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PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne 

W zakres Robót objętych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie 
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Oławie przy ul. Rybackiej 31, 
na działkach: 

- dz. Nr 14, AM 10, 

- dz. Nr 8/1, AM 19, 

- dz. Nr 9, AM 19, 

- dz. Nr 7, AM 19. 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 
instalacji do separacji i płukania piasku, szlamów i osadów pochodzących z czyszczenia 
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Oława. Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie:  

- podziemnej komory żelbetowej w której zostaną zamontowane elementy wchodzące w 
skład Instalacji do separacji i płukania piasku, szlamów i osadów, 

- przepompowni pulpy piaskowej w postaci żelbetowego zbiornika podziemnego 

- przebudowy i rozbudowy układu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni (dróg 
wewnętrznych, placów manewrowych, chodników) w zakresie umożliwienia prawidłowej 
eksploatacji obiektów objętych niniejszym kontraktem 

- przebudowy i budowy wewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

- budowy nowych przewodów technologicznych układu oczyszczania osadów 

- przebudowy i budowy układów zasilania w energię elektryczną,sterowania i monitoringu 

- obudowy układu odbioru osadów w postaci ścian i zadaszenia wraz z ogrzewaniem,  
wewnątrz znajdować się będą wszystkie elementy, urządzenia i obiekty wchodzące w 
skład Instalacji do separacji i płukania piasku, szlamów i osadów; dodatkowo wewnątrz 
obiektu należy przewidzieć stanowisko o wymiarach minimum 4m x 12m (wymiary 
samochodu długość 10,0 m, szerokość 2,6 m, wysokość 4,2m) przeznaczone na 
samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej, nowe przewody 
technologiczne,  

- oczyszczalnia jest już zmodernizowana w zakresie separatora i płuczki piasku (nowe, 
zespolone urządzenie zostało zainstalowane w miejscu starego separatora piasku – 
parter budynku sit); zamontowano: Separator z Płuczką Piasku, typ: Coanda ROSF4 
firmy HUBER TECHNOLOGY o maksymalnej przepustowości hydraulicznej równej 16 
l/s i maksymalnej przepustowości ciał stałych równej 1 t/h. Do urządzenia trafia pulpa 
piaskowa z dwóch piaskowników pionowych radialnych. Przyjęty reżim technologiczny 
przewiduje impulsowy naprzemienny spust pulpy piaskowej z każdego z piaskowników 
realizowany z częstotliwością 10min/30min. Przyjęte nowe rozwiązania w zakresie 
automatyki i sterowania nadawą pulpy piaskowej do separatora z płuczką piasku muszą 
uwzględniać wszystkie strumienie w tym już istniejące i zapewnić optymalne 
wykorzystanie możliwości urządzenia. Niedopuszczalnym jest doprowadzenie do 
przeciążenia hydraulicznego lub masowego istniejącego urządzenia, powyżej którego 
producent nie gwarantuje wysokiego stopnia sprawności urządzenia. 

 

W związku z zastosowaniem do czyszczenia kanalizacji sanitarnej specjalistycznych 
samochodów typu WUKO należy zaprojektować i wykonać  instalację przyjmującą oraz 
separującą ścieki/szlamy dowożone w/w samochodami pochodzące z czyszczenia kanalizacji  
sanitarnej, zawierające przede wszystkim znaczne ilości piasku oraz ciał stałych o dużych 
gabarytach mogących stwarzać problemy w eksploatacji dalszych urządzeń ciągu 
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technologicznego oczyszczania ścieków. Dlatego przed skierowaniem tych ścieków na 
początek ciągu technologicznego oczyszczalni przewiduje się ich wstępne podczyszczenie na 
nowej, projektowanej instalacji. 

W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową oraz 
zrealizować roboty budowlano – montażowe niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w 
niniejszym PFU. Dane techniczne podane w opisach zakresu prac są jedynie szacunkowe. 

Szczegółowo zakres Robót oraz wymagania funkcjonalno użytkowe opisano poniżej w p. 1.4, 
2.1 oraz 2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Informacje o terenie objętym przedmiotem zamówienia 

Niniejszy kontrakt obejmuje teren istniejącej oczyszczalni ścieków w Oławie przy ulicy 
Rybackiej 31. 

1.2.1.1 Obszary obsługiwane przez oczyszczalnię ścieków 

W oczyszczalni oczyszczane są ścieki doprowadzane z systemu kanalizacji zbiorczej w mieście 
Oława oraz ścieki dowożone, odbierane w punkcie zlewczym zlokalizowanym na terenie 
oczyszczalni ścieków.  

Długość systemu odprowadzania ścieków z terenu Miasta Oława wynosi 79,5 km sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

Prowadzone są także prace przy budowie kanalizacji w Gminie Wiejskiej Oława we wsiach 
Godzikowice, Ścinawa i Ścinawa Polska (budowa nie jest finansowana z FS), które zgodnie z 
zapewnieniem odbioru ścieków wydanym w 2004 docelowo będą odprowadzane na 
oczyszczalnię w Oławie. Obszary te położone są w granicach Aglomeracji Oława. 

Do oczyszczalni ścieków trafiają ścieki sanitarne z obszaru całego terenu miasta, które jest 
skanalizowane w wysokości ok. 98%. Ponadto po realizacji kolejnych etapów Projektu 
Funduszu Spójności, do ww. oczyszczalni dodatkowo dopływać będą ścieki z 
nieskanalizowanych dotąd rejonów miasta: 

 Nowy Otok – Zachód, pozostała część 

 Nowy Otok – Wschód, pozostałą część 

Obecny bilans ścieków został załączony poniżej. 

Zestawienie ilości ścieków oczyszczonych i podaży w latach 2010 – 2013 r. 

Rok 

Oczyszczalnia Oława 

ilość ścieków 
oczyszczonych 

podaż 

m
3
 m

3
 

2010 2598258 1368066 

2011 2477083 1375263 

2012 2129860 1369200 

2013 2276045 1331457 

 

 

Oczyszczalnia Oława – średnia ilość ścieków z lat 2010-2013: 

  średnia ilość ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi wynosi 87334 m
3 
/ rok, 

  średnia ilość wód infiltracyjnych i opadowych z lat 2010 – 2012 wynosi 1 052 000  
m

3 
/ rok. 

  średnia ilość ścieków dopływających do oczyszczalni wynosi 2 370 311 m
3 
/ rok. 
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Oława jest w znacznej części położona na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody 
powierzchniowej dla miasta Wrocławia. Miasto Oława posiada status Gminy miejskiej i stanowi 
siedzibę powiatu oławskiego. Rzeka Oława stanowi źródło wody pitnej dla aglomeracji 
wrocławskiej.  

Gmina jest ważnym ośrodkiem gospodarczym regionu dolnośląskiego. Miasto jest integralnie 
związane z aglomeracją wrocławską i pełni istotne funkcje produkcyjne, usługowe i 
administracyjne w strukturze województwa. Posiada rozwiniętą infrastrukturę miejską i 
charakteryzuje się wysokim stopniem zurbanizowania. Ponadto czynnikiem determinującym 
rozwój gospodarczy miasta jest powstanie w Oławie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej INVEST-PARK – Podstrefa „Oława”. 

1.2.1.2 Gospodarka wodna 

Stopień zwodociągowania Gminy Miasta Oława szacowany jest na poziomie 98%, łączna 
długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi 68,4 km. 
W mieście występują zarówno nowsze rurociągi wykonane z PEHD, PE, PVC oraz starsze 
wykonane z żeliwa, stali, a nawet około 5 km rurociągów azbestocementowych. Miasto Oława 
obecnie zaopatrywane jest w wodę z : 

 własnych ujęć głębinowych,  z których woda uzdatniana jest i tłoczona do sieci 
miejskiej poprzez Zakład Uzdatniania Wody w Nowym Otoku (90-95% całości 
wody), 

 Zakładu Produkcji Wody,,Mokry Dwór’’ we Wrocławiu, 

 niewielka ilość ze wsi Ścinawa. 

1.2.1.3 Gospodarka ściekowa 

Łączna długość kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Oława wynosi 79,5 km. 
Kanalizacja na terenie miasta zbudowana jest przede wszystkim z rur kamionkowych, PVC i 
PE. Największa część sieci kanalizacyjnej wybudowana została w latach 1970 – 79, 1996 – 
2001 oraz w latach 2009-2013 ( w ramach Projektu wykonano ponad 29 km sieci grawitacyjnej, 
podciśnieniowej i tłocznej).   

W systemie kanalizacji rozdzielczej funkcjonują 2 główne przepompownie ścieków przy           
ul. Żeromskiego i ul. Kutrowskiego. Ścieki sanitarne z tych przepompowni trafiają na 
oczyszczalnię ścieków przy ul Rybackiej 31. Granicą podziału „zlewni” dla obu przepompowni 
jest rzeka Oława. Dodatkowo pracuje kilkanaście mniejszych przepompowni lokalnych. 

Na terenie miasta występuje w głównych ulicach sieć kanalizacji deszczowej. Przy ul. Oleandry 
zlokalizowana jest główna przepompownia ścieków deszczowych odprowadzająca wody 
deszczowe z części rejonu zlokalizowanego po lewej stronie rzeki Oławy. Z tej przepompowni 
pierwsza fala, najbardziej zanieczyszczonych ścieków deszczowych trafia do komory 
szlamowej i jest przerzucana do kanalizacji sanitarnej. 

Miasto obsługiwane jest przez Oczyszczalnię Ścieków w Oławie. Obecnie projektowa 
przepustowość oczyszczalni wynosi 10 250 m

3
/d, natomiast faktyczne obciążenie oczyszczalni 

ściekami wynosi około 6500 m
3
/d (średnia z lat 2010 - 2013). 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Odra. 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Oławie jest oczyszczalnią ścieków                   
mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów. 

Nominalna ilość odprowadzanych ścieków: 

- Qśrd=10 250 m
3
/d, 

- RLM projektowe – 55 000. 
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Technologia oczyszczania ścieków 

W 1999 roku została oddana do eksploatacji mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 
zlokalizowana przy ul. Rybackiej 31 w Oławie, która pracuje w oparciu o technologię „BIOLAK”. 
Jest to proces niskoobciążonego osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu zachodzącą w 
reaktorze biologicznym (K.O.Cz.).  

Ścieki oczyszczane są w następującym ciągu technologicznym: 

 Sita gęste obrotowe, 

 Piaskowniki pionowe, 

 Komora osadu czynnego (reaktor biologiczny), 

 Osadniki wtórne poziome, 

 Komora końcowa natleniania i klarowania ścieków. 

Biologiczne oczyszczanie ścieków jest wspomagane przez symultaniczne chemiczne strącanie 
fosforu. Obecnie jako koagulant stosowany jest siarczan żelaza III – PIX 113. 

Ścieki oczyszczone odprowadzane są przewodem żelbetowym o średnicy ø 1000 do rzeki 
Odry.  

 

Technologia przeróbki osadów ściekowych 

Osady powstające podczas oczyszczania ścieków pochodzą z trzech źródeł: 

- z uwagi na zastosowanie w węźle oczyszczania mechanicznego sit o prześwicie 

1mm, na oczyszczalni nie powstaje osad wstępny, 

- osad biologiczny nadmierny powstający podczas biologicznego oczyszczania 

ścieków, 

- osad pochodzenia chemicznego powstający podczas strącania związków fosforu   

PIX-em 113. 

Rocznie powstaje około 2000 ton uwodnionego komunalnego osadu ściekowego (osad 

nadmierny opuszczający oczyszczalnię).Osad ściekowy wydzielony w osadnikach wtórnych jest 

w znacznej mierze zawracany do komory osadu czynnego, jako osad recyrkulowany. Nadmiar 

osadu zrzucany jest grawitacyjnie do komory przepompowni osadów (obiekt nr 2), skąd 

przetłaczany jest dalej do zbiornika buforowego. W zbiorniku tym osad jest mieszany, 

uśredniany i następnie kierowany do budynku zagęszczania, gdzie zlokalizowano dwie wirówki 

pracujące w układzie 1+1.  

Osad zagęszczony przetłaczany jest do dalszej przeróbki wg technologii ATSO, która 

realizowana jest w dwóch reaktorach ATSO i obiektach towarzyszących, tj. zbiorniku osadu 

zagęszczonego, pompowni operacyjnej, zbiorniku magazynowo-schładzającym składającego 

się ze zbiornika schładzającego i zbiornika magazynowego oraz stacji dezaktywacji odorów.  

Ustabilizowany osad kierowany jest do budynku odwadniania, w którym zainstalowano wirówkę. 

Po odwodnieniu osad transportowany jest przenośnikiem śrubowym na przyczepę (lub na inny 

środek transportu) i dalej wywożony do wydzielonego, zadaszonego magazynu na terenie 

oczyszczalni lub bezpośrednio do miejsca końcowego zagospodarowania.  

Na oczyszczalni powstaje około 120 ton/rok piasku i 100 ton/rok skratek. Piasek z domieszką 

zanieczyszczeń organicznych zatrzymywany jest w piaskownikach pionowych i odwadniany w 

separatorze z płuczką piasku. Piasek gromadzony jest w kwaterze w pobliżu budynku sit. 

Piasek unieszkodliwiany jest poza oczyszczalnią ścieków poprzez składowanie na wysypisku 

odpadów. Skratki oddzielone na sitach transportowane są do prasy skratek z płuczką, a 

następnie trafiają do kontenera skratek.    
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Skratki są unieszkodliwiane poza oczyszczalnią ścieków poprzez składowanie na wysypisku 

odpadów. 

1.2.2 Dokumentacja techniczna stanu istniejącego  

Zamawiający posiada dokumentację techniczną oczyszczalni ścieków. Opracowania techniczne 
w zakresie dotyczącym istniejących obiektów przeznaczonych do modernizacji i rozbudowy 
oraz obiektów współpracujących z nimi zostały załączone w Części Informacyjnej niniejszego 
PFU. 

1.2.3 Dostępność terenu budowy 

Zakres modernizacji oczyszczalni ścieków w Oławie nie przekroczy terytorialnie obecnego 
obszaru przez nią zajmowanego.  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., 
będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i 
pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie 
z Warunkami Kontraktu. 

1.2.4 Zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni 

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie z Programem sporządzonym na podstawie 
klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość pracy modernizowanej oczyszczalni ścieków 
w czasie realizacji Robót, w szczególności w zakresie odbioru pulpy piaskowej z piaskowników 
pionowych radialnych, płukania i separacji piasku oraz funkcjonowania punktu odbioru ścieków 
dowożonych (obiekt istniejący, leżący w pobliżu planowanej lokalizacji przedmiotowej 
inwestycji). 

Kwestię utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni Wykonawca uwzględni w ww. Programie.      
W przypadku ingerencji w pracę istniejącego układu przyjmowania i oczyszczania ścieków oraz 
gospodarki osadami (np. czasowe wyłączenie, przełączenie na instalacje tymczasowe, 
wstrzymanie pracy) wykonawca każdorazowo uzgodni szczegółowo kolejność i czas trwania 
swoich działań z Zamawiającym. 

1.2.5 Zajęcie pasa drogowego 

Roboty będą prowadzone w obrębie istniejącej oczyszczalni, w związku z czym nie wymagają 
one zajęcia pasa drogowego. 

1.2.6 Wycinka drzew 

Nie zachodzi konieczność wycinki drzew. 

1.2.7 Utylizacja materiałów 

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.  

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najbliższe składowisko 
odpadów zlokalizowane jest około 10 km od oczyszczalni ścieków, w miejscowości Gać. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.3.1 Występujące niedobory, z powodów których należy przeprowadzić modernizację 
oczyszczalni ścieków: 

- brak kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki piaskiem, osadami i szlamami 
powstającymi  podczas czyszczenia kanalizacji sanitarnej specjalistycznymi 
samochodami do czyszczenia kanalizacji sanitarnej , 

- brak obiektów, urządzeń i procesów zapewniających odbiór piasku, osadów i szlamów 
dowożonych do oczyszczalni specjalistycznymi samochodami do czyszczenia 

../Dane%20aplikacji/Microsoft/od%20Envi%20PFU%20poprawione/PFU%20drugsa%20wersja/PFU-3%20Grodków-K1.doc
../Dane%20aplikacji/Microsoft/od%20Envi%20PFU%20poprawione/PFU%20drugsa%20wersja/PFU-3%20Grodków-K1.doc
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kanalizacji sanitarnej separację piasku oraz ciał stałych o dużych gabarytach 
mogących stwarzać problemy w eksploatacji dalszych urządzeń ciągu 
technologicznego oczyszczania ścieków  

1.3.2 Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze zamówienie 

Zasadniczym celem niniejszego Kontraktu jest kompleksowe rozwiązanie kwestii niedoborów 
opisanych w p. 1.3.1 w okresie perspektywicznym 30 lat przy założeniu zmian bilansu ścieków i 
osadów wynikających z rozbudowy systemu kanalizacyjnego w miejscowościach wymienionych 
w p. 1.2.1.1 niniejszego PFU. 

Efektem osiągnięcia celów zdefiniowanych w niniejszym Kontrakcie będzie w szczególności: 

- doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwiązań projektowych poprzez wykonanie analiz 
przedprojektowych i koncepcji projektowych potrzebnych do optymalnego osiągnięcia 
celów Przedsięwzięcia, 

- uzyskanie dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia optymalnie 
wykonanych projektów wykonawczych (PW) oraz dokumentów jakie muszą być uzyskane 
przed rozpoczęciem budowy potrzebnych do sprawnego wybudowania zakresu 
rzeczowego Przedsięwzięcia, przy zastosowaniu zasad i wytycznych podanych w 
niniejszym PFU,  

- doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego pozwoleń na budowę (rozbiórkę, 
zgłoszeń) poprzez wykonanie opracowań (np. projektów budowlanych) i wszelkich działań 
niezastrzeżonych dla innych podmiotów, 

- wykonanie zaprojektowanych Robót zgodnie z niniejszym Kontraktem, 

- dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie podanym w 
niniejszym PFU.   

Działania powyższe powinny doprowadzić do powstania i uruchomienia automatycznej instalacji 
mogącej przyjmować piasek, osady i szlamy pochodzące z czyszczenia kanalizacji sanitarnej 
specjalistycznymi samochodami do czyszczenia kanalizacji. Wydajność instalacji powinna być 
nie mniejsza niż 1m3/h (w przeliczeniu na zawartość ciał stałych). Ponadto nowa instalacja 
powinna całkowicie zabezpieczać dalsze urządzenia ciągu oczyszczania ścieków przed 
przedostawaniem się części stałych ze strumienia osadów/szlamów i ciał stałych trafiających do 
nowej instalacji. 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Parametry obiektów i urządzeń podane w niniejszym punkcie należy traktować jedynie 
jako dane orientacyjne. Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie 
parametrów technicznych określi Wykonawca w wyniku sporządzenia Projektu Robót. 
Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawcę muszą zapewniać 
spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych 
wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. 

1.4.1 Komora żelbetowa  

Będzie to zagłębiona w ziemi żelbetowa komora o wymiarach w podstawie minimum 3,5m x 
15m i wysokości minimum 2,5m. 

W komorze umieszczone zostaną zasadnicze elementy instalacji takie jak: lej zasypowy z 
kratownicą, separator zanieczyszczeń grubych (ciał stałych), transporter ślimakowy, pompownia 
pulpy piaskowej. Dno komory winno mieć tak wyprofilowane spadki aby wszelkie odcieki 
grawitacyjnie spływały do komory pompowni pulpy piaskowej lub należy przewidzieć tzw rząpie 
w innym miejscu dna komory. Należy przewidzieć zejście do komory w postaci schodów lub 
drabinki. Wszelkie elementy metalowe takie jak barierki ochronne, drabiny, schody, kotwy i inne 
będące na wyposażeniu komory należy wykonać ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej. 
W celu dostępu do urządzeń zamontowanych wewnątrz komory, należy przewidzieć przejścia i 
dojścia techniczne o szerokości minimum 0,8 m. Odległość pomiędzy urządzeniami a 
ścianami komory musi wynosić minimum 0,8 m.  
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1.4.2 Lej zasypowy (z transporterem ślimakowym przykryty kratownicą) 

Lej zasypowy ze stali nierdzewnej zamontowany będzie  w komorze żelbetowej poniżej 
poziomu gruntu, umożliwiając bezpośredni zrzut zanieczyszczeń z samochodu 
specjalistycznego na kratę znajdującą się nad lejem. Krata ma za zadanie zatrzymywanie 
zanieczyszczeń grubych o średnicy powyżej 15 cm. Zanieczyszczenia drobniejsze spadać będą 
do leja zasypowego. Należy przewidzieć stalowe osłony (bortnice) o wysokości minimum 0,8m 
kierujące zanieczyszczenia na kratę oraz zapobiegające rozchlapywaniu się zanieczyszczeń 
podczas ich zrzutu z samochodu specjalistycznego. Niedopuszczalnym jest podczas zrzutu  
przedostawanie się zanieczyszczeń poza obszar kraty i leja zasypowego.  W celu zapewnienia 
odcieku wody i ścieków z leja, ściany leja należy wyposażyć w elementy cedzące z 
automatycznym mechanizmem czyszczącym penetrującym przestrzeń filtracyjną. 

Pojemność leja: minimum 6 m
3
 

Szerokość wewnętrzna: około 2 300 mm 

Długość wewnętrzna: około 3 000 mm 

Całkowita wysokość: około 2 800 mm 

Dodatkowo należy przewidzieć możliwość ciśnieniowego zrzutu zanieczyszczeń płynnych 
(pulpy) z samochodu specjalistycznego bezpośrednio do leja zasypowego z pominięciem kraty. 
Zrzut ciśnieniowy winien odbywać się rurą ze stali nierdzewnej o średnicy minimum 100 mm ze 
złączem kłowym.  

Wszystkie elementy leja zasypowego, osłon oraz rura do spustu ciśnieniowego mające kontakt 
z medium wykonane zostaną ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej wytrawiane w kąpieli 
kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk).  

1.4.3 Kratownica (przykrywająca lej zasypowy) 

Będzie to masywna krata przykrywająca lej zasypowy służąca do wstępnego oddzielenia 
zanieczyszczeń . Krata zainstalowana będzie nad lejem zasypowym. Zanieczyszczenia grube 
powyżej 150 mm zatrzymywane będą na kracie, a zanieczyszczenia drobniejsze spadać będą 
do leja zasypowego. W celu automatycznego, samoczynnego oczyszczenia się kraty z 
zanieczyszczeń należy ją wyposażyć w odpowiednio wydajny mechanizm wibrujący. Należy 
przewidzieć urządzenie służące do ręcznego czyszczenia kraty z zanieczyszczeń o wymiarach 
powyżej 150 mm. Kratę należy wykonać z płaskowników o przekroju minimum 5 x 60. 

Prześwit kraty: 150 mm 

Wszystkie elementy kraty oraz mechanizmu wibrującego majce kontakt z medium wykonane 
zostaną ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za 
wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). 

1.4.4 Transporter ślimakowy nr 1 

Będzie to  transporter ślimakowy zamontowany w dnie leja zasypowego. Transporter będzie 
przerzucał zanieczyszczenia z dna leja do tzw. separatora grubych zanieczyszczeń. 

Napęd transportera : moc minimum 1,5 kW 

Stopień ochrony napędu: minimum IP 65 

Średnica transportera: minimum 350 mm 

Wszystkie elementy transportera ślimakowego nr 1 mające kontakt z medium wykonane 
zostaną ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za 
wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). 

1.4.5 Separator zanieczyszczeń grubych 

Zadaniem separatora zanieczyszczeń grubych będzie oddzielenie i wypłukanie zanieczyszczeń 
o wymiarach powyżej 10 mm od piasku i pozostałych zanieczyszczeń o wymiarach poniżej 
10 mm, które następnie zostaną przetransportowane transporterem ślimakowym nr 2 do 
kontenera. Wydzielony piasek i drobne zanieczyszczenia w postaci pulpy będą trafiały do 
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komory pompowni pulpy piaskowej. Powierzchnia filtracyjna separatora zanieczyszczeń 
grubych powinna obejmować cały obwód bębna. Wewnętrzna powierzchnia bębna powinna 
posiadać prowadnice/kierownice odprowadzające odseparowane zanieczyszczenia do 
transportera nr 2. Bęben powinien posiadać łożyskowane rolki prowadzące/podtrzymujące. 
Dopuszcza się wykonanie rolek z tworzywa sztucznego. Powierzchnia filtracyjna bębna 
separatora powinna być płukana zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz poprzez system dysz 
płuczących. Dysze płuczące i elektrozawory systemu płukania winny być przystosowane do 
pracy przy zasilaniu wodą technologiczną. Na instalacji płukania należy przewidzieć odpowiedni 
filtr kątowy (lub innego typu) cząstek stałych zabezpieczający elementy instalacji płuczącej 
przed zanieczyszczeniem.  

Średnica bębna separatora: minimum 1200 mm 

Rodzaj powierzchni filtracyjnej: blacha perforowana o grubości minimum 4 mm 

Perforacja bębna:  10 mm 

Kąt nachylenia bębna:   5-15 stopni 

Wydajność separatora:  minimum 2 m3/h (części stałych) 

Stopień ochrony napędu:  minimum IP 65 

Wszystkie elementy separatora zanieczyszczeń grubych oraz instalacji płuczącej mające 
kontakt z medium wykonane zostaną ze stali nierdzewnej 1.4301 lub równoważnej wytrawiane 
w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). 

1.4.6 Transporter ślimakowy nr 2  

Będzie to transporter ślimakowy służący do ewakuacji zanieczyszczeń grubych wydzielonych w 
separatorze zanieczyszczeń grubych. Zanieczyszczenia transportowane będą w górę do 
standardowego kontenera hakowego o pojemności 12 m3 zlokalizowanego na poziomie gruntu 
poza obrębem wiaty. Długość transportera musi być tak dobrana aby jego wyrzut znajdował się 
na wysokości minimum 1,5m powyżej burty kontenera. Część transportera pozostającą na 
zewnątrz wiaty i narażoną na działanie temperatur ujemnych należy zabezpieczyć przed 
przemarzaniem (do minus 25 st. C). Należy zamontować sterowany termostatem lub czujnikiem 
innego typu kabel grzejny, wykonać izolację z wełny mineralnej o grubości minimum 5 cm, 
wykonać warstwę przykrywającą z blachy nierdzewnej o grubości minimum 0,7 mm. 

Napęd transportera : moc minimum 1,5 kW 

Stopień ochrony napędu: minimum IP 65 

Średnica transportera: minimum 350 mm 

Grubość ścianki koryta: minimum 6 mm 

Wydajność transportera: minimum 2 m3/h (części stałych) 

Wszystkie elementy transportera ślimakowego nr 2 mające kontakt z medium wykonane 
zostaną ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za 
wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). 

 

1.4.7 Pompownia pulpy piaskowej  

Do pompowni trafiać będzie pulpa piaskowa i inne zanieczyszczenia drobne o wymiarach 
poniżej 10 mm wydzielone w separatorze zanieczyszczeń grubych. Zadaniem pompowni będzie 
podawanie tych zanieczyszczeń do istniejącego separatora z płuczką piasku.  Rurociąg tłoczny 
z pompowni do separatora z płuczką piasku należy wykonać ze stali nierdzewnej 1,4307 lub 
równoważnej. Na rurociągu tłocznym z pompowni do separatora z płuczką piasku należy 
przewidzieć dwa tzw. „czyszczaki” w postaci króćców zakończonych kulowym zaworem 
odcinającym i złączem kłowym. Czyszczaki należy umiejscowić w miejscach gwarantujących 
możliwość przepłukania i oczyszczenia całości rurociągu tłocznego.  
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Pompownia będzie obiektem żelbetowym umiejscowionym w dnie komory żelbetowej. Na 
ścianie komory pompowni należy przewidzieć żeliwne stopnie złazowe umożliwiające zejście na 
dno komory pompowni. 

Średnica pompowni: około 1,8 m 

Głębokość całkowita: około 2,0 m 

W pompowni należy zamontować dwie pompy zadaniem których będzie przetłaczanie pulpy 
piaskowej  i innych zanieczyszczeń o wymiarach poniżej 10 mm wydzielonych w separatorze 
zanieczyszczeń grubych do istniejącego separatora z płuczką piasku zlokalizowanego na 
poziomie „0” Budynku sit. Pompy muszą być wyposażone w otwarty wirnik umożliwiający 
pompowanie ścieków zawierających zarówno ciała stałe jak i długowłókniste, o swobodnym 
przelocie nie mniejszym niż 80 mm. Główne części agregatu tj. wirnik, korpus, pokrywa 
ciśnieniowa - muszą być wykonane z odpornego na ścieranie żeliwa utwardzonego typu 
„norihard”. Ze względu na charakter tłoczonego medium, agregat od strony pompy musi być 
wyposażony w specjalne uszczelnienie mechaniczne z osłoniętą sprężyną dociskową. Pompa 
musi posiadać zabezpieczenie termiczne i przeciwwilgociowe. Na torze elektrycznym zasilania 
pomp należ przewidzieć czujnik kontroli faz dla każdej z pomp. 

Wydajność pompy:  minimum 30 m3/h (dla każdej z pomp) 

Moc pompy:   minimum 4 kW (dla każdej z pomp) 

Stopień ochrony napędów: minimum IP 58 

Należy przewidzieć stacjonarny żuraw wyciągowy lub inne stacjonarne rozwiązanie techniczne 
umożliwiające łatwe podniesienie każdej z pomp celem inspekcji lub demontażu. Nie dopuszcza 
się zastosowania żurawia przenośnego lub innego przenośnego urządzenia tego typu . Należy 
umożliwić podniesienie pomp powyżej poziomu gruntu (poza obręb komory żelbetowej). 
Niedopuszczalnym jest konieczność demontażu jakiegokolwiek z elementu instalacji w celu 
podniesienia i ewakuacji pomp poza komorę pompowni. 

Wszystkie elementy pompowni mające kontakt z medium (poza stopniami złazowymi) 
wykonane zostaną ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej wytrawiane w kąpieli kwaśnej 
(za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). Żuraw wyciągowy wraz z linką lub inne urządzenie 
techniczne umożliwiające podniesienie każdej z pomp wykonane zostaną ze stali nierdzewnej 
1.4307 lub równoważnej . 

1.4.8 Wiata  

Obiekt budowlany o konstrukcji szkieletowej stalowej stanowiący obudowę układu odbioru 
osadów w postaci ścian i zadaszenia.  Konstrukcja obiektu (słupy główne, rygle dachowe) 
należy wykonać z elementów pełnościennych (blachownice z kształtowników walcowanych na 
gorąco lub giętych na zimno). Dodatkowo należy przewidzieć obciążenie urządzeń 
technicznych podwieszanych do konstrukcji głównej ramy oraz zabezpieczenie konstrukcji na 
środowisko agresywne. Konstrukcje obiektu wykonać bez podparć pośrednich  Wewnątrz 
obiektu znajdować się będzie komora żelbetowa oraz wszystkie elementy, urządzenia i obiekty 
wchodzące w skład instalacji do separacji i pukania piasku, szlamów i osadów; dodatkowo 
wewnątrz wiaty należy przewidzieć stanowisko przeznaczone na samochód specjalistyczny do 
czyszczenia kanalizacji, o wymiarach minimum 4m x 12m (wysokość samochodu wynosi 
4,5m).Należy przewidzieć dojście z każdej strony do samochodu specjalistycznego 
zaparkowanego na stanowisku wewnątrz wiaty. Szerokość dojść musi zapewniać możliwość 
obsługi pojazdu w zakresie niezbędnym do wykonania zrzutu piasku/szlamów lecz 
jednocześnie nie może być mniejsza niż 0,8 m.  Konstrukcja wiaty powinna umożliwiać jej 
zamknięcie w sytuacji zrzutu zanieczyszczeń do leja zasypowego przez samochód 
specjalistyczny. Miejsce postoju podczas zrzutu zanieczyszczeń musi zapewniać pochylenie 
samochodu specjalistycznego w kierunku do leja zasypowego. Na całej długości miejsca 
postojowego w posadzce należy przewidzieć koryto zbiorcze przykryte kratą ze stali 
nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej mające na celu odprowadzanie ścieków pochodzących 
np. z mycia elementów samochodu specjalistycznego. Ścieki z odwodnienia całości posadzki 
wiaty należy wpiąć w wewnętrzny system kanalizacyjny oczyszczalni ścieków. Wewnątrz wiaty 
należy przewidzieć stanowisko do mycia rąk zasilane wodą wodociągową wyposażone w 
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umywalkę, baterię, dozownik mydła w płynie, zasobnik na jednorazowe ręczniki papierowe, 
kosz na zużyte ręczniki papierowe oraz elektryczny przepływowy podgrzewacz wody wszystkie 
wymienione elementy stanowiska do mycia rąk muszą być odporne na środowisko agresywne 
które stanowi obecności siarkowodoru. Nie dopuszcza się montażu umywalki ceramicznej. 
Niedopuszczalnym jest doprowadzenie do sytuacji, w której do separatora z płuczką piasku 
trafią ścieki i zanieczyszczenia inne niż dowiezione samochodem specjalistycznym..  
Konstrukcja wiaty powinna spełniać wymagania prawne dla budynków produkcyjnych o ti ≥ 8 st. 
C. Wewnątrz wiaty należy zamontować minimum jedną dwustopniową nagrzewnicę elektryczną 
z termostatem o wydajności zapewniającej utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz wiaty 
podczas okresu zimowego i ujemnych temperatur. Konstrukcja wiaty i bramy wjazdowej musi 
umożliwiać wjazd samochodu specjalistycznego o szerokości min. 3m i wysokości do 4,5m. 
Wiata z zewnątrz musi kolorystycznie nawiązywać do obiektów już istniejących. Należy 
przewidzieć: 

- kolor ścian dachu w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

- rynny spustowe w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

- obróbki blacharskie w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

- elementy konstrukcji stalowych zewnętrznych w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

- elementy konstrukcji stalowych wewnętrznych w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

- ściany, kolor na zewnątrz wiaty - żółty – RAL 1033 

- ściany, kolor wewnątrz wiaty – biały – RAL 9003 

- brama wjazdowa w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

Należy przewidzieć mechaniczną instalację wywiewną z wnętrza wiaty oraz wyciągowo-
wywiewną z dna komory żelbetowej. Przewody instalacji należy wykonać ze stali nierdzewnej. 
Dodatkowo należy zamontować czujkę siarkowodoru sygnalizującą przekroczenie poziomu 
siarkowodoru w komorze żelbetowej. W sytuacji przekroczenia poziomu siarkowodoru system 
powinien uruchomić alarmową sygnalizację dźwiękowoświetlną wewnątrz i na zewnątrz wiaty 
oraz załączyć instalację wywiewną mającą ujęcie w komorze żelbetowej. Wskazania czujnika 
stężenia siarkowodoru oraz alarmy powinny być widoczne z poziomu systemu SCADA. 

Należy zapewnić zgodne z przepisami doświetlenie wnętrza wiaty poprzez montaż w ścianach 
naświetleń. 

Wiatę należy wyposażyć w automatyczną modułową bramę opuszczaną wyposażoną w 
odpowiednie czujniki zapobiegające zamknięciu bramy w sytuacji gdy znajduje się pod nią 
pojazd, człowiek lub inny obiekt. Należy przewidzieć możliwość otwierania i zamykania bramy: z 
zewnątrz za pomocą stacyjki (kluczykiem), pilotów bezprzewodowych (należy dostarczyć min. 5 
szt. pilotów), od wewnątrz oraz z poziomu centralnej dyspozytorni oczyszczalni ścieków (z 
poziomu systemu SCADA). Stan w którym znajduje się brama (otwarta/zamknięta, w czasie 
otwierania/zamykania – praca napędu) winien być sygnalizowany w systemie SCADA. 

Wewnątrz wiaty należy przewidzieć wydzielone pomieszczenie w którym zlokalizowana będzie 
główna szafa zasilająco-sterownicza z panelem operatorskim. Zadaniem pomieszczenia będzie 
odseparowanie i ochrona szafy sterowniczej wraz z podzespołami elektronicznymi przed 
działaniem środowiska agresywnego które stanowi obecność w atmosferze siarkowodoru. 
Pomieszczenie powinno być zamknięte i wykonane tak, aby zapewniać widoczność na całość 
wnętrza hali. Do pomieszczenia powinny prowadzić drzwi o szerokości minimum 90 cm. 
Wielkość pomieszczenia powinna wynikać z uwzględnienia zabudowy wewnętrznej oraz 
wymogów prawnych w szczególności przepisów bhp. Pomieszczenie powinno posiadać 
niezależną wentylację nawiewno wywiewną zarówno grawitacyjną jak i mechaniczną. Jeżeli 
analiza projektowa wykaże konieczność zastosowania dodatkowego niezależnego ogrzewania 
pomieszczenia, należy przewidzieć takie ogrzewanie.  

1.4.9 Kontener 

Będzie to standardowy kontener hakowy o pojemności 12 m3 do którego trafiać będą 
zanieczyszczenia grube transportowane przenośnikiem ślimakowym nr 2. Kontener powinien 
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być wykonany ze stali oraz zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. 
Kontener powinien mieć otwieraną tylną burtę. Kontener zlokalizowany będzie poza halą 
bezpośrednio pod wyrzutem z transportera nr 2. Należy zapewnić swobodny dojazd i 
manewrowanie pojazdów w celu wywiezienia i opróżnienia kontenera. Miejsce usytuowania 
kontenera, wyrzut transportera nr 2 oraz plac i miejsce na manewrowanie bezpośrednio przy 
kontenerze muszą zapewniać bezproblemowy załadunek i rozładunek kontenera na samochód 
specjalistyczny służący do transportu kontenerów hakowych. W celu umożliwienia zachowania 
czystości w obrębie kontenera, na placu w odpowiednim miejscu w pobliżu kontenera należy 
przewidzieć odwodnienie liniowe, odprowadzające odcieki pochodzące z kontenera lub mycia 
stanowiska kontenera do wewnętrznego systemu kanalizacyjnego oczyszczalni ścieków. 

1.4.10 Hydrofor 

W celu zapewnienia zasilania wodą instalacji płuczącej należy zamontować hydrofor o 
odpowiedniej wydajności gwarantujący odpowiednią ilość i ciśnienie wody do zasilania 
wszystkich nowych urządzeń. Hydrofor musi być przystosowany do pracy z wodą 
technologiczną. Hydrofor należy zamontować wewnątrz wiaty. Należy przewidzieć możliwość 
dwutorowego dopływu wody do hydrofora: 

- podstawowy dopływ – woda technologiczna 

- awaryjny dopływ – woda wodociągowa 

Zmiana strumienia dopływowego powinna być możliwa poprzez system ręcznych zaworów 
kulowych zlokalizowanych bezpośrednio przy hydroforze. Całość instalacji wody 
technologicznej i instalacji płuczącej wewnątrz wiaty należy wykonać z PE lub stali nierdzewnej 
1.4307 lub równoważnej. Dodatkowo w celu utrzymania czystości wewnątrz wiaty, na instalacji 
wody technologicznej (za hydroforem) należy przewidzieć wylewkę ze zwijanym  wężem giętkim 
o długości min 30m zamontowanym na bębnie. Bęben z wężem winien być zamontowany na 
stałe na ścianie lub elemencie konstrukcyjnym wiaty  i stanowić wyposażenie obiektu. Wąż 
winien być zakończony lancą typu „pistolet” z dyszą (długość lancy – minimum 1,0 m). Wylewka 
powinna być usytuowana w pobliży leja zasypowego. 

Stan w którym znajduje sie hydrofor (praca/postój) winien być sygnalizowany w systemie 
SCADA. 

1.4.11 Nowe przewody technologiczne 

1. Należy zrealizować wszystkie nawet nie wyspecyfikowane instalacje i sieci, pozwalające 
na właściwą i niezawodną pracę  Instalacji do separacji i pukania piasku, szlamów i 
osadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji sanitarnej samochodami 
specjalistycznymi do czyszczenia kanalizacji 

2. Wszystkie rurociągi łączące poszczególne urządzenia oraz rurociągi międzyobiektowe i 
przewody technologiczne należy wykonać z odpowiedniej stali  kwasoodpornej tak, aby 
były one odporne na korozję ze strony ścieków surowych i szlamów. Powyższe nie dotyczy 
sieci i instalacji wody wodociągowej, technologicznej  

3. Wszystkie rurociągi międzyobiektowe i przewody technologiczne, oraz przewody sieci 
wody technologicznej, oraz inne przewody ciśnieniowe (np. sprężonego powietrza) 
przebiegające nad powierzchnią ziemi, należy oznakować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, uwzględniając oznaczenie kierunku przepływu oraz płynącego 
medium. 

4. Wszystkie rurociągi międzyobiektowe ciśnieniowe i przewody technologiczne, oraz 
przewody sieci wody technologicznej, przebiegające pod powierzchnią ziemi należy 
oznakować taśmą z wkładką metalową zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

5. Do obiektu – komora żelbetowa należy doprowadzić instalację wody technologicznej. 
Winna ona być zakończona wylewką z wężem giętkim, tak aby możliwe było wstępne 
mycie komory, urządzeń i posadzek. Należy przewidzieć odpowiedni wieszak na wąż 
giętki. Wąż winien być zakończony lancą typu "pistolet" z dyszą (dugość lancy - minimum 
1,0 m).Zakres realizacji sieci wody technologicznej musi odpowiadać celowi dla którego 
realizowana jest inwestycja.  



Część III – OPZ - Program funkcjonalno – użytkowy PFU-1 Część opisowa 
 
 
  

 

Kontrakt 8c „Budowa układu odbioru osadów i piasku pochodzącego z czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej” 
Nr zamówienia: JRP/03/P/2014    

14 

6. Sieć wody technologicznej należy zaprojektować i poprowadzić poza strefą przemarzania. 
W miejscach narażonych na zamarzanie należy właściwie zabezpieczyć instalację przed 
zamarzaniem.  

7. Międzyobiektową sieć lub przyłącza wody technologicznej należy wykonać z PE. 
8. W każdym obiekcie  do którego doprowadzona będzie woda technologiczna należy 

zamontować filtr chroniący urządzenia zasilane woda technologiczną przed 
zanieczyszczeniami mogacymi wystepowac w wodzie technologicznej (np. glonami). 

9. Zakres realizacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych musi odpowiadać celowi dla 
którego realizowana jest inwestycja.  

10. Do zakresu realizacji należy także dostosowanie – w obszarze realizacji - rzędnych włazów 
obecnie istniejących studni kanalizacyjnych, wodociągowych i wpustów kanalizacji 
deszczowej do poziomu dróg, placów i terenów zieleni. 

11. W miejscach narażonych na zamarzanie należy właściwie zabezpieczyć instalację wody 
technologicznej i kanalizacyjną przed zamarzaniem. 

12. Wszelkie urządzenia, zabezpieczenia instalacji elektroenergetycznych powinny być 
wykonane według aktualnie obowiązujących norm i przepisów.  

13. Dla zrealizowania instalacji elektroenergetycznej należy wykonać projekt budowlany 
i wykonawczy instalacji i sieci elektroenergetycznej zawierajacy wszelkie niezbędne 
dokumenty do realizacji obiektu. 

14. Instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonać z miedzi.  
15. Stosowane elementy elektryczne, złącza i inne, powinny posiadać odpowiedni poziom 

wykonania jakościowego i materiałowego, zgodny z obowiązującymi przepisami i normami. 
16. Instalacje elektryczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i normami. 
17. Należy wykonać oświetlenie obiektów, placów i dróg. Oświetlenie placów i dróg powinno  

posiadać wyłącznik zmierzchowy – praca w trybie automatycznym oraz możliwość 
załączenia i wyłączenia niezależnego z pominięciem wyłącznika zmierzchowego.    

18. W miejscach narażonych na zamarzanie jakiejkolwiek instalacji sieci lub urządzeń należy 
wykonać instalację grzewczą elektryczną lub właściwie zabezpieczyć instalację przed 
zamarzaniem. 

19. Należy przebudować, usunąć lub przenieść uzbrojenie podziemne, urządzenia i instalacje 
kolidujące z projektowaną rozbudową obiektów i łączących je instalacji. 

1.4.12 Budowa nowych układów zasilania w energię elektryczną, sterowania i 
monitoringu. 

Ogólne wymagania funkcjonalne 

 
Zasilanie nowego obiektu w energię elektryczną należy przewidzieć z rozdzielni elektrycznej 
znajdującej się w przyziemiu budynku sit. 
System monitoringu należy wykonać w oparciu o przewodową sieć Ethernet kategorii 5e, której 
węzeł w postaci „patchpanela”, znajdować się będzie w szafie krosowniczej zlokalizowanej w 
Budynku sit na poziomie „0” (pomieszczenie lokalnej sterowni). – budynek sąsiadujący z 
projektowanym obiektem. Wykonawca wykona wszystkie konieczne prace związane z budową 
ww. sieci. Elementy aktywne sieci zlokalizowane w  szafie krosowniczej (tj. switch, UPS) 
zapewni Zamawiający.  
 
Nowa aplikacja musi powstać jako rozbudowa istniejącego już systemu monitoringu i 
sterowania obiektami Zamawiającego.  

Zaprojektowana aplikacja w zakresie ekranów synoptycznych powinna odzwierciedlać strukturę 
prezentowanych obiektów i grafiką nawiązywać do już istniejących aplikacji zainstalowanych na 
stanowisku dyspozytorskim. 

System zdalnego automatycznego sterowania musi zapewniać: 

- optymalizację pracy obsługiwanych urządzeń, 

- wizualizację w dyspozytorni oczyszczalni całego procesu technologicznego  
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- zmianę wszystkich parametrów sterowania procesem i urządzeniami z poziomu interfejsu 
użytkownika z dyspozytorni oczyszczalni ścieków, 

- możliwość rozbudowy systemu poprzez dodawanie nowych modułów,  

- możliwość  identyfikacji usterek (zarówno obsługiwanych urządzeń technologicznych jak i 
samego systemu monitoringu i sterowania) przez pracowników użytkownika, 

- możliwość zdalnego przesyłania oprogramowania do sterowników technologicznych oraz 
dyspozytorni, 

- możliwość obsługi z wielu stacji dyspozytorskich (w tym ze stanowisk przenośnych), 

Awaria części systemu monitoringu i kontroli nie może powodować przerwy  
w działaniu  procesu oraz obsługiwanych urządzeń technologicznych. 

Należy zaprojektować i wykonać taki system sterowania i automatyki, który umożliwi pełną 
współpracę istniejących obiektów oraz nowych obiektów , będących przedmiotem niniejszego 
PFU. 

System sterowania i monitoringu obiektu (instalacji do separacji i płukania piasku, szlamów i 

osadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji sanitarnej) powinien posiadać strukturę 

wielopoziomową, w której można wyodrębnić: 

 poziom obiektowy – urządzenia technologiczne wyposażone w przetworniki 

pomiarowe, elementy sygnalizacyjne i sterownicze układy wykonawcze,  

 poziom sterowania – sterowniki z oprogramowaniem aplikacyjnym realizującym 

algorytmy sterowania, 

 poziom zarządzania – urządzenia zapewniające obsłudze możliwość śledzenia i 

oddziaływania na proces, 

Poziom obiektowy (aparatury obiektowej) 

Stanowią urządzenia wykonawcze, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz sygnalizacyjna. Ich 

zadaniem jest przetwarzanie stanów fizycznych na standardowe sygnały stosowane w 

systemach automatyki oraz umożliwienie oddziaływania na proces poprzez sterowanie 

urządzeniami technologicznymi. W przypadku awarii na wyższych poziomach sterowania, 

urządzenia te zapewniają możliwość działania obiektu w trybie lokalnym – wskazania pomiarów 

na miejscowych wyświetlaczach oraz sterowanie z pulpitów urządzeń. 

Podstawowe cechy jakie powinien posiadać system to: 

 odczyt danych z przyrządów pomiarowych oraz sterowanie elementami wykonawczymi, 

 zastosowanie aparatury pomiarowej o dużej niezawodności, umożliwiającej długotrwałą 

pracę systemu, 

 możliwość parametryzowania zakresów pomiarowych, 

 udostępnienie interfejsów dla łączy komunikacyjnych, 

 obsługa przyrządów pomiarowych – odczyt, 

 status podłączonych urządzeń, 

Poziom sterowania 

Na tym poziomie realizowane są funkcje systemu AKPiA związane z węzłem technologicznym 

instalacji, tj.: 

 algorytmy sterowania procesem, 
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 algorytmy regulacji parametrów technologicznych, 

 przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarządzania, 

 realizacja poleceń przychodzących z poziomu zarządzania, 

 możliwość sterowania lokalnego z wykorzystaniem panelu, 

 możliwość sterowania awaryjnego przy pomocy przełączników na elewacji szafy, 

 realizacja blokad i zabezpieczeń, 

 

Funkcje te realizowane będą poprzez stacje obiektowe wyposażone w sterowniki swobodnie 

programowalne PLC. Sterowniki muszą posiadać możliwość zdalnej wymiany oprogramowania. 

Należy wykonać oprogramowanie dla buforowania lokalnego w sterowniku danych podczas 

awarii łączy komunikacyjnych. Sterowniki komunikują się z obiektem poprzez wejścia/wyjścia 

analogowe i dwustanowe. Komunikacja z systemem nadrzędnym poprzez sieć ethernet (WAN).  

Do zarządzania systemem na obiekcie służą lokalne panele operatorskie o przekątnej min. 15” ( 

panele winny być kompatybilne z zastosowanym sterownikiem ). Zawierają one schemat 

technologiczny i umożliwiają obsłudze dostęp do pomiarów, kontrolę stanów urządzeń, 

parametryzację nastaw oraz oddziaływanie na obiekt bezpośrednio przy stacji obiektowej. 

. Od strony komunikacyjnej, urządzenie powinno być wyposażone minimum w  port w 

standardzie Ethernet do komunikacji podstawowej lub do programowania. Poniżej podano 

minimalne parametry, jakie powinien spełnić oferowany sterownik PLC: 

 Możliwość obsługi nietypowych protokołów komunikacyjnych (serial I/O), 

 Wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 

 Wbudowana pamięć nielotna programu (np. flash), 

 Możliwość wykonywania operacji zmiennoprzecinkowych, 

 Możliwość wykorzystania bloków regulatorów PID, 

 Możliwość tworzenia podprogramów, 

 Prędkość wykonywania operacji logicznych - nie dłużej niż 1 ms. 

Poziom zarządzania 

Realizowany z centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków.  

Podstawowym zadaniem systemu na tym poziomie jest wspomaganie obsługi technologicznej 

w zakresie: 

 oddziaływania na proces technologiczny, 

 wizualizacji parametrów mierzonych, 

 rejestracji, 

 raportowania i analizy danych archiwalnych, 

 archiwizacji i przetwarzania danych, 

 zarządzania komunikacją, 

Oprogramowanie stacji dyspozytorskich zapewni: 

 oddziaływanie operatora na proces technologiczny i wybrany napęd w reżimach pracy 

zdalnej i automatycznej, 

 monitorowanie parametrów technologicznych i ich rejestrację, 
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 rejestrację czasu pracy urządzeń technologicznych, 

 przechowywanie tych parametrów w formie bezpośredniej lub przetworzonej,  

 rejestracje i sygnalizację zachodzących zdarzeń w formie komunikatów wyświetlanych 

na ekranie monitora, 

 raportowanie w formie standardowych wydruków raportów związanych z 

dokumentowaniem rejestrowanych zdarzeń i alarmów lub raportów okresowych 

zgodnie z żądaniami obsługi. 

Zadania realizowane przez komputerową stację dyspozytorską: 

 komunikacja z obiektami, 

 wizualizacja oraz sterowanie procesem technologicznym: 

 graficzne odwzorowanie schematu technologicznego, 

 obsługa pomiarów, wskazanie wartości, definiowanie progów alarmowych,  

 wykresy czasowe pomiarów, 

 obsługa napędów: 

 wskazanie trybu i stanu pracy (graficzny animowany symbol), 

 zmiana trybu ze zdalnego – ręcznego (dyspozytorskiego) na automatyczny – 

sterowanie dyspozytorskie, 

 informacja o czasie pracy z możliwością modyfikacji, 

 obsługa sygnalizacji np. brak zasilania, stany stacji w magistralach obiektowych 

itp., 

 wskazania stanów i pełna parametryzacja układów automatyki, 

 sygnalizację oraz rejestrację wszystkich nieprawidłowych zdarzeń i awarii,  

 sygnalizacja przywoławcza (okienko przywoławcze i sygnalizacja dźwiękowa),  

 dziennik zdarzeń aktywnych (czas powstania, potwierdzenia i zakończenia 

alarmu oraz tekst komunikatu), 

 możliwość raportowania alarmów (dziennik zdarzeń w trybie historycznym),  

 zaznaczenie alarmów na planszach synoptycznych, 

 rejestracja danych w celu analizy w postaci wykresów czasowych i raportów.  

 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy loginy i hasła dostępowe do systemu.  

 Dyspozytornia na oczyszczalni ścieków w Oławie 

Centralna dyspozytornia znajduje się na terenie Oczyszczalni ścieków w Oławie. Dane 
obiektowe są zbierane, archiwizowane i wizualizowane z wykorzystaniem oprogramowania 
zainstalowanego na dwóch serwerach pracujących w układzie redundantnym oraz centralnego 
sterownika komunikacyjnego. Wizualizacja danych jest realizowana przez stacje klienckie 
dołączone do serwerów systemowych. Każda ze stacji klienckich w dyspozytorni jest 
wyposażona w dwa ekrany o przekątnej 26” pracujące w rozdzielczości 1980x1200. Awaryjne 
stacje przenośne wyposażone są w jeden ekran pracujący w rozdzielczości 1980x1200. Wybór 
łącza komunikacyjnego (głównego lub rezerwowego) dokonywany jest przez system 
automatycznie, dyspozytor ma także możliwość ręcznego przełączenia się na wybrane łącze. 

System realizuje funkcjonalność lokalnego buforowania danych w przypadku awarii 
łączy komunikacyjnych. Dane po przywróceniu łącza w sposób całkowicie automatyczny są 
przesyłane do stacji serwerowej a następnie uzupełniają bazę danych.  

Ze względu na charakter świadczonych usług przez Zamawiającego system nadrzędny pełni 
bardzo odpowiedzialne funkcje w zarządzaniu systemami produkcji i dystrybucji wody oraz 
systemem odprowadzania ścieków i ich oczyszczania. W związku z tym dla zapewnienia dużej 
niezawodności został on zbudowany z wykorzystaniem technologii redundancji serwerów 
aplikacji. Wszelkie zmiany oprogramowania systemu nadrzędnego na serwerach aplikacji 
należy wykonywać w sposób eliminujący przerwy w jego pracy. 
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Modyfikacja wynikająca z rozbudowy systemu nie może w żaden sposób pogorszyć pracy 
istniejącej instalacji – tak systemu komunikacyjnego jak i centralnego serwera danych.  

Opracowany przez Wykonawcę projekt wykonawczy powinien uwzględniać rozwiązania 
sprzętowe, komunikacyjne oraz zakres zmian w oprogramowaniu systemu nadrzędnego. 
Wszystkie prace instalacyjne, uruchomieniowe, programistyczne należy wykonać na 
działającym obiekcie z uwzględnieniem specyfiki pracy całego układu.  

 Zamawiający zapewnia odpowiednią ilość zmiennych w ramach licencji na 
 oprogramowanie wizualizacyjne i przemysłowej bazy danych. Zamawiający przekaże 
 Wykonawcy loginy i hasła dostępowe do systemu.  

 

Do bieżącego prowadzenia instalacji służą odrębne jednostki komputerowe pełniące rolę stacji 
dyspozytorskich. Wizualizację i sterowanie należy zrealizować na istniejącej w dyspozytorni  
stacji dyspozytorskiej. Dane dla stacji dyspozytorskich są zbierane i przetwarzane przez 
serwery aplikacji, których oprogramowanie należy zmodyfikować zgodnie z istniejącym 
standardem. Należy rozbudować istniejące raporty, wykresy oraz portal WEB udostępniania 
danych poprzez sieć Internet dla upoważnionych użytkowników. 
 
W ramach systemu nadrzędnego jest wykorzystywane oprogramowanie do zarządzania 
komunikatami tekstowymi przesyłanymi z wykorzystaniem modemu GSM/GPRS. Komunikaty te 
w formie SMS informują zdefiniowane osoby o wystąpieniu sytuacji, które wymagają interwencji 
obsługi. Należy rozszerzyć funkcjonalność tego oprogramowania o sygnalizację stanów z 
dołączonych instalacji. Zakres danych jakie mają być zgłaszane w ramach tej aplikacji 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Aplikacja winna umożliwiać Zamawiającemu w każdej 
chwili jej aktywację lub dezaktywację w zakresie wysyłania powiadomień w formie SMS.    
 
System monitoringu i sterowania ma stanowić całość z istniejącym w dyspozytorni na terenie 
oczyszczalni ścieków systemem monitoringu i sterowania. 
 
Istniejące stanowisko dyspozytorskie posiada funkcje przeniesienia wizualizacji sterowanych i 
monitorowanych obiektów na stanowiska komputerowe w biurach firmy. Wizualizacja obiektów 
włączonych do systemu ma być także przeniesiona na wybrane stanowiska komputerowe w 
biurach firmy. Zaprojektowana aplikacja w zakresie ekranów synoptycznych powinna 
odzwierciedlać strukturę prezentowanych obiektów i grafiką nawiązywać do już istniejących 
aplikacji zainstalowanych na stanowisku dyspozytorskim. Zamawiający wymaga przedłożenia 
do akceptacji wyglądu ekranów synoptycznych.  
 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien dokonać uzgodnień z Zamawiającym oraz 
opracować projekt montażu i eksploatacji monitoringu i sterowania obrazujący działanie 
dołączanych instalacji oraz należy podać informacje o zakresie zmian w konfiguracji aplikacji 
systemu nadrzędnego. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do istniejącego systemu 
poprzez podanie indywidualnego hasła dostępowego. Wykonawca winien zapewnić możliwość 
zdalnego serwisowania całego systemu w zakresie oprogramowania. 
Wykonawca przy opracowywaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące 
wymagania: o planowanym zakresie zmian i terminie rozpoczęcia prac związanych z instalacją 
oprogramowania dla potrzeb systemu monitoringu i związaną z tym ingerencją w istniejący 
system komunikacji, monitoringu i sterowania zainstalowany w dyspozytorni na oczyszczalni 
ścieków. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem. Prace powinien prowadzić w sposób umożliwiający Zamawiającemu dowolną 
rozbudowę systemu AKPiA. 
 

Uwaga: 

 

 Istniejący system monitorowania i wizualizacji należy dostosować do nowych 

warunków pracy poprzez rozszerzenie zakresu oprogramowania z uwzględnieniem 

nowej instalacji.  Wykonawca przejmuje  gwarancję na wszystkie moduły systemu 

nadrzędnego w których nastąpią zmiany wynikające z realizacji kontraktu.  
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Niezwłocznie, po wpięciu obiektu w system nadrzędny sterowania 

 i monitoringu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 Oprogramowanie aplikacyjne z udostępnieniem haseł zabezpieczających. 

Dotyczy to zarówno sterowników, paneli operatorskich, modułów 

komunikacyjnych jak i każdego innego urządzenia które było 

zaprogramowane dla potrzeb funkcjonowania obiektu.  

 zgodę na wykorzystanie powyższych, aby umożliwić Zamawiającemu dalsze 

rozbudowanie systemu nadrzędnego monitoringu i sterowania  

 pozostałe dokumenty umożliwiające Zamawiającemu dalszą rozbudowę 

systemu. 

 listę i adresy zmiennych w zastosowanych sterownikach. 

 

 

Szafy sterownicze – podstawowe wymogi dotyczące wyposażenia 

Należy zastosować system modułowy pozwalający na łatwy i szybki montaż systemu 
sterującego.  Należy zapewnić możliwość przełączania pracy urządzeń do trybu ręcznego.  

W ramach wyposażenia szaf sterowniczych należy uwzględnić: 

- ogrzewanie szafy z termostatem, 

- panel sterowania lokalnego, 

- ochronę przeciwpiorunową dla czujników i linii telekomunikacyjnych, 

- gniazdo 400 V, 

- gniazdo 24 V, 

- odpowiedni moduł komunikacji, 

- wewnętrzne oświetlenie szafy. 

Moduły będą posiadały również akumulator w celu zabezpieczenia ciągłości pracy sterownika, 
czujników i zapewnienie ciągłości w komunikacji w razie przerwy w dostawie energii 
elektrycznej. Akumulatory będą ładowane przez zasilacz. 

Panel ręcznego sterowania musi umożliwiać zobrazowanie stanu poszczególnych elementów 
instalacji (pompy, napędów, elektrozasuw, elektrozaworów, czujników itd.) i stanu 
opomiarowanych wartości na wyświetlaczach. Sterowanie ręczne oraz nastawianie parametrów 
pracy modułu automatycznego poprzez kolorowy ekran graficzny dotykowy o wielkości 
minimum 15" zabudowany we frontowej ścianie szafki. Ekran ten ma służyć również do ciągłego 
podglądu stanu pracy poszczególnych elementów instalacji oraz wyświetlania informacji o 
stanach alarmowych w tym także o pracy separatora z płuczką piasku, zasuw z napędem 
pneumatycznym (zasuwy odcinające na rurociągach pulpy piaskowej z piaskowników 
pionowych) oraz kompresora do przedmuchiwania piaskowników. Każde urządzenie 
standardowo będzie pracowało w trybie automatycznym, natomiast w razie potrzeby musi 
istnieć możliwość przełączenia do trybu ręcznego i zarządzania nim z  poziomu panela 
dotykowego zlokalizowanego na szafie sterowniczej.  

Dodatkowo bezpośrednio przy każdym urządzeniu należy przewidzieć lokalną kolumnę 
sterowniczą umożliwiającą lokalne sterowanie urządzeniem, awaryjne zatrzymanie urządzenia 
poprzez wciśnięcie wyłącznika awaryjnego oraz wybór trybów pracy: 

- „0” (ZERO) – urządzenie wyłączone 

- „A” (AUTO) – urządzenie pracuje w trybie automatyki 
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- „R” (RĘCZNY) – możliwość sterowania urządzeniem z poziomu lokalnej kolumny 
sterowniczej poprzez układ załącz/wyłącz 

Bieżący tryb pracy (ZERO, AUTO, RĘCZNY) wybrany dla każdego z urządzeń w tym rodzaj 
bieżącego trybu pracy z lokalnej kolumny sterowniczej powinien być sygnalizowany na panelu 
dotykowym głównej szafy sterowniczej oraz w systemie SCADA. Ekran synoptyczny (ekrany) 
wyświetlany na głównym panelu operatorskim winien grafiką, rozmieszczeniem urządzeń oraz 
sposobem sterowania być spójny z ekranem synoptycznym wyświetlanym na stanowisku 
dyspozytorskim. Główną szafę sterowniczą należy zabudować w wydzielonym pomieszczeniu 
opisanym szczegółowo w punkcie 1.4.8 niniejszego PFU. 

 

Wymagania dotyczące gwarancji jakości systemu automatyki 

Gwarancja udzielona na okres minimum 3 lat  obejmować musi nie tylko usuwanie błędów 
urządzeń, ale także bezpłatne zmiany oprogramowania na życzenie klienta. Zmiany te dotyczyć 
mogą oprogramowania technologicznych sterowników (PLC), stanowiska i oprogramowania 
dyspozytorskiego oraz oprogramowania do statystycznej obróbki i archiwizacji danych.  

Wykonawca zapewni usunięcie usterek do 24 godzin, a system powinien w tym czasie             
(w czasie usuwania awarii) funkcjonować w trybie awaryjnym. 
 
Wykonawca wykona system przemysłowego video monitoringu nowej instalacji. Należy 
zamontować minimum dwie kamery analogowe rejestrujące kolorowy obraz. Kamery powinny 
umożliwiać rejestrację obrazu także w warunkach pełnego zaciemnienia. Kamery należy 
zainstalować wewnątrz hali. Video monitoring winien obejmować: 

a) stanowisko zrzutowe (wymagane jest aby obraz z kamery obejmował zarówno tylną część 
samochodu specjalistycznego jak i obszar leja zasypowego).  

b) Instalację zamontowaną wewnątrz komory żelbetowej. 
 

Sygnał video należy doprowadzić do serwerowni dyspozytorni oczyszczalni ścieków i podłączyć 
do istniejącego video-rejestratora. Z uwagi na agresywne środowisko pracy kamer 
(siarkowodór), kamery należy zamontować w hermetycznych obudowach. 
 

1.4.13 Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni (dróg 
wewnętrznych chodników, zieleń) 

Przy projektowaniu prac nad układem komunikacyjnym należy uwzględnić poniższe kwestie: 

1. Położenie i rzędne dróg, chodników i placów mają zapewnić właściwe odwodnienie dróg, 
placów, chodników i obiektów kubaturowych na terenie oczyszczalni. Położenie i rzędne nie 
mogą zakłócić prawidłowej pracy oczyszczalni.  
2. Projekt wykonawczy dróg musi uwzględniać między innymi: 
- powiązania logistyczne pomiędzy obiektami, i istniejącą siecią dróg na terenie oczyszczalni 
- przewidywane obciążenia sprzętem, samochodami itp. wynikające z całokształtu pracy 
oczyszczalni ścieków w Oławie - istniejące obiekty. 
3. Wykonanie dróg należy prowadzić umożliwiając nieprzerwaną eksploatację oczyszczalni, 
oraz umożliwiając dojazd do obszaru eksploatacji istniejących obiektów i urządzeń. 
4. Drogi należy powiązać z rzędnymi istniejących obiektów. 
5. Profile dróg i dojazdów muszą umożliwiać właściwy dojazd dla sprzętu przewidywanego 
przy eksploatacji oczyszczalni i ciężkiego transportu kołowego (dostawy gazu, koagulantu – 
realizowane autocysternami, wywóz osadu z terenu oczyszczalni). 
6. Drogi i place będą posiadać nawierzchnię z kostki brukowej odpowiedniej do przyjętych 
obciążeń wyszczególnionych w ppkt.5. Drogi winny być zamknięte krawężnikami na 
podbudowie betonowej. 
8. Chodniki należy wykonać z kostki brukowej. Chodniki  winny być zamknięte krawężnikami 
na podbudowie betonowej. 
9. Konstrukcja dróg i placów musi zapewniać przejęcie obciążenia sprzętem przewidywanym 
przy pracy oczyszczalni oraz sprzętu załadunkowego, montażowego i ciężkiego transportu 
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kołowego zapewniającego dostarczanie surowców niezbędnych do funkcjonowania całości 
oczyszczalni i odbiór odpadów. 
10. Należy naprawić wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg, chodników i placów powstałe w 
trakcie realizacji budowy odtwarzając nawierzchnię do stanu pierwotnego, lub innego 
ustalonego uprzednio z Zamawiającym. 
11. Należy zapewnić regularne czyszczenie terenu oczyszczalni i dróg dojazdowych z 
zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji budowy. 
12. Należy przywrócić do stanu pierwotnego tereny zielone zniszczone, lub uszkodzone 
podczas realizacji budowy odtwarzając je do stanu pierwotnego. 
13. Jako tereny i  place zielone należy założyć wykonanie jedynie utwardzonych poprzez 
wałowanie trawników. 

 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące projektu Robót 

2.1.1 Zakres prac projektowych 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w razie potrzeby operat wodnoprawny) oraz 
podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą 
niezbędne do uzyskania potrzebnych pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń), pozwoleń na 
rozbiórkę lub zgłoszeń lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.  

2.1.1.1 Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostępności nieruchomości dla celów realizacji 
zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych. 

Niezależnie od potrzeb spełnienia wymogów obowiązujących przepisów.  Wykonawca wykona 
dodatkowe mapy lub uzupełnienia map istniejących, jeżeli będzie to potrzebne dla należytego 
wykonania analiz przedprojektowych i projektów.  

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawności map w zakresie niezbędnym do 
zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia w sposób gwarantujący sprawne 
wybudowanie tego zakresu rzeczowego. 

2.1.1.2 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy  
w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. 
Akceptacja Inżyniera w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy  
za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót. 

Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym punktem. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami,  
wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

- przyjmowania rozwiązać zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, 
możliwie najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

- zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym  
lub technologicznym spośród dostępnych na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy  
lub opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie  
od Inżyniera.  
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2.1.1.3 Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie  
do realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU 
przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych)  
z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość 
można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy.  
Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on 
uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca 
będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez, Zamawiającego najlepszych efektów 
związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów 
pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych Robót).  

Wykonawca przedstawi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

- efektywności ekonomicznej, 

- techniczny, 

- technologiczny, 

- trwałości przyjętych rozwiązań, 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 
aktualnymi przepisami prawnymi.  

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą 
należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych 
wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 
cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 

Staranność dotycząca  formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 
koncepcji projektowych  musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

2.1.1.4 Projekt budowlany 

Na podstawie wybranych wariantów rozwiązań technicznych sporządzonych i wybranych w 
trakcie prac i analiz przedprojektowych zgodnie z p. 2.1.1.2 niniejszego PFU Wykonawca 
sporządzi projekt budowlany.  

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę dla uzyskania pozwoleń na budowę 
powinna mieć możliwie najmniejszy poziom szczegółowości, aczkolwiek wystarczający dla 
uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace i działania 
potrzebne do uzyskania (lub zmiany) pozwoleń na budowę. 

Projekt budowlany oraz inne opracowania i dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na 
budowę muszą być zgodne ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami. 

W trakcie uzgadniania projektu budowlanego Wykonawca musi zadbać o spełnienie wymagań 
stawianych w Decyzjach i uzgodnieniach wydawanych przez odpowiednie Instytucje. 

2.1.1.5 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 
pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca tak szybko, jak to będzie możliwe, określi potrzeby w zakresie uzyskiwania 
pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych lub innych działań władz.  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. 
pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich 
decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 
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Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie 
Wykonawca przedstawi jako wykres Gantt’a w Programie przekazywanym Inżynierowi zgodnie 
z klauzulą 8.3 Warunków Kontraktu. 

2.1.1.6 Projekt wykonawczy (PW) 

Wykonawca opracuje projekt wykonawczy (PW) dla potrzeb Robót Stałych i Tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji niniejszego Kontraktu. 

Projekt techniczno-wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla 
potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa wykonawcza (PW) powinna być wykonana przy zastosowaniu 
rozwiązań projektowych wybranych w wyniku działań opisanych w pkt. 2.1.1.4 niniejszego PFU. 

Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych 
elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych 
elementów oraz zapewnienia wymaganych  parametrów przepływu ścieków. 

Wykonawca wykona i wniesie do PW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania,  
że ww. parametry zostaną dochowane  

PW powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania 
zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. 

PW powinien składać się z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

- część architektoniczna, 

- część budowlano-konstrukcyjna, 

- część instalacyjno-sanitarna, 

- część technologiczna (wraz z obliczeniami) i mechaniczna 

- część elektro – energetyczna, 

- część AKPiA (Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) obejmującą monitoring i 
sterowanie, 

- zagospodarowanie i urządzenie terenu, 

- projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji 
inwestycji, 

- informacje dotyczące BIOZ. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Ponadto PW musi spełnić następujące wymagania: 

- PW musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 
rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest 
możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności.  

- W skład PW muszą wejść obliczenia, które zgodnie z przepisami lub sztuką 
budowlaną są wymagane dla wykazania, że przyjęte rozwiązania projektowe spełnią 
wymagania określone w przepisach, zasadach sztuki budowlanej i zasadach i innych 
treściach niniejszego PFU.  

- Ewentualne przewymiarowanie elementów PW nie powinno być większe niż 25 % w 
stosunku do minimalnych wymagań przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej, 
chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na większe przewymiarowanie. 
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- PW musi być dostarczone na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 
przepisów dla projektów budowlanych. Niezależnie od tego PW należy dostarczyć w 
postaci niezabezpieczonych plików, powszechnie używanych programów będących w 
dyspozycji Wykonawcy. 

- musi być zapewniona zgodność pomiędzy projektem budowlanym a PW. 

2.1.1.7 Projekt rozruchu 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże inżynierowi do przeglądu projekt 
rozruchu w trybie klauzuli 5.2 Warunków Kontraktu. 

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przez akceptacją projektu rozruchu 
przez Inżyniera. 

Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób 
Końcowych. Program zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą 
niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać 
uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu będzie 
przewidywał rozruch poszczególnych obiektów i włączenie ich w system pracy oczyszczalni. 
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. 
W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania 
zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną 
uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań 
Kontraktu Inżynier odrzuci Program rozruchu, a Wykonawca będzie zobowiązany do 
poprawienia i uzupełnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

2.1.1.8 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed ich przejęciem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 
Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 
przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem 
Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 
opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże Powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną do właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 
wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana Inżynierowi w wersji papierowej jak i 
elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w p. 2.1.2 niniejszego PFU. 
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2.1.1.9 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez 
Zamawiającego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski 
Wykonawcy będzie sprawowany do wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania 
zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Kontraktu. Czynności nadzoru autorskiego muszą być 
wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z 
art. 20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa 
budowlanego). 

b) Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest 
zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie 
Zamawiającego 

c) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 
wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  
Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 
zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania 
dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 
opóźnienia z tym związane. 

2.1.2 Forma opracowań projektowych i niezbędnych ekspertyz oraz innych 
dokumentów 

2.1.2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie opracowania Wykonawcy będą wykonane w języku polskim.  

Układ opracowań i sposób podania treści tych opracowań powinien zapewnić ich możliwie 
najlepszą czytelność i łatwość wyszukiwania potrzebnych treści. 

Jeżeli Inżynier przedstawi taki wniosek to Wykonawca opatrzy opracowania wykonane w 
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia znakami i symbolami związanymi z 
dofinansowaniem niniejszego zamówienia lub Przedsięwzięcia przez Unię Europejską. 

2.1.2.2 Forma elektroniczna opracowań 

Wykonawca przygotuje i przekaże zapisane na nośniku optycznym (CD lub DVD) lub w inny 
skuteczny i trwały sposób uzgodniony z Inżynierem pliki obejmujące wszystkie opracowania 
wykonane przez Wykonawcę z wyjątkiem szkiców wykonywanych dla potrzeb analiz 
przedprojektowych innych opracowań wskazanych przez Inżyniera, dla których nie będzie 
potrzeby wykonywania skanów dokumentów papierowych.  

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc 

- Rysunki:  

o Format plików: pliki w formacie *.dxf, oraz *.pdf lub *.tiff , 

o Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 

o Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 

o Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 
odpowiednikami. 
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Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formatach 
umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie zgodnie z klauzulą 1.10 
Warunków Kontraktu. 

2.1.2.3 Forma papierowa opracowań 

Opracowania w formie papierowej powinny spełnić wymagania podane niniejszym PFU. 

Ilość egzemplarzy  poszczególnych opracowań zostanie uzgodniona z Inżynierem jednak nie 
przekroczy 6-ciu egzemplarzy. 

2.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.2.1 Budynek sit 

Nie przewiduje się rozbudowy istniejącego budynku sit. 

2.2.2 Komora żelbetowa  

Będzie to zagłębiona w ziemi żelbetowa komora o wymiarach w podstawie minimum 3,5m x 
15m i wysokości minimum 2,5m. Zbiornik należy wykonać w konstrukcji żelbetowej 
monolitycznej z zastosowaniem betonu klasy minimum B45, odpowiednio zabezpieczonego 
przed korozją betonu. Konstrukcja zbiornika powinna zapewniać całkowitą szczelność – 
niedopuszczalne jest występowanie infiltracji lub przesączeń ścieków zgromadzonych w 
zbiorniku do gruntu 

Dno komory winno mieć tak wyprofilowane spadki aby wszelkie odcieki grawitacyjnie spływały 
do komory pompowni pulpy piaskowej lub należy przewidzieć tzw. rząpie w innym miejscu dna 
komory. Wszelkie elementy metalowe takie jak barierki ochronne, drabiny, schody i inne będące 
na wyposażeniu komory należy wykonać ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej.  

2.2.3 Wiata 

Będzie to obiekt budowlany o konstrukcji szkieletowej stalowej stanowiący obudowę układu 
odbioru osadów w postaci ścian i zadaszenia.  Konstrukcja obiektu (słupy główne, rygle 
dachowe) należy wykonać z elementów pełnościennych (blachownice z kształtowników 
walcowanych na gorąco lub giętych na zimno). Dodatkowo należy przewidzieć obciążenie 
urządzeń technicznych podwieszanych do konstrukcji głównej ramy oraz zabezpieczenie 
konstrukcji na środowisko agresywne. Konstrukcje obiektu wykonać bez podparć pośrednich.  
Ściany i dach wykonać z płyt PW-8. Konstrukcja wiaty powinna spełniać wymagania prawne dla 
budynków produkcyjnych o ti ≥ 8 st. C. Wewnątrz wiaty należy zamontować minimum jedną 
dwustopniową nagrzewnicę elektryczną z termostatem o wydajności zapewniającej utrzymanie 
dodatniej temperatury wewnątrz wiaty podczas okresu zimowego i ujemnych temperatur. 
Konstrukcja wiaty i bramy wjazdowej musi umożliwiać wjazd samochodu specjalistycznego o 
szerokości min. 3,0 m i wysokości do 4,2m. Wiata z zewnątrz musi kolorystycznie nawiązywać 
do obiektów już istniejących. Należy przewidzieć: 

- kolor ścian dachu w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

- rynny spustowe w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

- obróbki blacharskie w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

- elementy konstrukcji stalowych zewnętrznych w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

- elementy konstrukcji stalowych wewnętrznych w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

- ściany, kolor na zewnątrz wiaty - żółty – RAL 1033 

- ściany, kolor wewnątrz wiaty – biały – RAL 9003 

- brama wjazdowa w kolorze ciemny brąz – RAL 8017 

Należy przewidzieć mechaniczną instalację wywiewną z wnętrza wiaty oraz wyciągowo-
wywiewną z dna komory żelbetowej. Przewody instalacji należy wykonać ze stali nierdzewnej. 
Wiatę należy wyposażyć w automatyczną modułową bramę opuszczaną wyposażoną w 
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odpowiednie czujniki zapobiegające zamknięciu bramy w sytuacji gdy znajduje się pod nią 
pojazd lub inny obiekt.  

Należy zaprojektować doświetlenie wnętrza wiaty poprzez montowane w ścianach naświetla. 

2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrębnym 
zeszycie „PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

PFU-2 zawiera następujące WWiORB: 

- WW-01 ROBOTY ZIEMNE 

- WW-02 ROBOTY DROGOWE 

- WW 03 ZIELEŃ 

- WW 04 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI MIĘDZYOBIEKTOWYCH 

- WW-05 ROBOTY BETONOWE 

- WW 06 ROBOTY MUROWE 

- WW 07 ROBOTY MONTAŻOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

- WW 08 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

- WW 09 ROBOTY MONTAŻOWE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 

- WW 10 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

- WW-11 ROBOTY AKP I SYSTEMU NADZORU KOMPUTEROWEGO 


