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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja i rozruch linii 

do komponowania, fermentacji i stabilizacji oraz nanoszenia kompozytu mikrobiologicznego. 

Linia ta składać się będzie w szczególności z elementów: 

 Zbiornik fermentacyjny – bioreaktor,  

 System mycia CIP z elektryczną lub gazową wytwornicą pary,  

 Zbiornik buforowy,  

 Komora do nanoszenia kompozytu na rozdrobniony kalcyt,  

 Suszarnia komorowa lub tunelowa do suszenia/utrwalania zaimpregnowanego 

kompozytem bakteryjnym ,  

 System automatyki do monitorowania i kontroli parametrów procesu, 

 System uzdatniania wody, 

 Infrastruktura pomocnicza i towarzysząca do przechowywania, pakowania gotowego 

materiału (zaimpregnowanego kalcytu), 

 Elementy towarzyszące: 

o Bioreaktor do przygotowania inokulum  

o Wyposażenie laboratorium produkcyjno-kontrolno-pomiarowego 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające właściwości linii oraz zakres i sposób 

realizacji zamówienia  

 

Linia, której koncepcja przedstawiona została w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym wykorzystywana będzie do namnażania kompozytu mikrobiologicznego 

(kultury mikroorganizmów, a zwłaszcza bakterii) oraz ich nanoszenia i stabilizacji na 

nośniku mineralnym (kalcycie), który dalej będzie dosuszany i pakowany w worki lub inne 

opakowania. 

Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania koncepcji linii zawierającej propozycje 

konkretnych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów zestawu, na podstawie 

niniejszego programu.  

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji, 

Wykonawca przystąpi do zaprojektowania, zakupu niezbędnych elementów oraz 

wykonania modułów instalacji, która zostanie następnie dostarczona, zainstalowana oraz 

uruchomiona w odpowiednio przygotowanym obiekcie Zamawiającego. 
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Oferentów z 

konieczności zapoznania się z dokumentacją projektową obiektu oraz dokonaniem na etapie 

projektowania uzgodnień z Zamawiającym, względnie wskazanymi przez niego 

przedstawicielami wykonawcy obiektu, uwarunkowań technicznych związanych z 

planowanymi przyłączami mediów, posadowieniem urządzeń wchodzących w skład linii, 

sposobem ich wprowadzenia do budynku i innych istotnych elementów związanych z 

realizacją. 

 

1.1.3. Ogólne właściwości i opis funkcjonalności linii będącej przedmiotem zamówienia  

 

Linia technologiczna winna składać się w szczególności z bioreaktora do 

namnażania mikroorganizmów oraz zbiornika wstępnego/buforującego, wykorzystywanego 

do przygotowania podłoża (mieszania składników) i służącego do przetrzymania gotowego 

preparatu podczas procesu nanoszenia, a także komory do nanoszenia mikroorganizmów na 

przygotowany nośnik mineralny (kalcyt). W dalszej części uwzględnić należy aparaturę do 

suszenia/stabilizacji produktu oraz jego pakowania.  

Główny element linii stanowić ma bioreaktor - zbiornik, zapewniający możliwość 

sterylizacji lub minimum pasteryzacji, ze specjalnym płaszczem grzejno-chłodzącym, 

zaizolowanym termicznie oraz odpowiednio wyposażony w osprzęt kontrolno-pomiarowy. 

Ze względu na wymaganą szczelność zbiornika fermentacyjnego i zapewnienie 

aseptyczności procesu, do mieszania płynu fermentacyjnego zamiast lub oprócz typowych 

mieszadeł, może zostać zastosowany odpowiedni system mieszania ciśnieniowego. W tym 

celu bioreaktor wyposażyć można w układ dysz i rur, powodujących odpowiedni ruch 

mieszający wewnątrz zbiornika fermentacyjnego, tj. wprowadzając płyn do zbiornika i 

powodując ruch wirowy wewnątrz zbiornika. Sugerowany, zewnętrzny, obwodowy układ 

mieszający z pompą umożliwi regulację prędkości przepływu, a także aseptyczne dozowanie 

składników oraz podgrzewanie i schładzanie podłoża, dzięki zastosowaniu wymiennika 

ciepła. Układ ten wykorzystywany będzie również do przygotowania – mieszania i 

homogenizacji głównego wsadu do bioreaktora (podłoża hodowlanego), bądź dozowania 

większej ilości kolejnych substratów, w tym ich uzupełniania w trakcie hodowli. Układ 

kontroli i regulacji temperatury w oparciu o płaszcz grzejny, w połączeniu ze 

zintegrowanym systemem mieszania wyposażonego opcjonalnie w wymiennik ciepła, 

zapewni możliwość utrzymania zadanej temperatury z dokładnością ±0.5°C i co 

najważniejsze jej osiągnięcia i zmiany w odpowiednio krótkim czasie. Zbiornik 

fermentacyjny winien zostać wyposażony w króćce probiercze, umożliwiające pobranie 

próbek do kontroli laboratoryjnej przebiegu procesu, jak i system czujników i portów 

dozujących, umożliwiający jego kontrolę i sterowanie w układzie on-line, w tym przede 

wszystkim: czujniki ciśnienia, sondę redox ORP, elektrodę pH, czujniki temperatury 
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wewnątrz bioreaktora. Wyżej wymienione parametry będą służyły do kontroli przebiegu 

procesu fermentacji. Po zakończeniu głównego etapu przygotowania bazowego komponentu 

mikrobiologicznego, będzie on schładzany i przetłaczany do zbiornika buforowego, celem 

stabilizacji konsorcjum. Zapewnić należy możliwość kontroli i regulacji warunków procesu 

fermentacji, co pozwoli na osiągnięcie żądanego poziomu metabolitów powstających 

podczas wzrostu bakterii. Ponadto woda wykorzystywana do procesu musi zostać stosownie 

przygotowana (uzdatniona) pod względem mikrobiologicznym i chemicznym w systemie 

filtrów wstępnego oczyszczania, regulacji twardości, ewentualnie kwasowości. 

W skład linii technologicznej wchodzić winny elementy – urządzenia procesowe, 

umożliwiające – począwszy od etapu laboratoryjnego – przygotowanie z posiadanego 

depozytu szczepów, kompozytu mikrobiologicznego, to jest płynu pofermentacyjnego, 

zawierającego biomasę mikroorganizmów oraz ich metabolity, które będą następnie 

nanoszone na rozdrobniony (mikronizowany) kalcyt – dalej suszony, stabilizowany i 

pakowany. 

Istotne właściwości poszczególnych komponentów oraz przebieg procesu będzie 

dodatkowo analizowany z wykorzystaniem wchodzącego w skład elementów 

towarzyszących mikrobiologicznego laboratorium kontrolno-pomiarowego. 

Ponadto, projekt linii musi zawierać określenie wymogów instalacyjnych, to jest: 

-  przyłączy mediów, a w szczególności energii elektrycznej, wody, sprężonego 

powietrza itp, które inwestor musi zapewnić w miejscu instalacji, wraz ze sposobem ich 

doprowadzenia (przekroje/wydajności/moce instalacji, zakończenia instalacji do 

przyłączenia – zawór/skrzynka/złącze) oraz odprowadzeń (kratki ściekowe, odciągi 

wentylacyjne, odpływy kanalizacyjne stałe) 

- powierzchnia pomieszczeń niezbędna do instalacji linii wraz z polem roboczym dla 

poszczególnych urządzeń 

- sposób posadowienia poszczególnych elementów – przygotowanie miejsca 

instalacji – stopy fundamentowe, posadzka (materiał wykończenia powierzchni, 

poziomowanie, dodatkowe dylatacje, odpływy, uziomy) 

- inne, w razie potrzeby, np. szachty instalacyjne  

 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

wydajnościowo-pojemnościowych  

1.1.4.1. Poszczególne elementy linii wraz z określeniem ich funkcji: 

W szczególności linia technologiczna winna składać się z elementów: 

A. Zbiornik fermentacyjny – bioreaktor - materiał stal - minimum 304 (AISI), pojemność 

nominalna ok. 150l, stosunek wysokości do średnicy 3/1, płaszcz grzejno-chłodzący, 

podciśnienie do - 0.5 bar abs., nadciśnienie +1.5 bar abs.), system mieszania ciśnieniowego 

(by-pass wyposażony w pompę obiegową) lub mieszadłem, króćce probiercze, sondy i 
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czujniki (minimum: temperatura, ciśnienie, pH, tlen), możliwość dozowania dodatków, 

mycie w układzie CIP.  

B. System mycia CIP (w tym zwłaszcza: zbiornik do przygotowania roboczego roztworu 

myjącego, pompa, przewody doprowadzające, dysze w odpowiednich punktach instalacji) z 

elektryczną lub gazową wytwornicą pary, zapewniającą podgrzewanie wody w płaszczu, 

przeponowe grzanie roztworów roboczych w zbiornikach, „płukanie” instalacji bieżącą 

parą. 

C. Zbiornik buforowy - materiał stal - minimum 304 (AISI), pojemność nominalna ok. 150l, 

ciśnienie atmosferyczne, system mieszania (mieszadłem lub obiegowy), płaszcz grzejno-

chłodzący, możliwość kontroli i regulacji temperatury, pH, mycie w układzie CIP. 

D. Komora do nanoszenia kompozytu na rozdrobniony kalcyt – dopuszczalne różne 

rozwiązania konstrukcyjne np. system bębnowy, talerzowy, taśmowy lub inny, 

zapewniający równomierne naniesienie przygotowanego płynnego kompozytu 

mikrobiologicznego na silnie rozdrobniony materiał mineralny w ilości około 1-10% v/w. 

E. Suszarnia komorowa lub tunelowa do suszenia/utrwalania zaimpregnowanego kompozytem 

bakteryjnym nanokalcytu – cyrkulacja powietrza z intensywnością dostosowaną do 

suszonego materiału, temperatura maksymalna 55 stopni Celsjusza.  

F. System automatyki do monitorowania i kontroli parametrów procesu – monitorowania i 

regulacji pH, temperatury, mieszania. 

G. System uzdatniania wody, uwzględniający przede wszystkim usuwanie ewentualnych 

zawiesin oraz twardości wody, z możliwością sanityzacji. Elementami systemu powinny być 

dodatkowe zbiorniki buforowe (4 x ~1000l), które będą służyły do zabezpieczania zapasu 

wody procesowej, a także do jej stabilizacji uśredniania, z możliwością mieszania i 

monitorowania parametrów takich jak: temperatura, pH, natlenienie. 

H. Infrastruktura pomocnicza i towarzysząca do przechowywania, pakowania gotowego 

materiału (zaimpregnowanego kalcytu) – ręczne stanowisko (z wagą) napełniania worków, 

zamykania (szycia), foliowania wraz z wózkiem do odstawiania na regał lub na samochód. 

I. Elementy towarzyszące: 

a) Bioreaktor do przygotowania inokulum o pojemności ok. 15 litrów, przystosowany do 

prowadzenia hodowli bakterii. 

System z naczelną jednostką kontrolną z ekranem dotykowym, wbudowane pompy 

perystaltyczne oraz naczynie wraz z podstawowymi akcesoriami do prowadzenia hodowli. 

Dodatkowe wyposażenie, które musi być zawarte w zestawie: kontroler mieszania oraz 

stężenia gazów, czujnik poziomu piany, pH/DO. Możliwość rozszerzenia systemu o 

dodatkowe naczynia i mierniki. Zestaw części zamiennych do urządzenia. Zestaw 

podłączeniowy do jednego gazu w komplecie z filtrem do podłączenia jednego bioreaktora. 



 

7 
 

Zestaw podłączeniowy do wody zasilającej w komplecie z filtrem do podłączenia jednego 

bioreaktora.  

Dodatkowe, szczegółowe wymagania techniczne: 

 główna jednostka kontrolna z kolorowym ekranem dotykowym LCD wielkości 15” 

oraz wbudowanym oprogramowaniem firmowym umożliwiającym pełną kontrolę 

oraz regulację procesów odbywających się w bioreaktorze 

 naczynie ze szkła borokrzemowego z pokrywą ze stali nierdzewnej wyposażone w 

stalowy wymiennik ciepła z wyjściem / wejściem na wodę chłodzącą ze stali 

nierdzewnej 

 elektrozawór do kontroli przepływu wody chłodzącej oraz pompa recyrkulacyjna 

zapewniające precyzyjne dozowanie wody grzejnej / chłodzącej  

 automatyczna kontrola temperatury 

 czujnik temperatury RTD z odpowiednim adapterem 

 mieszadło łopatkowe ze stali nierdzewnej 

 łamacze wiru ze stali nierdzewnej 316L 

 automatyczna kontrola prędkości mieszania w zakresie 50-1200 rpm 

 automatyczny pomiar i regulacja pH (czujnik pH Mettler Toledo lub równoważny) 

 automatyczny pomiar i kontrola DO (czujnik DO Mettler Toledo lub równoważny) 

 automatyczna kontrola poziomu cieczy / piany 

 3 pompy perystaltyczne, w tym 1 pompa o prędkości 100 rpm 

 automatyczna kontrola przepływu i mieszania gazów (zwykle powietrze i tlen, 

możliwe podłączenie innych gazów) 

 filtr sterylny na wejściu gazów 

 skraplacz na wyjściu gazów z filtrem sterylnym 

 zestaw do poboru próbek 

 porty do inokulacji, dożywiania hodowli, regulacji kwasowo-zasadowej oraz 

dodawania środka przeciwapiennego wraz z odpowiednimi adapterami na pokrywę 

 7 wejść i wyjść analogowych umożliwiających podłączanie dodatkowych sond, 

pomp i innych urządzeń zewnętrznych 

 oprogramowanie firmowe zapewnia m.in. monitoring i automatyczną regulację 

wszystkich parametrów, kalibrację pomp, prowadzenie wykresów hodowli, eksport 

danych na zewnętrzny komputer, ustawienia alarmów i wiele innych funkcji 

 oprogramowanie umożliwia kontrolę do 32 parametrów w 1 naczyniu hodowlanym, 

rozszerzenie systemu o dodatkowe mierniki oraz podłączenie pomp zewnętrznych 

sterowanych przez naczelną jednostkę kontrolną. 

 

b) Wyposażenie laboratorium: 

 meble specjalistyczne (dygestroium laboratoryjne 120 cm szerokości, meble laboratoryjne z 

płyty laminowanej, na stelażu C-kształtnym z blatami z materiału typu Trespa lub 

równoważny, w tym 4 zlewy ceramiczne oraz dwa zlewiki, moduły prześcienne z 

przystawkami/nadstawkami o łącznej długości modułów 20 m i aranżacji zgodnej z 

przeznaczeniem);  komora laminarna klasy II z pionowym przepływem powietrza i z lampą 

UV, szerokość 120 cm , autoklaw poj. ok. 60l do sterylizacji narzędzi i płynów z programami 
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automatycznymi i trybem manualnym programowania, lodówka laboratoryjna, zamrażarka, 

zmywarka do szkła, mikroskop optyczny do obserwacji w świetle przechodzącym z 

obiektywami 10x, 20x, 40x, 100x – immersyjny, z oświetleniem LED z kontrastem fazowym 

na obiektywie 20 i 40x, klasy Zeiss Primostar lub równoważny, wyposażony w kamerę oraz 

komputer sterujący z podstawowym oprogramowaniem do archiwizacji obrazu, miernik 

wieloparametrowy przenośny (pH, temperatura, redox, tlen), pehamter przenośny, 

spektrofotometr UV-VIS klasy „Pharo 400” lub równoważny (parametry minimum: zakres 

długości fali  190 – 1100 nm, źródło światła – lampa ksenonowa, funkcje pomiaru: stężenie, 

absorbancja, transmitancja - równoczesny pomiar przy wielu długościach fali, 

widmo+kinetyka w funkcji pomiaru absorbancji lub transmitancji, szerokość spektralna 4 

nm, rozdzielczość długości fali 1 nm, dokładność długości fali  ± 1 nm, zakres fotometryczny 

± 3,3 A, rozdzielczość absorbancji 0,001 A, dokładność absorbancji 0,003 A przy < 0,600 

A, 0,5% odczytu dla 0,600 ≤A≥2,00, widmo: skany widma co 1 nm, dla dowolnie wybranego 

zakresu długości fali, kuwety – okrągłe 16 mm, prostokątne 10, 20, 50 mm, funkcja 

automatycznego rozpoznawania kuwet i pomiaru gotowych testów kuwetowych, pomiar 

odzysku metodą wzorca dodanego i rozcieńczeń, możliwość sprawdzeń na wzorcach do 

spektroskopii uv/vis, wyświetlacz graficzny z podświetleniem tła, uaktualnianie metod 

poprzez Internet/komputer osobisty lub pamięć USB, interfejsy komunikacyjne 1 USB-A, 1 

USB-B, 1 RS 232), z termoreaktorem do przygotowania prób na CHZT/BZT; cieplarka z 

wymuszonym obiegiem o poj. ok. 120 l, cieplarka z chłodzeniem o poj. ok. 60 l, łaźnia 

wodna z wytrząsaniem i spustem wody o wym.ok. 40x60cm, łaźnia ultradźwiękowa o poj. 

ok. 6 l, szkło laboratoryjne (kolby stożkowe, zlewki, butelki po 30 szt.; probówki 300 szt., 

szkiełka mikroskopowe), koszyki do próbówek 5 szt., statywy różne 10 szt., probówki 

plastikowe różnych typów - 5 tys. szt., płytki Petriego plastikowe 5 tys. szt., końcówki do 

pipet 4000 szt., pipety automatyczne jednokanałowe klasy Brandt lub równoważny (20-200 

µl, 100-1000 µl - 2 szt., 500-5000 µl), dozownik na butelkę 1-10 ml -2szt, 1-25 ml -1szt., 

biureta automatyczna, pipety rurowe o różnych pojemnościach 20 szt., gruszka do pipet typu 

pipetor 1 szt., waga analityczna 0,0001-100 g, waga laboratoryjna 0,01-2000 g, 

wagosuszarka, Vortex lub równoważna, binokular o powiększeniu ~5-30x z możliwością 

zastosowania do obserwacji struktury materiału, mieszadło magnetyczne, mieszadło z 

grzaniem, palnik gazowy laboratoryjny, kosze uniwersalne, pozostały drobny sprzęt i 

akcesoria. 

 

1.1.4.2. Wskaźniki 

Założona wydajność linii doświadczalnej powinna wynosić około 120 l kompozytu 

mikrobiologicznego na szarżę, co dalej powinno pozwolić na przygotowanie około 1 

tony gotowego preparatu do selektywnego usuwania fosforu, czyli kompozytu 

bakteryjnego naniesionego i zastabilizowanego na mikronizowanym kalcycie. 

Przygotowanie szarży, w zależności właściwości od zastosowanych 

mikroorganizmów, o jest ich dynamiki wzrostu powinno zająć od 20 do 48 h. 
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1.1.4.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych 

parametrów i/lub wskaźników 

 wszystkie powierzchnie, ilości i wskaźniki podane jako „min.”, 

„max.” lub „do” muszą być dotrzymane, 

 dla parametrów określonych w przybliżeniu („ok.”) przyjmuje się 

tolerancję 10%. 

 

 

2. Część informacyjna 

 

2.1. Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w niniejszym 

opracowaniu. 

2.2. Oświadczenie Inwestora stwierdzające jego prawo do dysponowania obiektem do 

wykonania instalacji 

Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem obiektu powstającego w ramach projektu, 

którego celem jest stworzenie CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE 

REKULTYWACJI I OCHRONY EKOSYSTEMÓW WODNYCH i zamawiana linia jest 

elementem realizacji projektu. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany zgodnie z wymogami przepisów 

obowiązujących a poszczególnych aspektach realizacji przedmiotu zamówienia, a 

zwłaszcza przepisów sanitarno-higienicznych, BHP, w tym dozoru technicznego, ochrony 

środowiska i innych. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 

zamówienia 

Dokumentacja techniczna obiektu CBR, w tym rzut parteru ze wskazaniem pomieszczeń, 

w których zlokalizowana ma zostać instalacja będąca przedmiotem zamówienia. 

 

2.5. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia 

2.5.1. I faza – koncepcja  

2.5.2. II faza – projekt techniczny/wykonawczy 

2.5.3. III faza – nabycie poszczególnych elementów i budowa linii 

2.5.4. IV faza – dostawa oraz instalacja w obiekcie 

2.5.5. V faza – rozruch i testy instalacji 


