłączenie toru pomiarowego czujników temperatury do wejść systemu, 
o przeprowadzenie prób uruchomieniowych i sporządzenie odpowiednich protokołów dla 

wszystkich układów pomiarowych. 
 

 Należy podłączyć układy pomiarów elektrycznych: 
o wykonanie montażu kabli pomiędzy aparaturą obiektową, listwą zaciskową i sterownikiem PLC, 
o podłączenie toru pomiarowego czujników temperatury do wejść systemu, 
o przeprowadzenie prób uruchomieniowych i sporządzenie odpowiednich protokołów dla 

wszystkich układów pomiarowych. 
 

 Dla wybranych pomiarów przepływu powietrza i spalin wprowadzić kompensację od temperatury i 
ciśnienia, realizowaną w systemie SCADA. 
 

 Przed uruchomieniem oprogramowania na obiekcie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 
przeprowadzi próby funkcjonalne oprogramowania trwające 2 dni robocze w siedzibie Zamawiającego 
(w Opolu lub Gliwicach).  
 

 Na czas trwania rozruchu instalacji na obiekcie (w Bełchatowie), Wykonawca zapewni obecność  
i wsparcie specjalisty/inżyniera systemu. Przewiduje się, że rozruch węzła technologicznego potrwa 5 
dni roboczych. 
 

 Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zakresu projektowania, 
konfiguracji, uruchomienia i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania oraz przedłoży 
odpowiednią dokumentację szkoleniową i techniczno-ruchową. Dopuszcza się przeprowadzenie 
szkolenia podczas rozruchu instalacji obiektowej. 
 

 Wykonawca przeprowadzi wszelkie inne prace związane bezpośrednio z Przedmiotem Zamówienia, 
niezbędne do montażu i uruchomienia dostarczanych urządzeń. 

  



 

3. KRYTERIA OCENY OFERT 

 
Podmiot ubiegający się o udział w projekcie musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym  
i kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia i posiada doświadczenie w realizacji „pod klucz” co 
najmniej 5 instalacji sterowania procesami przemysłowymi (uruchomionymi po roku 2000). 
Do oferty należy dołączyć informację o doświadczeniu w realizacji „pod klucz”. 

 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej: 

1.  Całkowita cena netto za przedmiot zamówienia w PLN  – 40 pkt, 
2.  Termin dostawy szafy zasilająco – sterowniczej   – 40 pkt, 
3. Okres gwarancji      – 20 pkt, 

 

Sposób oceny ofert: 

1. Kryterium obligatoryjne CENA   (40 pkt) 
Pc=(Cmin/Cc)x40, gdzie: 

Pc  ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena, 
Cmin  najniższa cena netto spośród wszystkich badanych ofert, 
Cc  cena netto oferty badanej. 
 

 
2. Kryterium obligatoryjne TERMIN (40 pkt) 

Pc=(Tmin/Tc)x40, gdzie: 
Pc  ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium termin, 
Tmin  najkrótszy termin (liczony w dniach) spośród wszystkich badanych ofert, 
Tc  termin dostawy szafy w badanej ofercie, 
Przedmiotem oceny będzie termin dostawy szafy zasilająco – sterowniczej. 
  

3. Kryterium obligatoryjne GWARANCJA  (20 pkt) 
Pc=(Gmax/Gc)x20, gdzie: 

Pc  ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium gwarancja, 
Gmax  najdłuższy okres gwarancji (liczony w miesiącach) spośród wszystkich badanych ofert, 
Tc  okres gwarancji oferty badanej. 
Przedmiotem oceny będzie okres gwarancji. 

 

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + termin 
+ gwarancja). 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium 
oferta zostanie uznana za nieważną. 



 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

Niniejszy dokument nie ma na celu przedstawienia wszystkich szczegółów konstrukcyjnych. Dostawca jest 
odpowiedzialny za szczegóły konstrukcyjne, materiały i dobór elementów i montaż zgodnie z aktualnymi 
przepisami, normami. Są to minimalne wymagania Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest do 
uwzględnienia wszystkich dodatkowych wymagań potrzebnych do zrealizowania urządzenia kompletnego, 
bezpiecznego, niezawodnego, obowiązującymi przepisami i normami. 

Niezależnie od przedstawionych wymagań, dostawca może zaproponować modyfikację rozwiązań 
przedstawionych w niniejszej specyfikacji w celu ulepszenia działania systemów. Proponowane zmiany powinny 
być przedstawione wraz z uzasadnieniem, a ich przyjęcie będzie zależało wyłącznie od decyzji Zamawiającego. 

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego. Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań 
osobowych i kapitałowych.  

5. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.03.2017 roku do godz.13:00 elektronicznie na adres 
m.mos@sbbenergy.com w postaci skanów podpisanych dokumentów. 

6. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 
Pan Andrzej Czapla pod nr tel. 48 887 886 092, e-mail: a.czapla@sbbenergy.com . 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

1) Z postępowania wykluczeni zostaną Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny. 
3) Od ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego wyniku postępowania (nie później niż do 

16.03.2017) Oferentowi nie przysługuje prawo do odwołania. 
4) Planowane podpisanie umowy do 24.03.2017 

 
  


