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Projekt pt. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami 

fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

 

Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu:  

Dostawa i uruchomienie sytemu sortującego (stanowiącego element pozycji: Automatyka, 

manipulatory i układ taśmociągów transportujących) oraz odpowiedzi. 

 

Załącznik nr 1 

1. Proszę o informację czy posiadają Państwo projekt linii? Chodzi o układ, wymiary, ilości 

taśmociągów. 

Odp. Nie dysponujemy projektem linii. System sortujący musi być wyposażony w 5 

przenośników sortujących, a także w układy wymienione w załączniku technicznym 

SIWZII. 

 

2. Poproszę o kpl. specyfikacji technicznych stanowiących podstawę do sporządzenia oferty 

dla w/w zakresu przetargu. Potrzebna jest ogólna koncepcja pracy układu, rysunki 

sytuacyjne specyfikacje techniczne wymagań Inwestora itp. 

Odp. System sortujący musi być wyposażony w:  

a) Moduł wagowy umożliwiający wprowadzenie, ważenie i odprowadzenie sadzonki do 

układu sortującego  

b) Moduł sortujący składający się z 5 przenośników sortujących sterowanych z poziomu 

modułu wagowego. 

• Sugerowana długość modułu wagowego 1120 -2000mm  

• Sugerowana długość modułu sortującego 1120- 2500mm  

• Sugerowana szerokość transporterów 100-250mm  

• System sortujący musi umożliwiać płynną regulację prędkości pracy 

modułów do wydajności 2400 szt/godzinę. 

3. Proszę o weryfikację opisu, czy wszystko się zgadza? 

Operator umieszcza sadzonkę wraz z doniczką na taśmociągu, czujnik wykrywa że 

doniczka wraz z sadzonką jest na taśmociągu, następuję automatyczny start taśmociągu, 

doniczka podjeżdża do modułu wagowego, następuje automatyczne ważenie , wartość 

pomiarowa jest wysyłana na port np. RS232 modułu wagowego, sterownik PLC 

porównuje zaprogramowane zakresy wartości wagowej i wysyła sygnał do modułu 

sortującego tak aby skierować sadzonkę na odpowiedni przenośnik (jest pięć zakresów 

wagi i pięć przenośników). 

Szerokość użyteczna taśmy przenośników to 250 mm, przenośniki o regulowanej 

prędkości procesu tak aby osiągnąć wydajność ważenia 2400 sztuk na godz. czyli 0,6 sek 

na zważenie jednej sadzonki z doniczkę i skierowanie jej na odpowiedni przenośnik. 
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Przenośniki odbierające posiadają długość 2500 mm oraz posiadają czujniki zapełnienia 

bufora, (w przypadku kiedy doniczki nie zostałyby odebrane z przenośnika to system się 

automatycznie zatrzymuje) odbieranie zważonych posortowanych doniczek z 

sadzonkami odbywa się ręcznie prze operatora odbierającego. 

Odp. Operator umieszcza sadzonkę na taśmociągu. Są to same rośliny bez doniczek. Po 

nałożeniu sadzonki na przenośnik przejeżdża ona przez moduł wagowy i następuje jej 

ważenie. Wartość pomiarowa jest wysyłana do sterownika, gdzie następuje jej 

porównanie z zadanymi zakresami przez operatora. Na podstawie sygnału ze sterownika 

moduł sortujący rozdziela sadzonki i kieruje je poza wagę do odpowiednich pojemników. 

Sugerowana wielkość pojemnika dł.600x szer. 400x wys.200mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowa zdjęcie sadzonki 

  

Wymagania dodatkowe: 

Udźwig minimalny wagi: 750 g 

Dokładność ważenia minimalna 0,1 g 

Waga nielegalizowana 

Pomiar wagi zapisuje rekordy w bazie danych opartą na SQL Serwer 

Baza danych nieistniejąca, system informatyczny bazy danych nieistniejący, sprzęt 

informatyczny nieistniejący. 

Ważenie odbywa się w zaprogramowanych wcześniej seriach ilości doniczek.  

Pamięć ważenia w ostatniej serii dostępna w istniejącym systemie Bazy danych SQL 

Serwer, oraz na ekranie wizualizacji procesu, z systemem SCADA całości technologii 

ważenia i sortowania. 

Wskaźniki wydajności linii oparte na istniejącym SQL Serwer (nie mam pojęcie co 

to znaczy poprawność mas ważonych towarów?) Czy jest waga zbiorcza kontrolna ? Czy 

ma być porównywanie wag? Jeżeli jest kontrolna waga to jaki typ, model. 

Odp. Uzupełnienie:  
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Panel operatorski powinien dostarczać użytkownikowi m.in. informacje o 

wydajności linii, danych statystycznych, aktualnej wydajności, poprawności mas 

ważonych towarów (chodzi o to, aby istniała możliwość kontrolowania czy wprowadzone 

nastawy dotyczące sortowanego asortymentu są odpowiednie). Komputer przemysłowy 

powinien zapisywać informacje bazie danych opartej na serwerze SQL.  
 

Możliwość podłączenia skanera, czytnika kart magnetycznych (potrzebny jest 

dokładny opis co to oznacza, jaki rodzaj skanera, jaki zakres rodzaju kodów, gdzie to kody 

są umieszczone co lub kto te kody umieszcza, co dalej dzieje się z danymi przeczytanymi 

skanerem kodów, to samo dotyczy karty magnetycznej: brak danych czy skaner karty 

magnetycznej jest istniejący?, jaki format karty i jaki zakres danych , co dalej dzieje się z 

przeczytanymi danymi 

Co to znaczy współpraca z drukarką? Czy drukarka jest istniejąca jeżeli tak to jaki 

model, jeżeli nie to jakie wymagania odnośnie drukarki etykiet. 

Odp. Skaner kodów powinien umożliwiać odczyt kodów z nazwą asortymentu numeru 

partii, numeru ID rośliny. Odczytana informacja byłaby użyta podczas procesu 

sortowniczego i przypisana do aktualnie sortowanego asortymentu. Kody odczytywane 

z etykiet asortymentu. 

Sugerowany rodzaj czytanych kodów:  

- kody kreskowe 1d  

- kody typu DataMatrix, Qrcode 

Czytnik kart magnetycznych – obecnie nieistniejący - służyłby do weryfikacji uprawnień 

użytkowników oraz logowania do systemu.  

Drukarka – obecnie nieistniejąca - służyłaby do drukowania etykiet zbiorczych 

posortowanego asortymentu lub drukowania raportów statystycznych. Dobór 

odpowiedniej drukarki leży po stronie Oferenta. 
 

4. Ponieważ opublikowana SIWZ nie podaje, proszę o podanie kierunku transportu 

urządzenia sortującego w stosunku do operatora.  

Odp. W załączniku (załącznik 1a) rysunek przedstawiający sugerowany kierunek 
transportu urządzenia sortującego w stosunku do operatora.  

 
5. Chcielibyśmy zapytać czy macie Państwo dokumentacje techniczną planowanego 

systemu, którą przywołuje pkt 10.2.4 SIWZ jn.? 
Odp. Przywołaną w pkt. 10.2.4 SIWZ cz.I dokumentację techniczną stanowi SIWZ cz.II.  
 

6. Pytanie dotyczy wizji lokalnej w Państwa firmie (możliwy termin) w celu zapoznania się 
ze szczegółami wymagań technicznych od osoby prowadzącej projekt. 
Odp. Wizja lokalna jest jak najbardziej możliwa. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu 
uzgodnienia spotkania. 


