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ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR WP/1/04/19/MK 

MASZYNA AUTOMATYCZNEGO ZAŁADUNKU DO SLIMLINE NR 1 
 
 

Zakres zadania: 
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i udział w uruchomieniu Maszyny 

automatycznego załadunku do Slimline nr 1 wraz z układem sterowania, i układem 

bezpieczeństwa. 

 

A. Opis technologii: 
 
Zamawiana maszyna będzie służyła do automatycznego załadunku półfabrykatu do optymalizerki Slimline 

marki Reinhardt. Paczki półfabrykatu (lameli z płyt LVL) będą dostarczane wózkiem widłowym. Maszyna 

automatycznego załadunku powinna przyjąć dostarczoną paczkę, podzielić paczkę na mniejsze pakiety i 

podawać je w sposób automatyczny do Slimline. 

 

B. Szczegółowy opis:  
 
Paczki dostarczane do maszyny automatycznego załadunku będą dostarczane wózkiem widłowym 

czołowym (w przypadku krótkich paczek) lub bocznym (w przypadku długich paczek). Zakres 

wymiarowy dostarczanych paczek, paczek, które maszyna powinna podawać do Slimline, oraz 

pojedynczych lameli są podane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Wielkość paczek 

podawanych przez maszynę do Slimline (zarówno szerokość, jak i wysokość) powinna być regulowana 

płynnie i łatwo programowana przez operatora.  
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Miejsce na maszynę automatycznego załadunku jest ograniczone. Załącznik nr 2 zawiera rysunek miejsca 

montażu, na którym widać, że między łańcuchami załadowczymi do Slimline a drogą dla wózków 

widłowych jest wolna przestrzeń szerokości 1950mm. W przypadku gdy oferowana maszyna była by 

szersza, oferta powinna zawierać modernizację łańcuchów załadowczych Slimline w zakresie 

niezbędnym do zainstalowania maszyny automatycznego załadunku nie zajmując drogi przejazdowej.  

 

Aby maszyna automatycznego załadunku wraz z optymalizerką Slimline działały wspólnie w pełni 

automatycznie niezbędna jest wymiana sygnałów. Wykonawca urządzenia zapewni wymianę sygnałów 

na poziomie interfejsu DI/DO oraz AI/AO wg wytycznych inwestora, jeżeli niezbędne będą zmiany 

oprogramowania Slimline, zostaną one przeprowadzone przez inwestora. 

 

Aby zapewnić niezbędną wydajność maszyna automatycznego załadunku winna być w stanie wykonać 

pełen cykl pracy, a co za tym idzie podać paczkę do Slimline co 50 sekund.  

 

C. Dodatkowe wymagania 

1. Zakres dla każdego dostarczanego urządzenia: Projekt, Uzgodnienia szczegółowe z Inwestorem; 

Wykonanie, Dostawa wraz z układem zasilania i sterowania, Montaż, Przeszkolenie obsługi, 

Uruchomienie pod nadzorem przedstawiciela Inwestora, Przekazanie Inwestorowi przedmiotu 

zamówienia potwierdzone Bezusterkowym Protokołem Odbioru stanowiącym podstawę do 

wystawienia faktury; 

2. Praca urządzeń w trybie zmiennym (ręcznym lub automatycznym). 

3. Napęd SEW marki lub NORD 

4. Układ zasilania i sterowania należy zaprojektować i dostarczyć wraz z maszyną zgodnie ze 

standardami Steico (załącznik nr 4). 

5. Wykończenie: farba podkładowa i nawierzchniowa RAL5024; 

6. Zastosowane komponenty muszą posiadać deklaracje, atesty, świadectwa  

7. Do odbioru niezbędne jest przekazanie pełnej dokumentacji maszyny a w tym: 

• Dokumentacja techniczna,  powykonawcza, 
• Dokumentacja wykonawcza  w formacie Autocad.dwg 
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• Projekt rozmieszenia czujników 
• Projekt AKPiA, 
• Pliki źródłowe sterownika i paneli operatorskich, 
• Licencja wraz z kompletem oprogramowania WinCC , 
• Instrukcja obsługi, 
• Protokół pomiarów elektrycznych instalacji, 
• Protokół ze szkolenia personelu w Steico, 
• Kopię oceny ryzyka i analizy zagrożeń; 
• Instrukcję bezpiecznej obsługi; 
• Deklaracja zgodności CE.        

 
8. Zleceniobiorca zabezpieczy niezbędny sprzęt transportowy i montażowy we własnym zakresie; 

9. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza transport materiałów na miejsce montażu  

10. Wykonawca zabezpiecza środki transportu oraz udźwigowienie potrzebne do montażu. 

11. Wykonawca zabezpiecza podstawowe środki ochrony p.poż. we własnym zakresie (węże, 

prądownice, gaśnice ) 

12. Montaż może się odbywać w powiązaniu z firmami montującymi pozostałe elementy linii dlatego: 

a. Należy wygrodzić teren montażu 

b. Wprowadzanie ciężkiego sprzętu należy konsultować z Kierownikiem projektu oraz 

kierownictwem Zakładu STEICO Czarna Woda 

c. Prace z pożarowo niebezpieczne (cięcie , szlifowanie, spawanie) można prowadzić po 

uzyskaniu pozwolenia na wykonywanie takiego typu prac na druku wg załącznika 5C 

13. Wykonawca będzie brał udział w rozruchu i regulacji maszyny 

 

 

D. Informacje uzupełniające  

a) Rozstaw wideł wózków widłowych: 

- duży wózek Combilift (boczny): 
 maksymalny rozstaw wideł między zewnętrznymi krawędziami wideł 3865mm (wewnętrzny 
wymiar maksymalnego rozstawu wynosi 3465mm) 
szerokość samej widły 200mm 
grubość widły 52mm 
długość widły 1190mm 
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-mały wózek Combilift (boczny): 
maks. Rozstawa wideł między zewnętrznymi krawędziami wideł 3485mm (wewnętrzny 
wymiar maksymalnego rozstawu wynosi 3235mm) 
szerokość samej widły 125mm 
grubość widły 52mm    
długość widły 1150mm 
 
-mały wózek Linde (czołowy); 
maks. Rozstawa wideł między zewnętrznymi krawędziami wideł 920mm (wewnętrzny 
wymiar maksymalnego rozstawu wynosi 720mm) 
szerokość samej widły 100mm 
grubość widły 45mm    
długość widły 1250mm 
 
b) Integralną częścią zapytania są załączniki: 
• Zał. 1 - Założenia materiałowe do załadunku Slimline .pdf 
• Zał. 2 - Slimline nr 1  - rzut z góry wraz z okolicą. Dwg 
• Zał. 3 - Zdjęcie miejsca montażu .jpg (zawiera również widok łańcuchów załadowczych 

Slimline) 
• Zał. 4 – automatyka i sterowanie Standardy STEICO – ogólne  
• Zał. 5 – zestaw dokumentów BHP  

 

E. Wymagania odnośnie norm i certyfikatów 
 
Dostawca wykona maszynę według obowiązujących przepisów i norm. 

Dostawca dostarczy certyfikaty na materiały użyte do montażu elementów (elementy złączne, kołki).  

Wykonawca dostarczy uprawnienia spawalnicze pracowników oraz firmy oraz dokument stwierdzający 

zgodność wykonawstwa ze sztuką Inżynierska oraz z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.  

 

F. Kolorystyka maszyn 
 

1. Wszystkie poręcze wewnętrzne i zewnętrzne oraz osłony napędów - żółty 
Krawędzie i słupy narożne kadmowo-żółty / czarny 

RAL 1021 
RAL 9004/1021 

2. Napędy, sprzęgła, ruchome wały oraz ich elementy – kadmowo żółty RAL 1021 
3. Ruchome części maszyn, siłowniki, dźwignie- siarkowy żółty RAL 1016 
4. Maszyny i urządzenia 

 
 

RAL 5024 
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G.   OSOBY KONTAKTOWE: 
 
    Mateusz Klamann – sprawy mechaniczne i ogólne  

 Tel. kom.: +48-666-860-933 

 e-mail: mklamann@steico.pl  

 

 
 
            Mariusz Gałkowski – sprawy elektryczne 

 Tel. kom.: +48-735-912-585 

 e-mail: mgalkowski@steico.pl 

 


