
 

 Strona 1 z 5 

Kronospan OSB Sp. z o. o. 

ul. 1 Maja 52 

47-100 Strzelce Opolskie Poland 

tel.  +48 77 4004 501 

www.kronospanosb.pl 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb zasilenia nowej 

linii technologicznej – „T&G tongue and groove” dla Zakładu Kronospan OSB w 

Strzelcach Opolskich 

 

 

 

 
 

Inwestor 

Kronospan OSB Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec 

 

Miejsce instalacji 

Kronospan OSB Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52 

 

Termin składania ofert  

17.06.2016 

 

Termin realizacji zadania 

Planowany termin wykonania zamówienia – ramy czasowe projektu 08.2016 – 11.2016 
 
Zadanie podzielone będzie na 2 etapy: 
ETAP1 – wykonanie zasilania linii technologicznej i wyprowadzenie kabli zasilających rozdzielnice 
technologiczne – etap zakończony do 16.09.2016 
ETAP2 – podłączenie i zasilenie rozdzielnic technologicznych oraz wykonanie instalacji elektrycznej 
potrzeb ogólnych – etap zakończony do 11.11.2016 
 
Termin wykonania prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego 11.11.2016   
Oferentowi zostanie przedstawiony szczegółowy harmonogram prac po zawarciu umowy/zlecenia 
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1. Opis istniejącej infrastruktury. 

 

Inwestor w głównej hali produkcyjnej w Fabryce Kronospan OSB w określonych ramach czasowych  planuje wybudować oraz 

uruchomić linię produkcyjną wykonującą „pióro / wpust” w płycie OSB. 

 

Dla części zadania elektrycznego Kronospan OSB posiada czynną trafostację o wystarczającej rezerwie mocy. Zasilenie 

odbędzie się z rozdzielni nr S4 6/0,4kV, natomiast  w rozdzielnicy nn 0,4kV 4RH1 należy wymienić wyłącznik w polu F03 z 

1250A na 1600A wraz z niezbędnymi przeróbkami (przekładniki prądowe, oszynowanie, zmiany parametrów na analizatorze 

sieci w polu F03). 

 

Inwestor rozważa dwie opcje zasilenia nowej linii technologicznej 

OPCJA 1 – zasilanie poprzez szynoprzewód i rozdział poprzez kasety odpływowe 

OPCJA 2 – zasilanie linią kablową + rozdzielnica lokalna  

 

W obu przypadkach zasilanie będzie prowadzone na nowych trasach podwieszonych do dachu z blachy oraz wsparte 

dodatkowo na głównych dźwigarach. Poszczególne zasilania dla rozdzielnic technologicznych oraz instalacja elektryczna 

potrzeb ogólnych  musi zostać wykonana zgodnie z przesłanymi materiałami (layout). 

 

 

 

2. Ogólny zakres prac 

a. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego (na podstawie przekazanych materiałów i ustaleń 

przeprowadzonych z Inwestorem). 

b. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

c. Modernizacja rozdzielnicy nn 0,4kV 4RH1 

d. Zasilenie linii technologicznej 

e. Zasilanie instalacji odpylania 

f. Wykonanie instalacji potrzeb ogólnych 

g. Wykonanie instalacji uziemiającej konstrukcji, maszyn oraz rozdzielnic technologicznych. 

h. Wykonanie badań i pomiarów po montażowych 

i. Wykonanie przejść ppoż 

j. Wykonanie mostu sprzęgłowego pomiędzy rozdzielnicami 1RH1 i 2RH1 

k. Uruchomienie instalacji  

 

AD. 2a Szczegółowy zakres wykonania projektu budowlanego / wykonawczego 

Inwestor dostarczy Dostawcy ogólne rysunki/schematy w formacie pdf lub dwg w celu naniesienia 

powstałych instalacji i przygotowanie do wykonaniu projektu budowlanego – branżowego. 

Koordynacja po stronie Inwestora z pozostałymi branżami (koordynacja z istniejącymi instalacjami po 

stronie oferenta) 

Dostawca przekaże wersję w wersji elektronicznej do akceptacji, po zatwierdzeniu należy przekazać 4 

egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej 

 

AD. 2b Szczegółowy zakres wykonania dokumentacji powykonawczej 

Dostawca wykona dokumentację wg załączonego szablonu. 

Jako załącznik dokumentacja musi zawierać pełne raporty z pomiarów instalacji elektrycznych  

Dokumentacja musi zawierać deklaracje zgodności oraz certyfikaty użytych materiałów. 

Dostawca dostarczy dokumentację w trzech egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej (PDF 

oraz DWG) na CD. 

Dostawca wykona dokumentację wg załączonego szablonu. 

Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji w formie elektronicznej przed odbiorem 
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technicznym wykonanych instalacji. 

 

 

AD. 2c  Modernizacja rozdzielnicy 4RH1 nn 0,4kV 

 Rozdzielnica SIEMENS typu Sivacon S8 

 Modernizowane pole F03 

 Wymiana wyłącznika z 1250A na 1600A oraz niezbędnego osprzętu  

 Zmiana parametrów analizatora sieci 

 

 

AD. 2d Zasilanie linii technologicznej 

 OPCJA 1 szynoprzewód 

 Preferowany producent szynoprzewodu SIEMENS LXA 1600A 

Napięcie znamionowe izolacji (Ui) 1000 V AC 

Napięcie znamionowe robocze (Ue) 690 V AC 

Stopień ochrony IP54, IP55 

Prąd znamionowy (In) 800 A do 6300 A 

Znamionowa wytrzymałość na prąd szczytowy 

(Ipk) 
Do 255 kA 

Znamionowa wytrzymałość na prąd krótkotrwały 

(Icw) (1s) 
Do 150 kA 

Ilość przewodów 3, 4, 5 

Obciążenie ogniowe Maks. 16,6 kWh/m 

Obciążenie ogniowe (dla skrzynki odpływowej) Maks. 2,9 kWh 

Punkt połączenia skrzynek odpływowych / 

łącznik 
Co 0,5m na obu stronach 

Skrzynka odpływowa Do 1250 A 

System przyłączeniowy Zacisk jednośrubowy 

Materiał przewodzący Izolowane aluminium lub miedź 

Wykonanie obudowy Malowane aluminium 

 Kasety odpływowe z możliwością podłączania pod napięciem 

 Kasety odpływowe wyposażone w wyłączniki 

 Dopuszczalny zamiennik Schneider Canalis KTA 1600A o parametrach nieodbiegających od 

wyspecyfikowanego 

 

 

 

 OPCJA 2 (linia kablowa) 

 Kable z izolacją usieciowaną 

 Rozdzielnica lokalna 1600A wolnostojąca IP31 (lokalizacja do ustalenia podczas wizji lokalnej) 
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AD. 2e Zasilanie instalacji odpylania 

 Szafa sterownicza zlokalizowana w pomieszczeniu elektrycznym MCC5 (nad 

rozdzielnią S5) 

 Zasilanie linią kablową o długości 40mb 

 Do wykorzystania istniejące rezerwy (rozłączniki bezpiecznikowe NH02) 

 Moc niezbędna dla instalacji odpylania 120kW 

 

 

AD 2f.  Wykonanie instalacji potrzeb ogólnych  

 Zaprojektować i dostarczyć rozdzielnicę potrzeb ogólnych dla obwodów oświetleniowych i zestawów 

gniazd (remontowych) 

 Ilości opraw, naświetlaczy i zestawów remontowych odczytać z layotu 

 Rozdzielnica natynkowa, wisząca IP31, producent Moeller lub równoważny 

 

AD. 2g  Wykonanie instalacji uziemiającej 

 Do uziemienia konstrukcje maszyn oraz rozdzielnice technologiczne 

 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu 

a. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być sprzętem nowym, nie używanym 

(dostarczanym) wcześniej w innych projektach. 

b. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi posiadać świadczenia gwarancyjne wspierane 

oficjalną gwarancją świadczoną przez producenta sprzętu, odpowiednie certyfikaty, deklaracje i 

dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 

 

4. Gwarancja 

a. Minimum 2 lata na urządzenia i dostarczany materiał, minimum 3 lata na wykonywane usługi 

b. Prace przeprowadzić zgodnie z Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

 

5. Załączniki: 

 Hala główna – architektura 

 Schemat rozdzielnicy nn 0,4kV 4RH1 

 Schemat jednokreskowy S4 (zasilanie linii technologicznej) 

 Schemat jednokreskowy S5 (zasilanie instalacji odpylania) 

 Zdjęcia hali magazynowej pod montaż szynoprzewodu 

 Wymiary kabin dźwiękochłonnych 

 Layout rozmieszczenia szaf technologicznych wraz z maszynami technologicznymi 
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Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

Osoba kontaktowa  

Łukasz Brodowski 

Kierownik Projektu 

l.brodowski@kronospan.pl 

tel. kom.: 518 285 170 
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