Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Dostawa, montaż i rozruch
hydrozespołów Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie”.

1.Charakterystyka obiektu

Mała Elektrownia Wodna Michałowo jest zlokalizowana w km 38+600 rzeki Nogat w m.
Michałowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, województwo warmińsko – mazurskie.
Piętrzenie wody odbywa się za pomocą jazu dwuprzęsłowego o maksymalnej przepustowości
30 m3/sek. Spadek dyspozycyjny dla elektrowni wynosi 2,0 m.
Elektrownia jest wyposażona w 3 hydrozespoły o mocy 0,160 MW każdy. W skład hydrozespołu
wchodzi turbina rurowa pozioma typu Kaplana, z podwójną regulacją oraz generator
asynchroniczny o mocy 160 kW.
Układ wyprowadzenia mocy składa się z transformatora sucho żywicznego o mocy 630 kVA
oraz przyłącza SN 15 kV.
Zasilanie elektrowni odbywa się linią napowietrzną 15 kV.
Elektrownia pracuje w systemie automatycznym, a przekazywanie danych o parametrach jej
pracy odbywa się za pomocą telefonii komórkowej.

2. Opis stanu istniejącego
W dniu 12.09.2017 r. w czasie pracy hydrozespołu HZ - 2 w obiekcie doszło do pożaru.
Urządzenia elektrowni zostały wyłączone przez zabezpieczenia elektrowni. Została wezwana
Straż Pożarna, jednak nie zaszła konieczność użycia sprzętu gaśniczego. Cały obiekt został
odłączony od sieci energetycznej.
W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległy:
- szafa sterowniczo – zabezpieczeniowa HZ-2
- szafa kompensacji mocy biernej HZ-2
- szafa regulatora HZ-2
Powstały dym i

sadze ze spalonych urządzeń i okablowania osiadły na ścianach, suficie

posadzce oraz elementach wyposażenia . Pokryły je czarnym nalotem o różnym stopniu
przyczepności do podłoża .
Zamawiający zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej ustalającej przyczyny pożaru.
Sporządzona ekspertyza podaje dwie ewentualne przyczyny:

− zmęczenie izolacji
− działanie gryzonia
Ponadto Zamawiający zlecił do wykonania prace restytucyjne w zakresie elementów budynku
jak również wyposażenia elektrycznego..
W wyniku tych prac zostały usunięte spalone elementy wyposażenia hydrozespołu nr 2 oraz
przywrócone zasilanie potrzeb własnych elektrowni.

3. Zakres prac do wykonania

Etap I Rozruch hydrozespołów HZ -1 i HZ- 3
I. Prace umożliwiające włączenie hydrozespołów do ruchu
Zakres prac został ustalony w oparciu o pomiary przeprowadzone w trakcie prac restytucyjnych
i obejmuje:
- wymianę końcówek kablowych na kablu YKY 1x240 na szynie nn transformatora 2 szt
- uziemienie korytek kablowych na turbinach

2 kpl

- dostawę montaż UPS o mocy 300W

2 szt

- dostawę i montaż akumulatorów żelowych 12V 30 Ah

4 szt

II. Próby funkcjonalne hydrozespołów
- przeprowadzenie prób ruchowych HZ-1 w ruchu 36 godzinnym
- przeprowadzenie prób ruchowych HZ- 3 w ruchu 36 godzinnym.
W trakcie prób należy sprawdzić pracę w układzie ręcznym, automatycznym, awaryjne
odstawianie hydrozespołów, układy telemechaniki i automatyki oraz pracę czyszczarek.
Z przeprowadzonego rozruchu należy sprawozdanie.
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I. Prace kontrolno - naprawcze na HZ-2:
- sprawdzenie i ewentualna wymiana kabli siłowych
- sprawdzenie stanu izolacji generatora
- sprawdzenie i ewentualna wymiana kabli sterowniczych i pomiarowych (do szafy licznikowej
i telemechaniki)
II. Wykonanie i montaż
- prefabrykacja i dostawa fabrycznie nowego zestawu szaf hydrozespołu nr HZ-2 (IP55 i
RAL7035) obejmującego:
1) szafę regulatora,
2) szafę automatycznej kompensacji mocy biernej – do tgϕ=0.2
3) szafę sterowniczo – zabezpieczeniową

o parametrach odpowiadających parametrom szaf pracujących dla HZ-1 i HZ-3
- okablowanie obwodów siłowych
- montaż nowych urządzeń
- pomiary po montażowe
III. Uruchomienie hydrozespołu HZ-2
- wykonanie pełnego zakresu prac regulacyjno-rozruchowych
- próby ruchowe w cyklu 72 godzinnym
- wprowadzenie hydrozespołu do pracy w sieci
Z rozruchu należy sporządzić sprawozdanie.
IV. Wykonanie innych niezbędnych prac, które wynikną w trakcie montażu elementów
hydrozespołu HZ-2.
4. Termin realizacji
Zamówienie winno być zrealizowane w następujących terminach:
Etap I – do 08 stycznia 2018 r.
Etap II – do 15 marca 2018 r.

5. Gwarancja
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na minimum 36 miesięcy.

6. Sposób rozliczenia
Obowiązuje ryczałtowe rozliczenie zadania.
Zaoferowana cena winna zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy jego
realizacji

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej
podpisaniem. Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
znajdują się w rozdziale XVIII IDW ( Część I SIWZ).
8. Wymagania w stosunku do wykonawcy
Czynności administracyjno-biurowe winny być świadczone wyłącznie przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

