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Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej 

oczyszczalni ścieków 

 

ADRES  

INWESTYCJI: 

Oczyszczalnia ścieków  

97-400 Bełchatów,  ul. Piotrkowska 110 

NAZWY I KODY 

ZAMÓWIENIA  

WEDŁUG CPV: 

45.23.10.00 – 5 Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45.23.24.00 – 6 Roboty budowlane w zakresie kanałów 

ściekowych  

45.10.00.00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.20.00.00 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.25.21.00 – 9 Roboty budowlane w zakresie zakładów 
oczyszczania ścieków 

45.25.21.30 – 8 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków 

 45.30.00.00 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.33.10.00 – 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45.40.00.00 – 1 

 
45.23.13.00 – 8 
 
 
 
 
45.31.00.00 - 3 
 
 
45.31.10.00 - 0 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do                           
odprowadzania ścieków 

 

Roboty instalacyjne elektryczne 

 

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 

 

 

 



Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”, 
Kontrakt  10A – „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków”. ”. Nr 

sprawy DO.JRP.ZP-1/2015 
 

6 

 

1. OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA............................................................................................. 7 

1.1. Tło, cel i  ogólne uwarunkowania zamówienia .................................................................................. 7 

1.2. Ogólny zakres rzeczowy zamówienia .................................................................................................. 8 

1.3. Ogólny zakres działań Wykonawcy. .................................................................................................... 9 
1.3.1. Roboty budowlane................................................................................................................................ 9 

1.4. Zarys stanu istniejącego i identyfikacja głównych problemów ..................................................... 11 

1.5. Przyjęta strategia rozwiązania i jej uzasadnienie ............................................................................ 12 

1.6. Charakterystyka poszczególnych elementów zamówienia ............................................................ 13 
1.6.1.  Wymogi ogólne ................................................................................................................................... 13 

1.6.1.1. Komora krat KK ........................................................................................................................... 28 
1.6.1.2. Osadnik wstępny OWS ................................................................................................................ 32 
1.6.1.3. Pompownia osadu wstępnego i części pływających ............................................................. 33 

1.6.1.3.1. Pompownia osadu wstępnego ........................................................................................... 33 
1.6.1.3.2 Pompownia części pływających PCP ................................................................................. 36 

1.6.1.4. Piaskownik PIA ............................................................................................................................ 41 
1.6.1.5. Zbiornik defosfatacji. .................................................................................................................. 43 
1.6.1.6. Stacja zlewna osadów ściekowych dowożonych z oczyszczalni przydomowych wraz ze 
zbiornikiem uśredniającym .................................................................................................................... 44 
1.6.1.7. Stacja zlewna ścieków przemysłowych ze zbiornikiem uśredniającym .......................... 46 
1.6.1.8 Renowacja kanału kanalizacji sanitarnej Ø1200 ................................................................... 48 

1.6.2. Elementy nieprzypisane do obiektów ............................................................................................ 51 
1.6.2.1. Zasilanie energetyczne ............................................................................................................... 51 
1.6.2.2. System automatyki (AKPiA) ...................................................................................................... 52 
1.6.2.3. Sieci ................................................................................................................................................ 53 
1.6.2.4. Komunikacja ................................................................................................................................ 53 
1.6.2.5. Likwidacje i przeniesienia ......................................................................................................... 53 
1.6.2.6. Naprawy uszkodzeń powstałych podczas wykonywania prac budowlanych w ramach 
Kontraktu 10 .............................................................................................................................................. 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”, 
Kontrakt  10A – „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków”. ”. Nr 

sprawy DO.JRP.ZP-1/2015 
 

7 

 

 1. OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA 
1.1. Tło, cel i  ogólne uwarunkowania zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  budowlano-montażowych oraz 
przeprowadzenie rozruchu w ramach Kontraktu 10A pn. „Modernizacja węzła przyjmowania 

ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków”. Przedmiot zamówienia należy 
wykonać w celu dokończenia przerwanych robót, realizowanych dotychczas  
w ramach Kontraktu 10 pn. „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej 

oczyszczalni ścieków”.  
 
Kontrakt 10A realizowany jest w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego 

Projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie 
Miasta Bełchatowa” dofinansowywanego z Funduszu Spójności. 

 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na: 
1. Przebudowie instalacji i wymianie urządzeń w komorze krat, dobudowie do 

budynku krat budynku na kontener, modernizacji studni zbiorczej, budowie 
nowej pompowni wody technologicznej. 

2. Przebudowie instalacji i wymianie urządzeń w węźle osadnika wstępnego 
3. Wykonaniu kompletnych nowych obiektów: pompowni osadu wstępnego i 

części pływających (PCP1, PCP2+POW); 
4. Budowie nowego piaskownika z instalacją płukania odseparowanego piasku, 

hermetyzacją i dezodoryzacją odciąganego powietrza na biofiltrze; 
5. Budowie zbiornika defosfatacji wraz z instalacją chemicznego strącania 

fosforu, w skład której wchodzi nowa Stacja PIX oraz nowa pompownia filtratu; 
6. Budowie stacji zlewnej osadów ściekowych dowożonych z oczyszczalni 

przydomowych ze zbiornikiem uśredniającym; 
7. Budowie stacji zlewnej ścieków przemysłowych ze zbiornikiem 

uśredniającym; 
8. Renowacji kanalizacji sanitarnej Ø1200 o długości około 110 mb 

 
i zlokalizowane jest na terenie oczyszczalni ścieków w Bełchatowie przy ulicy 
Piotrkowskiej 110, na działce  o numerze ewidencyjnym 202/1, w obrębie 22 Miasta 
Bełchatowa. 
Przebudowa i rozbudowa węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej 
oczyszczalni ścieków w Bełchatowie ma na celu optymalizację technologii oczyszczania 
ścieków.  
 

W ujęciu rzeczowym zakres zamówienia obejmuje zakres podany w rozdziale 1.2. 
W ujęciu odniesionym do poszczególnego rodzaju działania Wykonawcy 

zamówienie obejmuje zakres podany w rozdziałach 1.3.1 ÷1.3.2.  
Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania: 

1) Oddziaływanie części mechanicznej oczyszczalni na środowisko po jej 
modernizacji winno zamykać się w granicach działki, na której znajdują się 
obiekty i do której Zamawiający posiada tytuł prawny; 

2) Emisja do otoczenia hałasu, aerozoli, substancji do powietrza z tytułu 
eksploatacji oczyszczalni powinna mieścić się w dopuszczalnych granicach 
ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi obowiązującymi               w 
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prawodawstwie polskim i dyrektywami unijnymi. Również emisja odorów nie 
powinna stanowić uciążliwości; 

3) Zmodernizowana część oczyszczalni musi spełniać wytyczne Dyrektywy 
Europejskiej nr 2000/54, aneks V i VI – Ochrona pracowników przed ryzykiem 
zagrożeń biologicznych; 

4) Projekt organizacji robót winien zapewnić jednoczesność pracy istniejącej 
części oczyszczalni w trakcie realizacji robót modernizacyjnych i budowy 
nowych obiektów z sukcesywnym włączaniem do pracy urządzeń 
modernizowanej oczyszczalni, gwarantując ciągłość jej pracy; 

5) Ponadto przy realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez 
odpowiednie władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji 
przedmiotowego Kontraktu 10A; 

 
1.2. Ogólny zakres rzeczowy zamówienia 

 

W ujęciu rzeczowym zakres działań objętych zamówieniem obejmuje co najmniej 
elementy wyszczególnione w tabelach nr 1 i 2.  
Oprócz podanego w tabelach nr 1 i 2 wykazu elementów Wykonawca jest zobowiązany 
przewidzieć i wykonać wszelkie inne obiekty, roboty i instalacje niezbędne dla 
zapewnienia zakładanych w SIWZ efektów modernizacji oraz prawidłowej, optymalnej 
pracy oczyszczalni (np. komory na sieciach, studnie, fundamenty, instalacje wentylacji, 
elektryczne, ogrzewanie, automatyka i sterowanie, itp.).    
 
 
Tabela nr 1. Ogólny zakres rzeczowy zamówienia  - elementy przypisane do obiektów 
 

LP SYMBOL 
OBIEKTU 

NAZWA OBIEKTU STAN PROJEKTOWY OGÓLNY ZAKRES ROBÓT UMIEJSCOWIENIE 
 SZCZEGÓŁOWYCH 
 ZAPISÓW W 
CZĘŚCI III SIWZ– 
OPIS OGÓLNY 
ZAMÓWIENIA 

1 KK KOMORA KRAT obiekt istniejący, 
modernizowany 

wymiana urządzeń, 
przebudowa instalacji; 
dobudowa do budynku 
krat budynku na kontener; 
modernizacja studni 
zbiorczej; budowa nowej 
pompowni wody 
technologicznej 

1.6.1.1. 

2 OWS OSADNIK WSTĘPNY obiekt istniejący, 
modernizowany 

wymiana urządzeń, 
przebudowa instalacji 

1.6.1.2. 

3 POW POMPOWNIA OSADU WSTĘPNEGO I 
POMPOWNIE CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH  

obiekt nowy wykonanie kompletnych 
nowych obiektów 
pompowni osadu 
wstępnego (PCP1, PCP2+  
POW), modernizacja 
zagęszczacza – fermentera  

1.6.1.3. 

4 PIA PIASKOWNIK obiekt nowy  wykonanie kompletnego 
nowego obiektu wraz z 
nowym biofiltrem 

1.6.1.4. 

5 ZD ZBIORNIK DEFOSFATACJI obiekt nowy  wykonanie kompletnego 
nowego obiektu wraz z 
instalacją chemicznego 
strącania fosforu, w skład 

1.6.1.5. 
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której wchodzi nowa Stacja 
PIX oraz nowa pompownia 
filtratu 

6 SZO STACJA ZLEWNA OSADÓW 
ŚCIEKOWYCH DOWOŻONYCH Z 
OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH 

obiekt nowy wykonanie kompletnego 
nowego obiektu 

1.6.1.6. 

7 SZP STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZE ZBIORNIKIEM 
UŚREDNIAJĄCYM 

obiekt nowy wykonanie kompletnego 
nowego obiektu 

1.6.1.7. 

8 KS RENOWACJA KANAŁU KANALIZACJI 
SANITARNEJ 

obiekt istniejący, 
modernizowany 

renowacja kanału  1.6.1.8. 

 
 
Tabela nr 2. Ogólny zakres rzeczowy zamówienia  - elementy nieprzypisane do obiektów 
 
 

LP NAZWA ELEMENTU OGÓLNY ZAKRES ROBÓT UMIEJSCOWIENIE 
 SZCZEGÓŁOWYCH 
 ZAPISÓW W CZĘŚCI III SIWZ 
– OPIS OGÓLNY 
ZAMÓWIENIA 

1 Zasilanie energetyczne 
 

rozbudowa zasilania energetycznego dla 
nowych i modernizowanych obiektów,                 

1.6.2.1. 

2 System automatyki  
 

rozbudowa istniejącego systemu SCADA dla 
nowych i modernizowanych obiektów,  wraz   z 
sieciami sygnalizacyjnymi i teletechnicznymi 

1.6.2.2. 

3 Sieci  
 

wykonanie nowych sieci technologicznych, 
wod.-kan. i cieplnych (rurociągów                               z 
odpowiednim ich uzbrojeniem) oraz  niezbędna 
przebudowa sieci istniejących dla zapewnienia  
prawidłowego funkcjonowania nowych i 
modernizowanych obiektów  

1.6.2.3. 

4 Komunikacja  
 

wykonanie nowych fragmentów dróg 
wewnętrznych, ciągów pieszych, placów, innych 
elementów komunikacji                                    i 
zagospodarowanie terenów niezabudowanych 
oraz  niezbędna przebudowa istniejących 
elementów komunikacji dla zapewnienia  
prawidłowego funkcjonowania nowych                        
i modernizowanych obiektów  

1.6.2.4. 

5 Likwidacje, przebudowy, 
rozbudowy i modernizacje  

wykonanie likwidacji,  przebudowy, rozbudowy 
lub modernizacji istniejących obiektów  w 
związku z planowanym zadaniem 

1.6.2.5. 

6 Naprawy uszkodzeń powstałych 
podczas wykonywania prac 
budowlanych w ramach Kontraktu 
10 

Wykonanie niezbędnych napraw oraz 
ewentualnych poprawek dotychczas 
wykonanych prac  

1.6.2.6. 

 
 

Uwaga! 
Prace budowlane będą wykonywane na obiekcie czynnym. Roboty należy 
prowadzić w sposób nie zakłócający pracy Oczyszczalni Ścieków, tj.  umożliwiający 
prowadzenie procesu technologicznego.  
 

1.3. Ogólny zakres działań Wykonawcy. 
 
1.3.1. Roboty budowlane 

Na podstawie dokumentacji projektowej, w ramach „Modernizacji węzła przyjmowania 
ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków” zostanie dokończona modernizacja 
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i budowa obiektów oraz prac określonych w rozdziale 1.2 jako zakres planowanych 
działań w ujęciu rzeczowym. 
Zamawiający posiada dwie ważne decyzje środowiskowe (Załącznik nr 1 do Części III 
Opis Przedmiotu Zamówienia): decyzję nr WIM.7627-1/11 z dn. 22.03.2011r., która 
obejmuje modernizację komory krat oraz węzła osadnika wstępnego, a także decyzję  nr 
WIM.6220.5.2013 z dn. 06.08.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji 
polegającej na „Modernizacji węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej 
oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”, obejmującą swym zakresem budowę nowego 
piaskownika, budowę zbiornika defosfatacji, budowę stacji zlewnej osadów ściekowych 
dowożonych z oczyszczalni przydomowych wraz ze zbiornikiem uśredniającym, budowę 
stacji zlewnej ścieków przemysłowych ze zbiornikiem uśredniającym, renowację kanału 
kanalizacji sanitarnej Ø1200 o długości około 110m. 
W razie potrzeby, a w szczególności gdyby w wyniku proponowanych przez Wykonawcę 
rozwiązań, posiadane przez Zamawiającego Decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia okazały  się niewystarczające na 
potrzeby uzyskania wymaganych pozwoleń oraz decyzji, Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać nową Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodną z zakresem objętym 
niniejszym Kontraktem i przewidzieć oraz ująć te koszty w Cenie Ryczałtowej. 
Załącznik nr 2 do Części III Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi prawomocna decyzja o 
pozwoleniu na budowę przedmiotowego Kontraktu 10A. 
W razie potrzeby, Wykonawca na własny koszt uzyska wszelkie uzgodnienia, 
decyzje, pozwolenia niezbędne do prawidłowej eksploatacji zmodernizowanej 
oczyszczalni, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa (o ile będą wymagane). 
 

1.3.2. Szkolenie, rozruch, odbiór końcowy 
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi na swój koszt rozruch 
urządzeń,  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, potwierdzający 
osiągnięcie zakładanych w SIWZ parametrów technologicznych i prawidłową pracę 
instalacji. Wykona także inne zobowiązania konieczne do odbioru końcowego i 
przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym wyposaży w urządzenia i 
narzędzia eksploatacyjne oraz w środki bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu 
wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca 
zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów 
realizowanych instalacji wymagających oznakowania (np. kierunek przepływu w 
rurociągach, określenia medium w rurociągach i zbiornikach, nazw obiektów, itp.). 
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkie nowowybudowane oraz 
zmodernizowane obiekty w instrukcje BHP oraz instrukcje obsługi. Podczas rozruchu 
Wykonawca pokryje koszty wszystkich niezbędnych prób i badań, a także zużytych części 
i materiałów.  
Rozruch poszczególnych obiektów oraz osiągnięcie efektu będzie realizowane w miarę 
kończenia kolejnych etapów prac.  
Gotowość do odbioru końcowego może zostać zgłoszona Zamawiającemu, kiedy roboty 
budowlane zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem oraz po zakończeniu z wynikiem 
pozytywnym rozruchu technologicznego.  
Szkolenie personelu Zamawiającego odbywało się będzie na obiekcie.  
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1.4. Zarys stanu istniejącego i identyfikacja głównych problemów 
 
UKŁAD TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BEŁCHATOWIE 
 
Cześć mechaniczna obejmuje: 
 
 Budynek krat (cedzenie części wleczonych na kratach); 
 Pompownię ścieków surowych (podnoszenie ścieków na wysokość umożliwiającą 

grawitacyjne przepłyniecie przez obiekty oczyszczalni); 
 Piaskownik poziomy 4 komorowy ze zgarniaczami (sedymentacja i usuwanie piasku); 
 Komorę rozdziału ścieków przed osadnikiem wstępnym (kierowanie ścieków do 

osadnika lub jego ominięcie); 
 Osadnik wstępny (sedymentacja zawiesin łatwo opadających, flotacja części 

pływających); 
 Pompownię osadu wstępnego (doprowadzenie osadu wstępnego do 

zagęszczacza/fermentera i doprowadzenie osadu po zagęszczeniu do otwartych 
basenów fermentacyjnych); 

 Zagęszczacz/fermenter (zagęszczenie i zakwaszenie zawiesin łatwo opadających 
usuniętych z osadnika wstępnego i generowanie lotnych kwasów tłuszczowych). 

 
Po części mechanicznej ścieki płyną na część biologiczną. 
Cześć biologiczna oczyszczalni stanowi drugi stopień oczyszczania, w którym następuje 
usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków na drodze fizycznej i biochemicznej w wyniku 
działalności życiowej (metabolizmu) osadu czynnego. 
 
Część biologiczna oczyszczalni obejmuje: 
 
 Komorę rozdziału ścieków (rozdział na poszczególne ciągi reaktorów biologicznych); 
 3 reaktory biologiczne (wielofazowy osad czynny: usuwanie biogenów: węgla, azotu, 

fosforu); 
 Komorę rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi (rozdział ścieków na osadniki 

wtórne); 
 3 osadniki wtórne (sedymentacja osadu czynnego); 
 Stację pomiarową ścieków (pomiar przepływu i pomiar redukcji zanieczyszczeń); 
 Pompownię osadu wtórnego i części pływających (recyrkulacja osadu wtórnego do 

reaktorów biologicznych, odprowadzenie osadu nadmiernego do stacji zagęszczania, 
części pływających); 

 Komorę rozdziału osadu na poszczególne reaktory (rozdział strugi osadu 
recyrkulowanego na reaktory biologiczne); 

 Stację dmuchaw (dostarczenie powietrza dla reaktorów biologicznych) 
 Stację dozowania PIX (dozowanie PIX-u dla celów chemicznej defosfatacji). 
 
Z punktu widzenia technologicznego istotne są także następujące obiekty: 
 Otwarte baseny fermentacyjne (fermentacja osadów nadmiernych i wstępnych); 
 Stacja zagęszczania i odwadniania osadu (zagęszczania osadu nadmiernego 

i odwadnianie osadu pofermentacyjnego); 
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 Komory wody technologicznej K5 i K6 (dostarczenie ścieków oczyszczonych do 
płukania taśm zagęszczarek i pras); 

 Pompownia wody technologicznej (dostarczenie wody technologicznej do 
przemywania skratek na kratach schodkowych oraz piasku w płuczce piasku). 

 
Kilkunastoletnia eksploatacja oczyszczalni ścieków w Bełchatowie wykazała 
niedoskonałość obecnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Wymusza to 
dokonanie zmian mających na celu optymalizację technologii oczyszczania ścieków           i 
gospodarki osadami ściekowymi.  
Istniejąca komora krat posiada nie sprawdzające się w praktyce urządzenia do 
wydzielania skratek ze ścieków, które są na tyle nieskuteczne, że pozwalają na 
przedostawanie się do ścieków zbyt dużych ilości części włóknistych powodujących 
zapychanie się pomp tłocznych i innych elementów ciągów dosyłowych. 
Istniejący piaskownik nie zapewnia skutecznego usuwania piasku ze ścieków, jego 
wymaganej czystości. Efektem jest obecność piasku w osadach: wstępnym, zagęszczonym 
w zagęszczaczu – fermenterze i przefermentowanym. Powoduje to kłopoty w eksploatacji 
urządzeń zagęszczania i odwadniania osadów. Obecna konstrukcja piaskownika nie 
pozawala na taką jego modernizację, która gwarantowałaby uzyskanie wysokiej 
sprawności usuwania piasku. Stąd konieczność budowy nowego obiektu.  
Brak prawidłowego wydzielania części mechanicznych ze ścieków dopływających na 
oczyszczalnię rodzi dalsze konsekwencje w eksploatacji ciągów biologicznych 
oczyszczania ścieków i decyduje o ostatecznej jakości wytwarzanych osadów ściekowych. 
 

1.5. Przyjęta strategia rozwiązania i jej uzasadnienie 
 

Celem modernizacji węzła przyjmowania ścieków dowożonych jest rozdział 
przyjmowanych ścieków na bytowo gospodarcze, przemysłowe, osady z przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz kierowanie ich w odpowiednie miejsce procesu 
technologicznego oczyszczania ścieków dla jego optymalizacji. Wybudowanie nowych 
stacji zlewnych w znacznym stopniu zwiększy możliwości techniczne oczyszczalni. 

Celem modernizacji części mechanicznej oczyszczalni ścieków jest poprawa pracy 
tej części układu technologicznego poprzez skuteczniejsze usuwanie i oczyszczanie 
skratek, zmniejszenie awaryjności układu usuwania skratek. Wybudowanie nowego, 
hermetyzowanego piaskownika zwiększy ilość separowanego piasku ze ścieków, co  
poprawi efektywność oczyszczania i zmniejszy awaryjność instalacji rurociągów, pomp, 
wirówek. Hermetyzacja i dezodoryzacja usuwanego powietrza z piaskownika zmniejszy 
uciążliwość oczyszczalni dla środowiska. Zakres modernizacji osadnika wstępnego i 
fermentera będzie obejmował wykonanie instalacji usuwania części pływających                 i 
skierowanie ich w odpowiednie miejsce procesu technologicznego. Celem tego 
rozwiązania jest poprawa pracy części biologicznej i zmniejszenie uciążliwości 
odorowych pracy osadnika wstępnego i fermentera. Kolejnym elementem modernizacji 
oczyszczalni będzie wybudowanie suchej pompowni osadu wstępnego i 
przefermentowanego. Celem nowej pompowni będzie zmniejszenie awaryjności 
instalacji poprzez zapewnienie rezerwowych pomp oraz zainstalowanie maceratorów, a 
także usprawnienie i zapewnienie ciągłości pracy osadnika i fermentera.  
Renowacja kanalizacji sanitarnej spowoduje zmniejszenie ilości piasku oraz wód 
gruntowych przedostających się do kanału. Budowa zbiornika defosfatacji wraz                         
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z armaturą i instalacją do strącania fosforu zwiększy efektywność usuwania fosforu                 
z odcieków pochodzących ze stacji odwadniania osadu oraz wód nadosadowych  z OBF. 
 

1.6. Charakterystyka poszczególnych elementów zamówienia 
 
1.6.1.  Wymogi ogólne 

W kolejnych podrozdziałach niniejszej SIWZ opisano poszczególne obiekty i elementy 
ogólne objętych kontraktem.  
Podane parametry określono w SIWZ wg najlepszej wiedzy Zamawiającego. Ze względu 
na specyfikę przedmiotu zamówienia, tj. konieczność kontynuacji robót 
przerwanych, a także z uwagi na prowadzenie prac na obiekcie czynnym, przed 
złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie 
oczyszczalni ścieków. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego, możliwa jest zmiana przyjętych założeń, tak aby zapewnić najlepsze 
jakościowo technicznie rozwiązanie.  
Wymagania i standardy jakościowe dla poszczególnych składowych objętych Kontraktem 
podane są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zawartych w 
Części IIIB niniejszej SIWZ. W szczególności należy spełnić następujące wymagania: 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w taki sposób, aby nie zostało 

zakłócone funkcjonowanie oczyszczalni oraz prowadzenie przez Zamawiającego 

innych inwestycji. 

 Wszystkie urządzenia winny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami 
oczyszczalni. 

 Zasilanie nowych i istniejących urządzeń ma zostać zrealizowane z nowych lub 
istniejących na terenie oczyszczalni  rozdzielni elektrycznych, po ich ewentualnej 
rozbudowie i modyfikacji.  

 Należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe występujące na 
oczyszczalni. 

 Wszystkie prace związane z wykonywaniem otworów, przejść przez ściany, itp. 
mają zostać wykonane w technice nieudarowej. 

 Wszystkie zasuwy należy wykonać jako nożowe z napędem elektrycznym, zdalnie 
sterowane, z nożem całkowicie wysuwanym poza światło przewodu. 

 Wszystkie zawory należy wykonać jako odporne na zamarzanie, z napędem 
elektrycznym, zdalnie sterowane. 

 Wszystkie elementy stykające się ze ściekami, gazami i środowiskiem 
agresywnym należy wykonać z tworzyw sztucznych (w ziemi) i/lub stali 
nierdzewnej. 

 Należy uwzględnić zabezpieczenia obiektów zagłębionych pod terenem 
wynikające z wysokiego poziomu wód gruntowych i ich agresywności.  

 Materiały, maszyny i urządzenia technologiczne muszą być dostarczone zgodnie   z 
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej.  

 Zastosowane wyroby muszą posiadać aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 
w języku polskim wydane przez odpowiednie instytucje. Dokumenty 
przetłumaczone z języków obcych na język polski muszą być potwierdzone przez 
osoby do tego uprawnione (tłumaczy). 

 Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach 
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pozyskania materiałów, maszyn i urządzeń technologicznych przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację.  

 Dopuszcza się zastosowanie maszyn i urządzeń technologicznych pochodzących 
od różnych producentów pod warunkiem, że zaproponowane przez Wykonawcę 
ich zestawienie, skonfigurowanie i połączenie zapewni spełnienie funkcji i celów 
wskazanych przez Zamawiającego. 

 W poszczególnych obiektach, pompowniach, zbiornikach, należy zastosować 
pompy, maceratory tego samego producenta i możliwie tego samego typu i 
wydajności. 

 W komorze krat zastosować elementy wyposażenia technologicznego pochodzące 
od jednego producenta. 

 Zastosowane pompy i rozdrabniacze winny być zasilane poprzez indywidualne 
falowniki dla każdego urządzenia. 

 Zaproponowane urządzenia nie mogą być prototypami.  
 W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych należy uwzględnić 

rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zapewnienie ciągłości 
procesu technologicznego funkcjonującej oczyszczalni ścieków i realizowanych 
przez Zamawiającego inwestycji. 

 Wyłączenie istniejących sieci i obiektów z eksploatacji z tytułu budowy nowych 
sieci i obiektów lub przebudowy istniejących wymaga ścisłego uzgodnienia            z 
Zamawiającym. 

 Sposób prowadzenia prac na istniejącej sieci, wykonywania obejść oraz 
dodatkowych tymczasowych nitek Wykonawca uzgodni z operatorem sieci. 

 Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać materiały i urządzenia, w posiadaniu 
których jest Zamawiający, zgodnie z poniższym zestawieniem. Zakupu poniższych 
urządzeń i materiałów nie należy kalkulować do ceny oferty. W cenie oferty należy 
uwzględnić koszty demontażu starych urządzeń technologicznych  
oraz koszty montażu nowych, koszty rozruchu, koszty szkoleń i instruktarzy. 
Poniższe elementy należy zamontować na poszczególnych obiektach zgodnie 
 z dokumentacją projektową wykonawczą. Montażu urządzeń powinna dokonać 
firma specjalistyczna, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami montażu tego typu 
urządzeń oraz dokumentacją techniczno – ruchową lub instrukcją danego 
urządzenia. 
Prace rozruchowe mogą zostać przeprowadzone tylko przez specjalistów z firm 
będących producentami urządzeń bądź ich autoryzowanych przedstawicieli. 

 
 
Tabela nr 3: Zestawienie niezabudowanych urządzeń i materiałów, a 
znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego 

 

Lp. Nazwa urządzenia/ rodzaj materiału Ilość jednostka 

1. Czyszczaki AVK DN 150 5 szt. 

2. Czyszczaki AVK DN 200 1 szt. 
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3. Skrzynka elektryczna przepływomierza  1 szt. 

4. Zawór hydrantowy płuczący 1 szt. 

5. Obudowy do zasuw 2 szt. 

6. Centrala wentylacyjna N2 + daszek,MCKS036220 1 szt. 

7. Centrala wentylacyjna N1A + daszek,MCKS0510725RN1 1 szt. 

8. Wentylator dachowy WVPKH 71007/3F ST 2 szt. 

9. Wentylator dachowy WVPKH-400 09/3F KO 2 szt. 

10. Wentylator dachowy WVPKH-160 09/3F ST 1 szt. 

11. Wentylator dachowy WVPKH-500 09/3F TWS 2 szt. 

12. Podstawa BII 400 KO 2 szt. 

13. Wentylator WVPKH- 400 09/3F 1 szt. 

14. Podstawa dachowa WVPKT-160 1 szt. 

15. Podstawa dachowa WVPKT-400 1 szt. 

16. Podstawa dachowa WVPKT-200 3 szt. 

17. Wentylator WVPKH-200 3 szt. 

18. Trójnik 400 z odejściem na 315 2 szt. 

19. Trójnik 500 z odejściem na 400 4 szt. 

20. Trójnik 500 z odejściem na 500 2 szt. 

21. Kolano segmentowe 90°fi 500 2 szt. 

22. Trójnik 250 z odejściem na 200 2 szt. 

23. Trójnik 400 z odejściem na 200 1 szt. 

24. Rura fi 500, łącznie dł. 9 mb (SPIRO, stal nierdzewna) 9 mb 

25. Rura fi 400, łącznie dł. 9 mb (SPIRO, stal nierdzewna) 9 mb 

26. Rura fi 250, łącznie dł. 9 mb (SPIRO, stal nierdzewna) 9 mb 

27. Rura fi 200, łącznie dł. 12 mb (SPIRO, stal nierdzewna) 12 mb 

28. Rura fi 160, łącznie dł. 21 mb (SPIRO, stal nierdzewna) 21 mb 

29. Rura fi 125, łącznie dł. 33mb (SPIRO, stal nierdzewna) 33 mb 

30. Redukcja 400 na 250 2 szt. 

31. Trójnik YSV-K- 125-125 2 szt. 

32. Trójnik YSK-K-45-125-125 3 szt. 

33. Trójnik YSV-K-45- 160-125 4 szt. 

34. Trójnik YSV-K-45- 160-125 3 szt. 

35. Trójnik 200/200 3 szt. 

36. Kolano 90°fi 250 2 szt. 

37. Kolano 90°fi 160 3 szt. 

38. Kolano 90°fi 200 9 szt. 

39. Kolano 90°fi 90 3 szt. 

40. Kolano 45°fi 90 3 szt. 

41. Kolano 90°fi 125 3 szt. 

42. Kolano 45°fi 125 4 szt. 

43. Kolano 90°fi 125 7 szt. 
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44. Zaślepka do kanału SPIRO fi 160 1 szt. 

45. Zaślepka do kanału SPIRO fi 125 1 szt. 

46. Złączki NYPEL fi 100 6 szt. 

47. Złączki NYPEL fi 125 9 szt. 

48. Złączki NYPEL fi 250 4 szt. 

49. Złączki NYPEL fi 200 19 szt. 

50. Złączki NYPEL fi 315 2 szt. 

51. Złączki NYPEL fi 500 8 szt. 

52. Złączki NYPEL fi 400 10 szt. 

53. Redukcja 400/250 2 szt. 

54. Kołnierz fi 500 2 szt. 

55. Kratka ocynkowana 250/250 1 szt. 

56. Kratka (kwasoodporna) 600/600 1 szt. 

57. Kratka (nierdzewna) 1000/500 1 szt. 

58. Kratka (nierdzewna) 400/600 1 szt. 

59. Kratka (ocynk) 150/300 4 szt. 

60. Kratka (nierdzewna) 500/200 1 szt. 

61. Kratka (nierdzewna) 200/200 1 szt. 

62. Kratka (nierdzewna) 800/400 1 szt. 

63. Kratka (ocynk) 250/400 2 szt. 

64. Kratka (ocynk) 400/250 2 szt. 

65. Kratka (ocynk) 200/200 6 szt. 

66. Anemostat (ocynk) fi 200 3 szt. 

67. Anemostat (kwasoodporny) fi 200 4 szt. 

68. Anemostat (nierdzewna) fi 250 2 szt. 

69. Anemostat (nierdzewna) fi 315 4 szt. 

70. Anemostat (nierdzewna) fi 400 4 szt. 

71. Anemostat (ocynk) fi 100 1 szt. 

72. Anemostat (ocynk) fi 125 1 szt. 

73. Anemostat (ocynk) fi 160 1 szt. 

74. Kratka (nierdzewna) 150/300 8 szt. 

75. Śruba do anemostatów prostokątnych 16 szt. 

76. 
Czujnik kanałowy TEMP.SNR.DUCT/CZUJNIK KANAŁOWY  
99000551007626 

2 szt. 

77. 
Czujnik kanałowy TEMP.SNR.DUCT/CZUJNIK KANAŁOWY  
99000551007626 

2 szt. 

78. 
Sterownik z czujnikiem temperatury pokojowej TEMP.SNR.ROOM 
KMI ADV 99000551007625 

1 szt. 

79. 
Sterownik z czujnikiem temperatury pokojowej TEMP.SNR.ROOM 
KMI ADV 99000551007625 

1 szt. 

80. Presostat PS500  DFF.PRSS.GG PS500 99000551000264 2 szt. 

81. Presostat PS500  DFF.PRSS.GG PS500 99000551000264 2 szt. 
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82. Falownik  F.CVTR  4 KW/3X400-MOD/MCK.01 99000531009557 1 szt. 

83. Falownik  F.CVTR 2,2 KW/1X230-MOD/MCK.01 99000531009556 1 szt. 

84. 
Skrzynka rozdzielcza KL EH M MCKS-90-3/400/OUTSIDE/MCK.01 
99000521009716 

1 szt. 

85. 
Skrzynka rozdzielcza KL EH M MCKS-48-3/400/OUTSIDE/MCK.01 
99000521009713 

1 szt. 

86. 
Rozdzielnica centrali KL CG MCKS N11-1/400 TW/OUTSIDE/MCK.01 
99000521009564 

1 szt. 

87. 
Rozdzielnica centrali KL CG MCKS N11-1/400 TW/OUTSIDE/MCK.01 
99000521009564 

1 szt. 

88. 
Bezpiecznik porcelanowy FUSE  gG 20 A type 
10z38/MCK.01/WKŁ.TOP 99000581008621 

3 szt. 

89. 
Bezpiecznik porcelanowy FUSE  gG 32 A type 
10z38/MCK.01/WKŁ.TOP 99000581008622 

1 szt. 

90. 
Siłownik Belimo A.DPR.ACTUR ON-OFF 10 NM (NM24A) 
99000541003095 

1 szt. 

91. 
Siłownik Belimo A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 NM (LM24A) 
99000541003087 

1 szt. 

92. Pompa głębinowa Grundfos SL1.80.80.22.4.51D.C moc 2,2kW 1 szt. 

93. Pompa głębinowa Grundfos SLV.80.80.22.4.50D.C moc 2,2kW 1 szt. 

94. Pompa głębinowa Grundfos   SLV.80.80.22.4.50D.C moc 2,2kW 1 szt. 

95. Pompa głębinowa Grundfos   SLV.80.80.22.4.50D.C moc 2,2kW 4 szt. 

96. Komplet montażowy do pomp Grundfos nr 96937242 2 szt. 

97. Pompa głębinowa Grundfos   SL1.80.80.55.4.51D.C moc 5,5kW 2 szt. 

98. Kolano montażowe DN80 (stopowe) do pomp Grundfos 8 szt. 

99. Strumienica 98368043 Grundfos 1 szt. 

100. Mieszadło Grundfos AMG.09.41.342.5.OB 1 szt. 

101. Prowadnice fi 50 dł.6m, łącznej długości L=108mb 18 szt. 

102. Prowadnica profil zamknięty 80x80 dł. 5m 1 szt. 
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103. Pokrywa 1000 4 szt. 

104. Pokrywa 1200 12 szt. 

105. Kręgi 1200/25 5 szt. 

106. Kręgi 1200/50 7 szt. 

107. Kręgi 1200/1000 11 szt. 

108. Kręgi z kinetą 1000/1250 1 szt. 

109. Kręgi z kinetą 1000/1000 3 szt. 

110. Studnia z osadnikiem 1200/1000 7 szt. 

111. Pokrywa 2000 1 szt. 

112. Kręgi 2000/1000 1 szt. 

113. Studnia (krąg ze spodem 2000/1250) 1 szt. 

114. Kręgi 1200/1000 z kinetą, dł. 1m 5 szt. 

115. Lamel separatora 1 szt. 

116. Właz żeliwny D400 1 szt. 

117. Uszczelka 1200/25 10 szt. 

118. Rura PE Ø560 dł. 36mb 36 szt. 

120. Krata panelowo-hakowa FRS numer 1726-03;04;05 3 szt. 

121. Prasopłuczka skratek typ SPW 200 numer 1726-02 1 szt. 

122. 
 Agregat hydrauliczny WATZ Hydraulik AG 00175 – 15 wraz z prasą 
tłokową hydrauliczną do transportu skratek DP 300 Numer 1726-16 

1 szt. 

123. Prasa z systemem płukania skratek SPW 300 numer 1726-06 1 szt. 

124. 
Przenośnik wałowy, poziomy odwadniający skratki SpF numer 1726-
07 

1 szt. 

125. Przenośnik wałowy, pionowy skratek SF numer 1726-08 1 szt. 

126. Silnik wraz z napędem do kraty łańcuchowo-zgrzebłowej typu HUR 1 szt. 

127. Rotametry z elektrozaworami 051800.1-00/6971 3 szt. 

128. Kompresory 3 szt. 

129. 

 
 
Krata łańcuchowo-zgrzebłowa HUR numer 1726-1 
 

1 szt. 
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  Konstrukcja stalowa   kg 

130. Konstrukcja stalowa – studnia zbiorcza z ramą wciągnika.  908,12 kg 

131. Kotwy fundamentowe, 2 szt. o łącznej masie 14,40kg 14,4 kpl 

132. 
Konstrukcja stalowa – PCP2. Łączna masa 4,358Mg – 0,175Mg = 
4,183Mg 

4183 kpl 

133. 
Konstrukcja stalowa – konstrukcja wsporcza ścianki działowej. 
Łączna masa 437,41Kg  

437,41 kpl 

134. Pospółka na placu budowy. Łączna masa 7x22Mg 154 mg 

135. Zastawka szandorowa bk=1200 mm, hk=1200 mm 1 szt. 

136. Zgarniacz radialny 1 szt. 

137. Szafa sterownicza  1 kpl. 

138. Płyty-obudowa 1 kpl. 

139 Lamel separatora + właz 1 szt. 

140. 

Rozdzielnice zasilająco - elektryczne oraz skrzynki sterowania 
lokalnego. 
  
- rozdzielnica nr: B020SZ01_P1, B020SZ01_P2, 11SZ02_P1, 
11SZ02_P2, 11SZ02_P3, B301SZ01_P1, B301SZ01_P2, B304SZ01_P1, 
B304SZ01_P2, B307SZ01_P1, B307SZ01_P2, B302SZ01_P1, 
B302SZ01_P2, B310SZ01_P1, B310SZ01_P2, B190SZ01, B190SZ02, 
B303SZ01, B303SZ02, B303SZ03, B303SZ04, B303SZ05 
Uwaga! Sterowniki i falowniki nie zostały oprogramowane. 1 kpl. 

 
 
 
Uwaga! Zamawiający posiada 60-miesięczną gwarancję (liczoną od dnia uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie) na materiały i urządzenia wymienione w powyższej 
tabeli. 
 
 

 Wykonawca zobowiązany jest dokończyć budowę rurociągów zgodnie z 
poniższym zestawieniem: 
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Tabela  nr 4: Zaawansowanie wykonania rurociągów w ramach realizacji Kontraktu 
10 

 
 

Nr. 

pozycji 

Opis pozycji Stan wykonania Śred

nica 

fi 

[mm] 

Rodzaj 

materiału 

Długość 

projektowa

nych 

odcinków 

[mb] 

Długość 

wykonanych 

odcinków 

[mb] 

1.1 Rurociag 

technologiczny 

PE100 SDR17 ø560 

od komory 

rozprężnej do 

piaskownika i od 

piaskownika do 

istniejącego kanału 

wraz armaturą wraz z 

przyłączem, 

Wykonano rurociąg PE 

od strony napływowej 

3szt.  i odpływowej 3szt. 

wraz z tulejami i 

kołnierzami ze stali 

nierdzewnej  od komory 

K1 wejście do budynku z 

piaskownikami i wyjście 

z budynku piaskownika. 

Brak połączenia z 

istniejącym kanałem 

odpływowym, brak 6 

połaczeń zwężek 

kołnierzowych ze stali 

nierdzewnej  i armaturą z 

piaskownikami, brak 

przyłącza rurociagu 

technologicznego PE100 

SDR17 ø560 od 

piaskownika do 

istniejącego kanału 

560 PE100 

SDR17 

~83,8 mb 49,28mb 

1.2 Rurociągi wody 

technologicznej 

PE100 SDR17 ø 125 

od pompowni do 

budynku 

piaskownika wraz z 

przyłączem rurociągu 

wody 

technologicznej 

PE100 SDR17 ø 125 

do pompowni 

wykonano cały odcinek; 

należy wykonać montaż 

śrub w połączeniu 

kołnierzowym między 

rurociągiem wykonanym 

z PE a rurociągiem ze 

stali kwasoodpornej 

125 PE 100 

SDR17 

~229,4 

mb 

222,6mb 

1.3 Rurociągi wody 

technologicznej 

PE100 SDR17 ø 110 

od włączenia w 

istniejący wodociąg 

wody 

technologicznej do 

piaskownika i 

budynku krat 

Wykonano cały odcinek 

z uwagami: brak tulei i 

kołnierza w komorze 

krat, brak skrzynki do 

zasuw wraz z podłożem 

pod skrzynkę  

110 PE 100 

SDR17 

~91,9 mb 91,53mb 
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1.4 Rurociągi 

technologiczne 

PE100 SDR17 

ø40  od włączenia 

przy bud. krat do 

studni zbiorczej wraz 

z przyłączem 

rurociągu 

technologicznego 

PE100 SDR17 

ø40  od włączenia 

przy bud. krat do 

studni zbiorczej 

Wykonano odejście rurą 

PE40 wraz z odcięciem 

w kierunku komory krat 

długości 4,97m; brak 

skrzynki do zasuw wraz 

z podłożem pod 

skrzynkę, brak przyłącza 

40 PE 100 

SDR17 

~23,4 mb 4,97mb 

1.5 Rurociąg 

technologiczny 

tłuszczu PE100 

SDR17 fi 160  od 

piaskownika do 

pompowni PCP1 

Wykonano cały odcinek. 

Wyjście rurociągu PE fi 

160 z piaskownika 

wykonano bez tulei i 

kołnierza. Wykonano 

wejście do zbiornika 

PCP1 z uszczelnieniem 

łańcuchowym. 

Wykonano studzienkę 

czyszczącą fi 1200 - z 

uwagami. Brak montażu 

czyszczaka, zasuw 

nożowych, podpór pod 

armaturę i wyjścia 

kolumn na powierzchnię 

studni. Brak osiowości 

rur wewnątrz studni 

160 PE 100 

SDR17 

~27,5 mb 27,37mb 

1.6 Rurociąg tłoczny 

PE100 SDR17  ø 160 

od pompowni PCP1 

do istniejącej studni 

przy PCP2   

Wykonano cały rurociąg 

tłoczny tłuszczu PE 160 

z wyjściem z PCP1 i 

wejściem do istniejącego 

zbiornika przy PCP2. 

Wykonano studzienki 

czyszczące fi 1200 szt.2. 

Brak montażu 

czyszczaków, zasuw 

nożowych , podpór pod 

armaturę i wyjścia 

kolumn na powierzchnię 

studni. Brak osiowości 

rur wewnątrz studni. 

Brak regulacji włazów.  

160 PE 100 

SDR17 

~52,5 mb 52,40 mb 

1.7 Rurociąg spustowy  

wraz z przyłączem 

PE100 SDR17 ø 250 

od ob. 8 (fermenter) 

do istniejącej studni 

przy pompowni 

brak - - ~8,1 mb - 
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PCP2 

1.8 Rurociąg PIX wraz z 

przyłączem od stacji 

PIX do istniejącej 

stacji PIX- PE100 ø 

20 

Wykonano częściowe 

ułożenie rurociągu. 

Należy sprawdzić jego 

drożność oraz drożność 

rury osłonowej. W 

przypadku stwierdzenia 

braku drożności należy 

rurociąg zdemontować i 

ponownie wykonać 

nowy zgodnie z 

dokumentacją 

projektową. 

2x20 PE 100 

SDR17 

~2x136,0 

mb 

2x98,9mb 

1.9 Rurociąg PIX wraz z 

przyłączem od stacji 

PIX do pompowni 

filtratu – PE100 ø 20 

brak - - ~4,0 mb - 

1.10 Rurociąg 

technologiczny wód 

nadosadowych 

PE100 SDR17 ø 315 

od istniejącej 

studzienki do 

pompowni filtratu 

wykonano część, tj. 

odcinek 12m z uwagami: 

brak włączenia do 

istniejącej studni, brak 

renowacji istniejącej 

studni. 

315 PE 100 

SDR17 

~14,4 mb 12mb 

1.11 Rurociąg 

technologiczny wód 

nadosadowych 

PE100 SDR17 ø200 

zrzut wody 

nadosadowej do ist. 

kanalizacji przy zb. 

defosfatacji (od 

studni S18 do Si4) 

wykonano cały rurociąg 

z uwagami: brak 

wykonania renowacji 

istniejącej studni, brak 

wykonania odcięcia 

dopływu. 

200 PVC-U ~12,7 mb 12,51mb 
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1.12 Rurociąg tłoczny 

wraz z przyłączem od 

zbiornika 

uśredniającego 

osadów ściekowych 

dowożonych do 

fermentera nr 8 - 

PE100 SDR17 ø 160  

Wykonano część 

rurociągu tłocznego 

tłuszczu PE 160 z 

wejściem do fermentera 

na długości 54,69m w 

kierunku zbiornika 

uśredniającego. 

Wykonano studzienki 

czyszczące fi 1200 szt.2 

- z uwagami: nie 

wykonano czyszczaków, 

 zasuw nożowych, 

podpór pod armaturę. 

Nie wykonano kolumn  

zasuw na powierzchnię 

pokrywy studzienki. 

Brak regulacji włazów. 

Brak włączenia do studni 

zaworowej zbiornika 

uśredniającego. 

160 PE 100 

SDR17 

~70,6 mb 54,69mb 

1.13 Rurociąg i przyłącze 

tłoczne ciśnieniowe 

PE100 SDR17 ø 160 

od PCP2 do rurociągu 

przy OBF   

brak - - ~57,0 mb - 

1.14 Rurociąg ssawny 

wraz z przyłączem  

PE100 SDR17 ø 160 

od ob. nr 8 

(fermenter) do 

pompowni PCP2   

brak - - ~2,3 mb - 

1.15 Przekładka kanału 

PE100 SDR17 ø315 

od istniejącej 

studzienki Si5 do 

istniejącej studni 

zbiorczej 

brak - - ~23,3 mb - 

1.16 Rurociąg 

grawitacyjny PVC-U 

160 od studni S14 do 

zbiornika 

uśredniającego 

osadów ściekowych 

dowożonych 

wykonano część z 

uwagami: brak 

wykonania odcinka od 

studni S14 do stacji 

zlewnej. 

160 PVC-U  ~11,9 mb 8,76mb 
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1.17 Rurociąg 

grawitacyjny PVC-U 

160 od stacji zlewnej 

do zbiornika 

uśredniającego 

ścieków 

przemysłowych 

dowożonych 

brak - - ~12,8 mb - 

1.18 Rurociąg tłoczny 

PE100 SDR17 ø 200 

od pompowni KOW 

do fermentera  (ob. nr 

8)  

Wykonano częściowe 

ułożenie rurociągu PE fi 

200, na odcinku ok. 29m, 

od studni zaworowej z 

wejściem do fermentera. 

Wykonano studzienkę 

czyszczakową fi 1200 

szt.1. Wykonany został 

montaż studni 

zaworowej. Z uwagami: 

nie wykonano 

czyszczaka, zasuw 

nożowych, podpór pod 

armaturę, wyjścia 

kolumn zasuw na 

powierzchnię pokrywy 

studzienki. Brak 

regulacji włazów. 

Ułożony odcinek od 

fermentera do studni 

czyszczakowej należy 

poprawić ze względu na 

zaniżenie kanału. Brak 

osiowości rurociągu 

studni zaworowej. Brak 

armatury w studni 

zaworowej. Brak 

wykonania połączenia 

studni zaworowej z 

istniejącą pompownią 

KOW. Brak włączenia 

nowej sieci PE fi200 do 

studni zaworowej. 

200 PE 100 

SDR17 

~35,0 mb 29,15mb 

1.19 Kanalizacja sanitarna 

popłuczyn dla 

budynku kontenera 

na skratki z rur PVC 

fi 160 

wykonano część, tj. ok. 

3,25m podposadzkowej 

kanalizacji, należy 

dokończyć zgodnie z 

projektem 

160 PVC-U ~17,9 mb 3,25mb 
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1.20 Rurociągi 

dezodoryzacji PE fi 

200, fi 180 dla bud. 

krat, studni zbiorczej, 

piaskownika do 

biofiltra. 

wykonano rurociąg 

dezodoryzacji od 

biofiltra z wejściem do 

budynku krat i budynku 

piaskownika długości 

97,45m; nie wykonano 

podłączenia studni 

zbiorczej; brak 

zakończenia rurociągu 

tuleją i kołnierzem w 

budynku krat i 

piaskowniku 

200, 

180 

PE 100 

SDR17 

~ 97,45mb 

1.21 Kanalizacja 

deszczowa dla PCP2 

(od S7 do S11 wraz z 

odejściami) i 

sanitarna dla PCP2 

(od studni S6 do 

PCP2 i od S7 do 

istniejącej POW)  

wykonano część, tj. 

odcinek kanalizacji 

sanitarnej od studni 

projektowanej na 

istniejącym kolektorze 

wraz z wykonaniem 

studni  S6 w kierunku 

PCP2 z rur PVC fi 160 

długości 21,81m. Do 

wykonania całość 

kanalizacji deszczowej 

  

160 PVC-U ~44,8 – 

k.s. 

~68,8 – 

k.d. 

21,81mb – 

k.s.; 

0 mb – k.d. 

1.29 Kanalizacja 

deszczowa i sanitarna 

dla budynku  

Piaskownik 

Wykonano część 

kanalizacji deszczowej: 

wykonano studnię D3 

wraz z 4 podejściami od 

strony północnej oraz 1 

podejście od strony 

południowej do studni 

S2, wykonano odcinek 

od D3 do Di1 o długości 

13,09m ; brak 

wykonania odwodnienia 

trzech punktów dachu od 

strony południowej; 

wykonano całość 

kanalizacji sanitarnej z 

rur PVC-U Ø160 

długości  17,07 m (od 

włączenia do biofiltra, 

wraz z odcinkiem do 

piaskownika) 

160 PVC-U ~68,0 mb 

– k.d. 

~17,09mb 

– k.s. 

35,45mb – 

k.d. 

17,07 mb – 

k.s. 
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1.30 Montaż rurociągu 

wody wodociągowej 

dla ob. Nr 8 

(fermenter) i PCP1 

Wykonano całość 

rurociągu; wejście 

rurociągu do obiektu 

zakończone zaślepką. 

Wykonano włączenie do 

istniejącej sieci. Brak 

wykonania ocieplenia 

przy fermenterze, brak 

skrzynek zasuw. Brak 

zamontowanego 

elektrozaworu. 

50 PE 100 

SDR17 

~ 77 mb 75,7mb 

1.31 Rurociąg wody pitnej 

dla obydwu stacji 

zlewnych 

Wykonano cały odcinek 

rurociągu; brak skrzynek  

zasuw, brak betonów. 

50 PE 100 

SDR17 

~80,4 mb 80,07mb 

1.32 Odwodnienie stacji 

PIX - rurociąg PVC - 

U 160 

wykonano całość 

rurociągu PVC-U 160 

wraz ze studzienkami 

S18, S19, S20 z 

uwagami: brak 

podłączenia wanny 

stacji, brak regulacji 

studni, brak obróbek 

wewnętrznych studni 

160 PVC-U ~29,2 mb 29,18mb 

1.33 Rurociąg kanalizacji 

deszczowej wraz z 

separatorem  

Wykonano część 

kanalizacji deszczowej o 

dł. 18,3 mb. Wykonano 

montaż separatora. 

Należy wybudować 

pozostałą część 

kanalizacji deszczowej, 

zamontować lamel 

separatora i właz, które 

są w posiadaniu 

Zamawiającego 

160 PVC-U ~32,7 mb 18,38mb 

1.34 Wykonanie 

przekładki (montaż 

studni D1, D2 wraz z 

podłączeniem) 

Wykonano całą 

przekładkę z uwagami: 

brak regulacji i montażu 

włazów żeliwnych 

160 PVC-U ~4,3 mb 5,83mb 

1.35 Rurociąg wody 
technologicznej, 
Dn315 z PVC od 
istniejącej studzienki 
Si5 do istniejącej 
studni zbiorczej 

brak - - ~23,3mb - 

1.36 Rurociąg wody 
technologicznej, 
Dn63 od W13 do 
W10a 

Wykonano całość z 

uwagami: brak skrzynek 

zasuw, brak betonu 

63 PE 100 

SDR17 

~3,8 mb 3,8 mb 

1.37 
Rurociąg tłoczny 
ciśnieniowy Tz1, 
Dn160, PE100 

brak  - 

 
- 

 
~10,0 mb 

- 
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1.38 
Rurociąg tłoczny 
ciśnieniowy Tz2, 
Dn160, PE100 

brak - 

 
 
- 

 
~5,5 mb 

- 

1.39 
Rurociąg tłoczny 
ciśnieniowy Tz4, 
Dn160, PE100 

brak - 

 
 
- 

 
~5,5 mb 

- 

1.40 
To2 – Rurociąg 
tłoczny z POW, 
Dn160, PE100 

 

brak 

 

- 

 

- 

 

~7,9 mb 

 

- 

1.41 
To3- Rurociąg 
ssawny, Dn160, 
PE100 

 

brak 

 

- 

 

- 

 

~ 15,0 mb 

 

- 

1.42 To4- Rurociąg 
tłoczny osadu ze 
zbiornika defosfatacji  
do OBF, Dn160, 
PE100 

 

brak 

 

- 

 

- 

 

~ 9,9 mb 

 

- 

1.43 Tt7- Rurociąg 

tłoczny pompy z 

rozdrabniaczem, 

Dn160, PE 100 

 

brak 

 

- 

 

- 

 

~8,5 mb 

 

- 

1.44 Tt8- Rurociąg tłoczny 
ciśnieniowy z PCP2 
do zagęszczacza/ 
fermentera, Dn160, 
PE 100 

 

brak 

 

- 

 

- 

 

~6,3 mb 

 

- 

1.45 Wodociąg od 
włączenia w punkcie 
W1 do wejścia do 
piaskownika i 
biofiltra, Dz 50, PE 

 

Wykonano cały rurociąg 

z uwagami: brak 

skrzynek zasuw i 

obudowy skrzynek. 

 

50 

 

PE  

 

~39,9 mb 

 

39,88 mb 

1.46 Przekładka 
kanalizacji sanitarnej 
DN 200, PVC od Si2 
do S4 i od S4 do Si1, 
od S4 do włączenia 
do PCP1, od S5 do 
T6 

 

brak 

 

- 

 

- 

 

~25,8 mb 

 

- 

1.47 Przyłącze 
wodociągowe DN50, 
PE od punktu W7 do 
włączenia do 
pompowni PCP2 

 

brak 

 

- 

 

- 

 

~20,3 mb 

 

- 

1.48 Rurociąg części 

pływających i 

tłuszczu PE 160 od 

osadnika wstępnego 

(obiekt 7) do PCP1  

Wykonano cały rurociąg 

z uwagami: brak 

montażu tulei i kołnierza 

 

160 

 

PE 100 

SDR17 

 

~ 16,5 mb 

 

14,21mb 

1.49 Rurociąg zrzutowy 

wód nadosadowych z 

OBF fi 160 z 

istniejącej studzienki 

Wykonano częściowo na 

odcinku ok. 16m; 

pozostały zakres 

wykonać zgodnie z 

 

160 

 

PE 100 

SDR18 

 

~17,3 mb 

 

ok. 16mb 
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SI1 do pompowni 

filtratu  

projektem 

 
 
Wszystkie elementy rurociągów wymienione w tabeli powyżej, w kolumnie „stan 
wykonania” Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć do wykonania i uwzględnić w 
cenie ofertowej.   
W przypadku braku ujęcia w powyższej tabeli któregoś z niezbędnych dla celów 
realizacji Kontraktu 10A elementów sieci należy wykonać je zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

 

1.6.1.1. Komora krat KK 

 

Do chwili obecnej wykonano częściowo roboty przygotowawcze, na poziomie "0" odbicie 
starego tynku i uzupełnienie w tych miejscach nowym tynkiem, demontaż kratek 
wentylacyjnych na poziomie "0", skucie płytek na ścianach w ilości około 200 sztuk na 
poziomie "0" i "-1", skucie płytek gresowych na posadzce na poziomie "-1", częściowe 
poszerzenie jednego kanału na poziomie "-1", przyklejenie siatki z włókna szklanego na 
elewacji zewnętrznej, demontaż koryt kablowych instalacji elektrycznej, demontaż 
grzejników elektrycznych, demontaż oświetlenia, wykonano demontaż kraty ręcznej na 
poziomie "-1". 

Należy wykonać pozostałe prace zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.  

 
W komorze krat przebudować istniejące kanały, zlikwidować istniejące zagłębienia 
zbędne w nowym układzie oraz wymienić wszystkie istniejące płytki.  Skratki trafiać mają 
do zamkniętego kontenera usytuowanego na poziomie „0” w nowo wybudowanym 
budynku. Ponadto  obiekt zostanie wyposażony w będące w posiadaniu Zamawiającego: 
przenośniki skratek, płuczkę do turbulentnego płukania skratek ściekami oczyszczonymi, 
praskę skratek. Koszty demontażu starych urządzeń oraz montażu nowych należy 
uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest zakupić oraz  zamontować 
dodatkowe czujniki do pomiarów gazów niebezpiecznych i trujących. Należy dokończyć 
budowę budynku dla kontenera na skratki o wymiarach: L=8m, B=5m, H=5m. W budynku 
komory krat należy wybudować nowe instalacje wentylacji mechanicznej: podstawową - 
zapewniającą dziesięciokrotną wymianę powietrza z płynną regulacją wydajności (w 
zakresie od 0 do 10)- i dodatkową (sterowaną w zależności od stężenia gazów 
niebezpiecznych), zapewniające właściwe warunki BHP w  budynku krat, z dezodoryzacją 
usuwanego powietrza na nowowybudowanym biofiltrze, który znajduje się w posiadaniu 
Zamawiającego, na terenie oczyszczalni ścieków. 
Wymienić wszystkie wywietrzaki podokienne. Wszystkie elementy wentylacji wykonać 
ze stali kwasoodpornej polerowanej.                             
W pomieszczeniach technologicznych wentylację mechaniczną należy dostosować do 
odpowiednich parametrów powietrza (pod względem temperatury i wilgotności). 
Należy wykonać uszczelnienie nowych i istniejących kanałów i urządzeń, (m.in. 
wszystkich zastawek kanałowych i radarowych sond pomiaru poziomu) oraz 
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indywidualny układ wentylacji dla każdego urządzenia (minimum 10 wymian powietrza 
na godzinę w przestrzeni uszczelnionej).  

Do płukania krat i skratek w prasopłuczce należy wykorzystać wodę technologiczną             
tj. ścieki oczyszczone. Należy dokończyć budowę nowej pompowni wody technologicznej 
przy kanale odpływowym ścieków oczyszczonych za osadnikami wtórnymi. Pompownię 
wyposażyć w przepływomierz oraz dwie pompy o wydajności powyżej 50 m3/h każda, 
sterowane falownikami. Sterowanie falownikami powinno umożliwić zwiększenie 
wydajności pomp o co najmniej 30%. Zastosować filtry (podstawowy i rezerwowy) z 
funkcją automatycznego czyszczenia, umożliwiające separację cząstek stałych >200µm. 
Pompownię włączyć do centralnego układu automatyki i sterowania. Dokończyć budowę 
nowego wodociągu wody technologicznej, zasilającego komorę krat i piaskowniki  
(istniejący i nowo projektowane) oraz połączyć funkcjonalnie z płuczkami piasku 
(istniejącą i nowo projektowanymi).  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji ogrzewania zapewniającej 
prawidłową pracę urządzeń przy intensywnej wentylacji i temperaturach zewnętrznych 
do -30°C. 

 
Po zakończonych robotach technologicznych należy wykonać nowe, szczelne przykrycia 
kanałów, uzupełnić ubytki ścian, położyć nowe płytki na całej powierzchni ścian, wykonać 
nowe posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych. Wykonać nowe kratki 
odprowadzające wody z posadzek, odpowiednie spadki zabezpieczające przed 
zaleganiem wody. Pomalować budynek wewnątrz i na zewnątrz. Wykonać zgodnie z 
projektem wykonawczym branży drogowej nową nawierzchnię utwardzoną z kostki 
brukowej bezfazowej w rejonie: 
- kraty wstępnej; 
- budynku komory krat (również opaska wokół budynku); 
- budynku kontenera na skratki.  
Oczyścić i pomalować: 
- wciągnik z konstrukcją wciągnika ręcznego; 
- elektrowciąg; 
- istniejące rurociągi stalowe. 
Ponadto należy wykonać doszczelnienie wszystkich rur wchodzących i wychodzących z 
budynku komory krat. 
Wykonawca wymieni istniejący elektrowciąg skratek, wraz z przynależną konstrukcją, w 
przypadku kolizji z nowoprojektowanymi urządzeniami. 
Szafy zasilająco-sterujące nowych urządzeń wraz z falownikami, sterownikami mają być 
umieszczone w pomieszczeniu rozdzielni pompowni ścieków surowych. 
 
System sterowania i automatyki  powinien spełniać następujące wymagania: urządzenia 
wyposażone w pełną automatykę, włączone w system SCADA funkcjonujący  
na oczyszczalni ścieków, z zachowaniem przyjętych przez Zamawiającego standardów.   
Dla zastosowanych nowych urządzeń należy wykonać: 

- wizualizację stanów pracy urządzeń, temperatury pomieszczeń, ciśnienia wody   
   technologicznej, poziomu napełnienia kontenera skratkami, 
- sterowanie urządzeniami technologicznymi, wentylacją, ogrzewaniem, 
- zbieranie danych do raportów, wykresów z pracy urządzeń i instalacji, 
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- sygnalizowanie stanów pracy i stanów awaryjnych wszystkich urządzeń  
np. przekroczenie maksymalnego poziomu stężenia gazów niebezpiecznych  
i trujących, przekroczenie maksymalnego poziomu ścieków w kanale, spadku 
ciśnienia wody płuczącej i innych. 

 
 

Układ separacji, transportu, prasowania i płukania skratek składać się musi z 
następujących elementów: 

A) kraty rzadkiej o prześwicie nie więcej niż 50mm wraz z prasą skratek  – 1szt. w 

posiadaniu Zamawiającego, 

B) zestawu 3 krat panelowo-hakowych o prześwicie elementu filtracyjnego  nie    

więcej niż 3,5 mm – w posiadaniu Zamawiającego, 

C) prasopłuczki wstępnie odwadniającej skratki przed transporterem pionowym    

spełniającej jednocześnie funkcję transportera poziomego odbierającego skratki z   

trzech krat – w posiadaniu Zamawiającego, 

D) transportera pionowego, odbierającego częściowo odwodnione skratki  

z transportera poziomego i ewakuującego je do prasopłuczki skratek 

umiejscowionej  na poziomie „0” – w posiadaniu Zamawiającego, 

E) prasopłuczki skratek – w posiadaniu Zamawiającego, 

F) praski ewakuacji skratek do kontenera – w posiadaniu Zamawiającego, 

G) systemu wentylacji – w posiadaniu Zamawiającego elementy wymienione w 

Tabeli nr 3, 

H) budynku na kontener, 

I) kontenera. 

Należy  wykonać następujące prace: 

 Dokończyć rurociąg z nowo projektowanej pompowni wody technologicznej do 
komory krat z funkcjonalnym połączeniem rurociągu do piaskownika, 

 Zmodernizować istniejące kanały w budynku krat, 

 Wykonać renowację kanału Ø1000 pomiędzy studnią zbiorczą a komorą krat, 

 Wykonać nowe rury spustowe odcieków z górnej posadzki do kanałów 
doprowadzających ścieki (min. 4 szt.), 

 Wykonać nową instalację odcieków z budynku na kontener do kanałów 
doprowadzających ścieki. 

 
ad A), B), C), D), E), F) G) – Wykonawca zobowiązany ująć koszty demontażu starych 
urządzeń i montażu nowych urządzeń, które są w posiadaniu Zamawiającego, 
koszty rozruchu, koszty szkoleń i instruktarzy, w cenie ofertowej.  Montażu urządzeń 
powinna dokonać firma specjalistyczna, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami 
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montażu tego typu urządzeń oraz dokumentacją techniczno – ruchową lub instrukcją 
danego urządzenia. 
Prace rozruchowe mogą zostać przeprowadzone tylko przez specjalistów z firm będących 
producentami urządzeń bądź ich autoryzowanych przedstawicieli. 

 

 
ad G) System wentylacji  
 
W budynku krat należy wybudować nowe instalacje wentylacji mechanicznej: 
podstawową - zapewniającą dziesięciokrotną wymianę powietrza z płynną regulacją 
wydajności (w zakresie od 0 do 10)- i dodatkową (sterowaną w zależności od 
przekroczenia dopuszczalnego stężenia gazów niebezpiecznych), oddzielnie dla 
przestrzeni uszczelnionej i pozostałej (powyżej kanałów i urządzeń), zapewniające 
właściwe warunki BHP w  budynku krat. Prace wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową.  Należy wykorzystać elementy wentylacji wskazane w Tabeli 3, będące w 
posiadaniu Zamawiającego. Koszty demontażu starych elementów i montażu nowych 
należy uwzględnić w  cenie ofertowej. Wymienić wszystkie wywietrzaki podokienne. 
Wszystkie elementy wentylacji (w pomieszczeniu kraty rzadkiej, w komorze krat, w 
budynku na kontener skratek) wykonać ze stali kwasoodpornej polerowanej.                             
W pomieszczeniach technologicznych (w pomieszczeniu kraty rzadkiej, w budynku na 
kontener skratek) wentylację mechaniczną należy dostosować do odpowiednich 
parametrów powietrza (pod względem temperatury i wilgotności). 
Należy wykonać uszczelnienie nowych i istniejących kanałów i urządzeń, (m.in. 
wszystkich zastawek kanałowych i radarowych sond pomiaru poziomu) oraz 
indywidualny układ wentylacji dla każdego urządzenia (minimum 10 wymian powietrza 
na godzinę w przestrzeni uszczelnionej) z dezodoryzacją usuwanego powietrza na 
biofiltrze.  
Biofiltr, który został już dostarczony i zamontowany na oczyszczalni w ramach Kontraktu 
10 – wspólny dla komory krat i piaskownika – należy włączyć w system SCADA oraz 
wykonać włączenie do nowowybudowanej instalacji elektrycznej. Należy podłączyć 
budynek komory krat oraz piaskownik do nowego biofiltra. 
System wentylacji powinien zapewniać prawidłową pracę urządzeń przy maksymalnej 
jego wydajności i temperaturze zewnętrznej z zakresu -25°C do +35°C. Należy wykonać 
odpowiedni system ogrzewania czerpanego powietrza. 
 
 
ad H) Budynek na kontener 
 
Budynek dla  kontenera na skratki został częściowo wybudowany (o stalowej konstrukcji 
szkieletowej i wymiarach: L=8m, B=5m, H=5m). Wykonawca zobowiązany jest dokończyć 
budowę tego obiektu. Konstrukcja podłoża budynku winna być uszczelniona, zaś odcieki 
odprowadzane do systemu drenażowego i dalej do kanalizacji. Konstrukcja podłoża hali 
winna być betonowa, pokryta elastomerem, z prowadnicą do przesuwania kontenera. 
Budynek wyposażyć w wentylację mechaniczną, instalację elektryczną i oświetlenie, 
bramę segmentową, stalową, ocieplaną, z napędem elektrycznym i wymiarach 
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dostosowanych do ruchu kontenerów, drzwi zewnętrzne przeszklone (niezależnie od 
bramy segmentowej) wykonane z aluminium. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać ściany i dach z płyt warstwowych, będących  
w posiadaniu Zamawiającego, wobec czego nie należy uwzględniać kosztu zakupu płyt  
w cenie ofertowej, natomiast ich montaż należy uwzględnić w cenie oferty.   
 
ad I) Kontener – 2 szt. 
 
Kontener otwarty o pojemności 7 m3 wykonany z blachy stalowej wzmacniany 
kształtownikiem oraz tłoczeniem na ścianach. Malowany farbą antykorozyjną. Kontener 
ma być przystosowany do przewożenia i opróżniania przez wozy hakowe i bramowe. 
Kontener musi posiadać klapę w szczytowej ścianie,  umożliwiającą rozładunek jego 
zawartości. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty zakupu, dostawy i  montażu 
kontenerów w cenie oferty. 
Ogrzewanie. 
Przewody grzewcze o minimalnej mocy 3,5 kW  mają być umieszczone na dnie kontenera 
i częściowo na jego bokach – całość zabezpieczona blachą nierdzewną  grubości 2 mm.  
Kontener wyposażony w trójfazowe przyłącze sieciowe. 
Wymiary orientacyjne kontenera:  L =3,45m, B=1,7m, H=1,3m. 
    

1.6.1.2. Osadnik wstępny OWS  

 

Na istniejącym osadniku wstępnym Wykonawca zobowiązany jest zamontować nowy w 
pełni automatyczny system pływającego zgarniacza ślimakowego, ze sprężyną oraz 
pływającą, ssawną instalacją zbiorczą, będący w posiadaniu Zamawiającego. Wobec tego 
kosztów zakupu zgarniacza nie należy uwzględniać w cenie ofertowej, należy uwzględnić 
koszty jego montażu, koszty rozruchu, szkoleń i instruktarzy.  
Montażu urządzeń powinna dokonać firma specjalistyczna, zgodnie ze sztuką budowlaną 
i zasadami montażu tego typu urządzeń oraz dokumentacją techniczno – ruchową danego 
lub instrukcją urządzenia. 
Prace rozruchowe mogą zostać przeprowadzone tylko przez specjalistów z firm będących 
producentami urządzeń bądź ich autoryzowanych przedstawicieli. 
 
Należy zainstalować  pompę zatapialną części pływających z uchwytem ślizgowym  
i specjalnymi uszczelnieniami elastomerowymi po stronie ssawnej i tłocznej sprzęgła, jak 
również prowadnicą mocowaną do pomostu jezdnego z żurawikiem zapewniającym 
łatwy montaż/demontaż pompy. Pompa z rozdrabniaczem musi być dostosowana  
do ciągłego tłoczenia mieszaniny części pływających, wody i powietrza.  
 
Rurociąg ciśnieniowy części  należy wykonać ze stali nierdzewnej, ułożony od pompy do 
osi kolumny centralnej gdzie znajduje się studzienka zbiorcza.  

Dla podparcia rurociągu należy wykonać konstrukcję wsporczą między jednostką 
(kolumną) centralną a ścianą zewnętrzną osadnika. 
Dla zamontowanych przez Zamawiającego urządzeń należy wykonać w istniejącym na 
oczyszczalni systemie SCADA: 
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- wizualizację i sterowanie pracą urządzeń i pomiarów procesowych (poziom  
w zbiorniku części pływających, ABS napędu zgarniacza, napęd zgarniacza, pompa części 
pływających na zgarniaczu, pompa części pływających w pompowni), 
- zbieranie danych do raportów, wykresów z pracy urządzeń i instalacji, 
- sygnalizowanie stanów awaryjnych. 
 
1.6.1.3. Pompownia osadu wstępnego i części pływających 
 
1.6.1.3.1. Pompownia osadu wstępnego 

Obecnie osad wstępny z osadnika OWS spuszczany jest grawitacyjnie do istniejącej 
pompowni osadu wstępnego. Istniejąca pompownia ma formę mokrej komory czerpalnej 
z zainstalowanymi w niej pompami zatapialnymi: osadu wstępnego, osadu wstępnego 
zagęszczonego.  

Należy dokończyć budowę nowej dwupoziomowej pompowni z pompami 
suchostojącymi, określonej jako pompownia POW, zgodnie  
z dokumentacją projektową.  

Pompownia ta ma pełnić funkcję transportu osadu wstępnego zagęszczonego  
z zagęszczacza/fermentera do OBF. 

Należy wykonać nowe rurociągi ze stali kwasoodpornej: 

- z nowoprojektowanej studzienki czyszczakowej (zlokalizowanej na istniejącym 
rurociągu odprowadzającym wstępnie zagęszczony osad z fermentera do istniejącej 
POW) do nowoprojektowanej POW; 

- z POW do istniejącej komory KI1. 

Należy również wykonać w komorze KOW przy osadniku wstępnym instalację tłoczną (z 
rur kwasoodpornych) osadu wstępnego z KOW do  zagęszczacza/fermentera. Instalację 
tę należy wyposażyć w dwie pompy wirowe (pompy w posiadaniu Zamawiającego), 
radarowy czujnik poziomu oraz przepływomierz elektromagnetyczny, włączone w układ 
SCADA, a także  w zasuwę odcinającą KOW od osadnika. Modernizację KOW 
przeprowadzić w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie zabiegów 
eksploatacyjnych (m.in. zamontować żurawik ze stali nierdzewnej, 2 włazy rewizyjne dla 
pomp i 1 dla obsługi  - wszystkie włazy wykonane ze stali nierdzewnej). Należy 
przeprowadzić renowację i zabezpieczenie konstrukcji betonowej KOW za pomocą 
elastomerów oraz wykonać rząpie w dnie komory. Na projektowanych rurociągach 
należy wybudować lub dokończyć studzienki czyszczakowe. 

Nowe układy kolektorów wykonać ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 1.4301, 
chemicznie pasywowanej. 

Pompownię POW należy wyposażyć w minimum dwa rozdrabniacze frezowe, minimum 
dwie pompy rotacyjne suchostojące i pompę do odwadniania posadzki. Pompy należy 
dobrać w taki sposób, aby umożliwiona była ich naprzemienna praca. Na rurociągach 
przed każdym maceratorem i za każdą pompą należy zamontować zasuwy nożowe. 
Należy zastosować zasuwy z nożami ze stali kwasoodpornej oraz korpusami z żeliwa 
sferoidalnego. 

Rozdrabniacze frezowe o szerokości frezów 5±1mm winny być zabudowane po stronie 
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ssącej układu pomp. Wnętrze obudowy rozdrabniacza wyłożone osiowymi elementami 
ochronnymi. Uszczelnienie mechaniczne oraz frezy powinny być możliwe do wymiany 
bez demontażu napędu i rurociągu.  

Pompy muszą być zasilane poprzez przemienniki częstotliwości (każda pompa własny). 
Do montażu przepływomierzy, armatury i urządzeń stosować połączenia elastyczne z  
wykorzystaniem kompensatorów lub złącza typu straub. 

Przy stanowiskach pomp należy zabudować odwodnienia liniowe, umożliwiające 
odprowadzenie odcieku do rząpia pompy odwodnień, skąd zostaną skierowane do 
kanalizacji.  

Sterowanie pompami i rozdrabniaczami frezowymi należy wykonać jako automatyczne, 
zdalne ręczne oraz lokalne. 

Wyłączniki bezpieczeństwa, skrzynki sterowania lokalnego należy zabudować obok 
urządzeń. Układy sterowania zamontować w rozdzielni na poziomie „0”, wyposażonej w 
kontrolę pracy urządzeń, kontrolę napełniania zbiorników i spustu wody. System winien 
zapewniać możliwość pracy nawrotnej rozdrabniaczy oraz blokadę wyłączającą pompy 
przy nieczynnym rozdrabniaczu.  

Należy dokończyć budowę pompowni dwupoziomowej w konstrukcji żelbetowej zgodnie 
z dokumentacją projektową. Pompownię należy wyposażyć w wentylację grawitacyjną i 
mechaniczną (sprzężoną z wyłącznikiem oświetlenia), oświetlenie i ogrzewanie, oraz 
instalację zasilania i AKPiA. Wykonać zejście do hali pomp w postaci schodów ażurowych. 
Schody, pomosty, przykrycia otworów montażowych wykonać ze stali nierdzewnej 
(dopuszcza się zastosowanie aluminium). W stropie hali pomp zostały wykonane otwory 
umożliwiające demontaż pomp i rozdrabniaczy. Na stropie górnego poziomu zabudować 
układ transportowy (wciągniki, żurawie, itp.) umożliwiający wydostanie urządzenia z hali 
pomp na poziom „0”.  Elementy konstrukcji stalowej w posiadaniu Zamawiającego, 
zgodnie z pozycją 132 Tabeli nr 3 w punkcie 1.6.1. Z uwagi na obecność osadów (przy 
konserwacji i remontach) należy wykonać instalację wodociągową oraz kanalizacji 
sanitarnej, wykonać odwodnienie liniowe przy pompach  i rozdrabniaczach z rząpiem i 
pompą odwadniającą. Ponadto zamontować umywalkę i przyłącze do węża Ø 52 na 
dolnym poziomie.  

Wszystkie zasuwy operacyjne należy przewidzieć z napędem elektrycznym, zasuwy 
remontowe do wszystkich urządzeń z napędem ręcznym (dopuszcza się odcinanie 
pojedynczych urządzeń zasuwami operacyjnymi). Instalację wyposażyć w 
elektromagnetyczne przepływomierze osadu wstępnego zagęszczonego, włączone w 
układ SCADA. Wydajność jednej linii macerator-pompa dla osadu wstępnego nie mniejsza 
niż 80 m3/h. Wydajność pompy osadu zagęszczonego nie mniejsza niż 50 m3/h. 

Trzpienie zasuw należy przedłużyć do poziomu umożliwiającego ich obsługę z poziomu 
zero w pompowni. Napędy elektryczne zasuw należy umieścić na poziomie zero 
pompowni. Kolumny zasuw wykonać ze stali nierdzewnej.  

Odcieki z pompowni usuwać za pomocą pompy zainstalowanej na stałe w rząpiu.  

Na rurociągach należy zabudować zestaw kompensatorów, umożliwiający łatwy 
demontaż urządzeń i armatury.  

Rurociągi należy w obrębie pompowni wykonać ze stali nierdzewnej. 
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Po obu stronach zasuw odcinających na kolektorach ssących i odcinających pomp należy 
wykonać króćce przyłączeniowe wody płuczącej z zaworami odcinającymi i złączką 
hydrantową Ø52. Identyczne króćce wykonać po stronie tłocznej pomp, przy czym 
króciec pomiędzy pompą a zasuwą tłoczną wykonać od dołu – co pozwoli również na 
spust rurociągów wężem do  kanalizacji. Przyłącze wodociągowe do budynku pompowni 
wykonać z rur PE Ø50 SDR 11 i wyposażyć w zawór antyskażeniowy. 

UWAGA! Budowa pompowni będzie prowadzona na czynnej instalacji. Wszelkie prace 
wykonywać tak, aby utrzymać ciągłość pracy oczyszczalni, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Kierownictwem Oczyszczalni. 

 

a) Macerator frezowy  powinien spełniać następujące wymagania: 

 Budowa i wymagane cechy użytkowe 

Macerator frezowy powinien być zbudowany w oparciu o dwa przeciwbieżnie obracające 
się ze zróżnicowaną prędkością obrotową wały.  

Budowa rozdrabniacza musi zapewnić "zaciągnięcie" medium, a obracające się ze 
zróżnicowaną prędkością wały uzyskać wysoki efekt rozrobienia części stałych 
znajdujących się w osadzie uniemożliwiając zablokowanie medium w urządzeniu.  

Konstrukcja urządzenia musi umożliwiać wymianę pojedynczego frezu.  
 

 Materiały  i parametry: 

 korpus - żeliwo szare GG-25 lub lepsze, 

 frezy – min. stal narzędziowa hartowana 1.7218, 

 ilość – 2 szt. 

 frezy o maksymalnej szerokości 5±1mm, 

 uszczelnienie mechaniczne bez systemu ciśnieniowego, 

  wydajność min. 80 m3/h dla jednej sztuki dla obr. nie  większych niż  

140 min-1 

 Wyposażenie dodatkowe 

Szafka sterownicza z układem elektronicznego autorewersu, który w przypadku 
zablokowania rozdrabniacza odwraca obroty silnika w celu odblokowania, a po 
nieskutecznych próbach odstawia napęd i włącza alarm.  

Szafka do montażu na ścianie górnego poziomu.  

 

b) Wyporowe pompy rotacyjne  

Wyporowe pompy rotacyjne oraz rozdrabniacz frezowy powinny pochodzić od jednego 
producenta. 

 Budowa i wymagane cechy użytkowe 

Konstrukcja pomp wyporowych musi zapewniać szybki i łatwy dostęp do ich wnętrza, 
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umożliwiający wymianę wszystkich elementów roboczych bez konieczności demontażu 
urządzenia lub rurociągów.  

Wyporowa pompa rotacyjna powinna składać się z korpusu części pompowej, wewnątrz 
którego obracają się w przeciwnych kierunkach tłoki co najmniej trójskrzydłowe, w 
wyniku czego następuje przemieszczenie porcji osadu między ściankami obudowy, a 
tłokami od króćca ssawnego do króćca tłocznego. Wykonany jako jednoczęściowy odlew 
korpus pompy zaopatrzony powinien być w wymienne wkładki na obwodzie oraz na 
płytach czołowych ze stali utwardzonej oraz w szybko demontowalną pokrywę czołową 
pozwalającą na dostęp do wnętrza pompy i do tłoków.  

Tłoki rotora o geometrii śrubowej.  

Wewnętrzne rdzenie tłoków rotacyjnych powinny być odseparowane od pompowanego 
medium. O-ringi powinny uniemożliwiać kontakt osadu z wewnętrznym rdzeniem tłoka 
oraz z rdzeniem wału - co zapobiega korozji i daje możliwość łatwego demontażu tłoka   z 
wału. Wał tłoka powinien być ułożyskowany jednostronnie i przechodzić przez korpus 
pompy z komorą smarującą - zabezpieczającą. Pompa oraz motoreduktor powinny 
połączone być elastycznym sprzęgłem. Całość opisanego zespołu powinna znajdować się 
na ramie konstrukcyjnej. 

 Materiały i parametry: 

 korpus pompy - żeliwo szare GG-25 lub lepsze, wraz z wkładkami osiowymi                           

i obwodowymi gwarantującymi całkowite wyłożenie korpusu, 

 tłoki min. 3-skrzydłowe śrubowe, 

 ilość 3 szt., 

 wydajność co najmniej 50 m3/h przy obr. 250 min-1 w warunkach 

rzeczywistych (różnica poziomów ok.10m), 

 silnik min. 7,5 kW. 

 Wyposażenie dodatkowe 

 elektroniczny przetwornik ciśnienia na tłoczeniu do wyłączenia pompy przy 

nadmiernym wzroście ciśnienia. 

 

1.6.1.3.2 Pompownia części pływających PCP 

Pompownia części pływających PCP składa się z dwóch pompowni: PCP1 i PCP2.  

PCP1 to obiekt nowy, mający za zadanie przepompowanie części pływających z 
piaskownika PIA i osadnika wstępnego OWS do PCP2. 

 

Należy dokończyć budowę pompowni PCP1 zgodnie z dokumentacją projektową.  
W zbiorniku PCP1 zostało zamontowane mieszadło (brak żurawika i jego montażu). 
Pompownia została wyposażona w 1 pompę, która będzie pompowała tłuszcze i części 
pływające ze zbiornika w PCP1 do pompowni PCP2 oraz macerator.  

Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawek montażowych pompy i maceratora 
(m.in. kotwy śrub są zbyt krótkie, widoczna nieszczelność połączenia między pompą  
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a maceratorem, brak przedłużenia kolumn zasuw pod napęd elektryczny, miejscowe 
uszkodzenie powłok lakierniczych na urządzeniu). 

Pompownię PCP1 należy wyposażyć w wentylację grawitacyjną i mechaniczną 
(sprzężoną z wyłącznikiem oświetlenia), oświetleniem i ogrzewaniem, oraz instalacją 
zasilania i AKPiA. Wykonać zejście do hali pomp w postaci schodów ażurowych. Schody, 
pomosty, przykrycia otworów montażowych wykonać ze stali nierdzewnej (dopuszcza 
się zastosowanie aluminium). W stropie hali pomp zostały wykonane otwory 
umożliwiające demontaż pomp i rozdrabniaczy. Na stropie górnego poziomu zabudować 
układ transportowy (wciągniki, żurawie, itp.) umożliwiający wydostanie urządzenia  
z hali pomp na poziom „0”.  Elementy konstrukcyjne zostały wykonane jako ocynkowane.  

Należy wykonać podlewki słupów. Należy wylicować konstrukcję stalową z konstrukcją 
żelbetową. Wymienić ok. 10 sztuk wklejonych kotew fundamentowych. 

Należy przygotować ściany i podłogi pod wykonanie żywicy, naprawić ściany oddzielenia 
pożarowego, wypełnić betonem belkę stalową w połączeniu ze ścianą żelbetową, 
wykonać izolację zbiornika PCP1, wykonać i zamontować drabinę zewnętrzną.  

W stropie nad zbiornikiem i pompownią należy zamontować systemowe pokrywy ze stali 
nierdzewnej/kwasoodpornej: 3 sztuki na zbiorniku  oraz 1 pokrywę na stropie. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać ściany i dach z płyt warstwowych, będących  
w posiadaniu Zamawiającego, wobec czego nie należy uwzględniać kosztu zakupu płyt  
w cenie ofertowej, natomiast ich montaż należy uwzględnić w cenie oferty.   

Została doprowadzona zewnętrzna instalacja wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna. 
Instalacje wewnętrzne wykonać zgodnie z projektem. Wykonać odwodnienie liniowe 
przy pompach  i rozdrabniaczach z rząpiem i pompą odwadniającą. Ponadto zamontować 
umywalkę. Na dolnym poziomie wykonać montaż zaworu Ø 52  
z wyjściem hydrantowym, który posiada Zamawiający.  

Zostały wykonane rurociągi ze stali nierdzewnej wyposażone w zasuwy, kompensatory 
oraz przepływomierz. Przepływomierz należy włączyć w układ SCADA. Trzpienie zasuw 
należy przedłużyć do poziomu umożliwiającego ich obsługę z poziomu zero  
w pompowni. Napędy elektryczne zasuw należy umieścić na poziomie zero pompowni. 
Kolumny zasuw wykonać ze stali nierdzewnej.  

Odcieki z pompowni usuwać za pomocą pompy zainstalowanej na stałe w rząpiu.  

Należy zaadaptować istniejącą pompownię osadu wstępnego zgodnie z dokumentacją 
projektową, w celu włączenia nowo wybudowanej pompowni osadu wstępnego POW  
i pompowni części pływających PCP2 w ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków.   

Pompownia PCP2 ma pełnić funkcję: 

- transportu tłuszczy z PCP2 oraz tłuszczy z zagęszczacza/fermentera do OBF2; 

- transportu tłuszczy z PCP2 do zagęszczacza/fermentera; 

- recylkulacji i rozdrabniania miedzy komorami PCP2. 

Pompownia PCP2 powinna być wyposażona: 

- w pompę transportu tłuszczy z PCP2 oraz tłuszczy z zagęszczacza/fermentera do OBF2; 

-  w pompę transportu tłuszczy z PCP2 do zagęszczacza/fermentera; 
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- w pompę recyrkulacji pomiędzy dwoma komorami pompowni PCP2, z maceratorem w 
celu rozdrobnienia tłuszczy na drobną frakcję.  

 

W ramach odprowadzania części pływających z istniejącego zagęszczacza/fermentera 
wyposażono obiekt w nowy zgarniacz wraz z lejem spustowym a także instalację (ruszt) 
do gaszenia piany wodą wodociągową. Należy dopasować wysokość leja spustowego do 
wysokości lustra ścieków i zgarniacza. Instalację wodociągową na tym obiekcie należy 
wyposażyć w elektrozawór, a następnie włączyć go w układ automatyki. Pozostałe prace 
należy wykonać zgodnie  
z dokumentacją projektową. 

Należy dokończyć budowę PCP2 zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pompownię PCP2 należy wyposażyć w rozdrabniacz frezowy współpracujący z pompą 
recylkulacji, dwie pompy rotacyjne suchostojące i pompę do odwadniania posadzki.  
Na rurociągach przed maceratorem i za każdą pompą należy zamontować zasuwy 
nożowe. Należy zastosować zasuwy z nożami ze stali kwasoodpornej oraz korpusami  
z żeliwa sferoidalnego. 

Rozdrabniacz frezowy o szerokości frezów 5±1mm winien być zabudowany po stronie 
ssącej pompy. Wnętrze obudowy rozdrabniacza wyłożone osiowymi elementami 
ochronnymi. Uszczelnienie mechaniczne oraz frezy powinny być możliwe do wymiany 
bez demontażu napędu i rurociągu.  

Pompy muszą być zasilane poprzez przemienniki częstotliwości (każda pompa własny). 
Do montażu przepływomierzy, armatury i urządzeń stosować połączenia elastyczne  
z  wykorzystaniem kompensatorów lub złącza typu straub. 

Przy stanowiskach pomp należy zabudować odwodnienia liniowe, umożliwiające 
odprowadzenie odcieku do rząpia pompy odwodnień, skąd zostaną skierowane  
do kanalizacji.  

Sterowanie pompami i rozdrabniaczami frezowymi należy wykonać jako automatyczne, 
zdalne ręczne oraz lokalne. 

Wyłączniki bezpieczeństwa, skrzynki sterowania lokalnego należy zabudować obok 
urządzeń. Układy sterowania zamontować w rozdzielni na poziomie „0”, wyposażonej w 
kontrolę pracy urządzeń, kontrolę napełniania zbiorników i spustu wody. System winien 
zapewniać możliwość pracy nawrotnej rozdrabniaczy oraz blokadę wyłączającą pompy 
przy nieczynnym rozdrabniaczu.  

Pompownię wykonano jako dwupoziomową w konstrukcji żelbetowej.  

Należy wykonać posadzkę na płycie dennej po betonowaniu. 

Należy wykonać naprawy raków oraz nierówności po płytach szalunkowych od 
wewnątrz.  

Należy dokończyć prace na PCP2 zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać ściany i dach z płyt warstwowych, będących  
w posiadaniu Zamawiającego, wobec czego nie należy uwzględniać kosztu zakupu płyt  
w cenie ofertowej, natomiast ich montaż należy uwzględnić w cenie oferty.   
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Pompownię wyposażyć w wentylację grawitacyjną i mechaniczną (sprzężoną z 
wyłącznikiem oświetlenia), oświetlenie i ogrzewanie, oraz instalację zasilania i AKPiA. 
Istniejąca przepompownia POW zostanie wykorzystana jako zbiornik projektowanej 
pompowni PCP2. Należy wykonać zejście do hali pomp w postaci schodów ażurowych. 
Schody, pomosty, przykrycia otworów montażowych wykonać ze stali nierdzewnej 
(dopuszcza się zastosowanie aluminium). W stropie hali pomp wykonano otwory 
umożliwiające demontaż pomp i rozdrabniaczy. Na stropie górnego poziomu zabudować 
układ transportowy (wciągniki, żurawie, itp.) umożliwiający wydostanie urządzenia z hali 
pomp na poziom „0”.  Elementy konstrukcji stalowej w posiadaniu Zamawiającego, 
zgodnie z pozycją 132 Tabeli nr 3 w punkcie 1.6.1. Z uwagi na obecność osadów (przy 
konserwacji i remontach) należy wykonać instalację wodociągową oraz kanalizacji 
sanitarnej, wykonać odwodnienie liniowe przy pompach  i rozdrabniaczach z rząpiem i 
pompą odwadniającą. Ponadto zamontować umywalkę i przyłącze do węża Ø 52 na 
dolnym poziomie.  

Wszystkie zasuwy operacyjne należy zamontować z napędem elektrycznym, zasuwy 
remontowe do wszystkich urządzeń z napędem ręcznym (dopuszcza się odcinanie 
pojedynczych urządzeń zasuwami operacyjnymi). Instalację wyposażyć w 
elektromagnetyczne przepływomierze osadu wstępnego zagęszczonego, włączone w 
układ SCADA.  

Trzpienie zasuw należy przedłużyć do poziomu umożliwiającego ich obsługę z poziomu 
zero w pompowni. Napędy elektryczne zasuw należy umieścić na poziomie zero 
pompowni. Kolumny zasuw wykonać ze stali nierdzewnej.  

Odcieki z pompowni usuwać za pomocą pompy zainstalowanej na stałe w rząpiu.  

Na rurociągach należy zabudować zestaw kompensatorów, umożliwiający łatwy 
demontaż urządzeń i armatury.  

Rurociągi należy w obrębie pompowni wykonać ze stali nierdzewnej. 

Po obu stronach zasuw odcinających na kolektorach ssących i odcinających pomp należy 
wykonać króćce przyłączeniowe wody płuczącej z zaworami odcinającymi i złączką 
hydrantową Ø52. Identyczne króćce wykonać po stronie tłocznej pomp, przy czym 
króciec pomiędzy pompą a zasuwą tłoczną wykonać od dołu – co pozwoli również na 
spust rurociągów wężem do  kanalizacji. Przyłącze wodociągowe do budynku pompowni 
wykonać z rur PE Ø50 SDR 11 i wyposażyć w zawór antyskażeniowy. 

UWAGA! Budowa pompowni będzie prowadzona na czynnej instalacji. Wszelkie prace 
wykonywać tak, aby utrzymać ciągłość pracy oczyszczalni, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Kierownictwem Oczyszczalni. 

 

a) Macerator frezowy  powinien spełniać następujące wymagania: 

 Budowa i wymagane cechy użytkowe 

Macerator frezowy powinien być zbudowany w oparciu o dwa przeciwbieżnie obracające 
się ze zróżnicowaną prędkością obrotową wały.  

Budowa rozdrabniacza musi zapewnić "zaciągnięcie" medium, a obracające się ze 
zróżnicowaną prędkością wały uzyskać wysoki efekt rozrobienia części stałych 
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znajdujących się w osadzie uniemożliwiając zablokowanie medium w urządzeniu.  

Konstrukcja urządzenia musi umożliwiać wymianę pojedynczego frezu.  
 

 Materiały  i parametry: 

 korpus - żeliwo szare GG-25 lub lepsze, 

 frezy – min. stal narzędziowa hartowana 1.7218, 

 ilość – 2 szt. 

 frezy o maksymalnej szerokości 5±1mm, 

 uszczelnienie mechaniczne bez systemu ciśnieniowego, 

  wydajność min. 80 m3/h dla jednej sztuki dla obr. nie  większych niż  

140 min-1 

 Wyposażenie dodatkowe 

Szafka sterownicza z układem elektronicznego autorewersu, który w przypadku 
zablokowania rozdrabniacza odwraca obroty silnika w celu odblokowania, a po 
nieskutecznych próbach odstawia napęd i włącza alarm.  

Szafka do montażu na ścianie górnego poziomu.  

 

b) Wyporowe pompy rotacyjne  

Wyporowe pompy rotacyjne oraz rozdrabniacz frezowy powinny pochodzić od jednego 
producenta. 

 Budowa i wymagane cechy użytkowe 

Konstrukcja pomp wyporowych musi zapewniać szybki i łatwy dostęp do ich wnętrza, 
umożliwiający wymianę wszystkich elementów roboczych bez konieczności demontażu 
urządzenia lub rurociągów.  

Wyporowa pompa rotacyjna powinna składać się z korpusu części pompowej, wewnątrz 
którego obracają się w przeciwnych kierunkach tłoki co najmniej trójskrzydłowe, w 
wyniku czego następuje przemieszczenie porcji osadu między ściankami obudowy, a 
tłokami od króćca ssawnego do króćca tłocznego. Wykonany jako jednoczęściowy odlew 
korpus pompy zaopatrzony powinien być w wymienne wkładki na obwodzie oraz na 
płytach czołowych ze stali utwardzonej oraz w szybko demontowalną pokrywę czołową 
pozwalającą na dostęp do wnętrza pompy i do tłoków.  

Tłoki rotora o geometrii śrubowej.  

Wewnętrzne rdzenie tłoków rotacyjnych powinny być odseparowane od pompowanego 
medium. O-ringi powinny uniemożliwiać kontakt osadu z wewnętrznym rdzeniem tłoka 
oraz z rdzeniem wału - co zapobiega korozji i daje możliwość łatwego demontażu tłoka   z 
wału. Wał tłoka powinien być ułożyskowany jednostronnie i przechodzić przez korpus 
pompy z komorą smarującą - zabezpieczającą. Pompa oraz motoreduktor powinny 
połączone być elastycznym sprzęgłem. Całość opisanego zespołu powinna znajdować się 
na ramie konstrukcyjnej. 
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 Materiały i parametry: 

 korpus pompy - żeliwo szare GG-25 lub lepsze, wraz z wkładkami osiowymi                           

i obwodowymi gwarantującymi całkowite wyłożenie korpusu, 

 tłoki min. 3-skrzydłowe śrubowe, 

 ilość 3 szt., 

 wydajność co najmniej 50 m3/h przy obr. 250 min-1 w warunkach 

rzeczywistych (różnica poziomów ok.10m), 

 silnik min. 7,5 kW. 

 Wyposażenie dodatkowe 

 elektroniczny przetwornik ciśnienia na tłoczeniu do wyłączenia pompy przy 

nadmiernym wzroście ciśnienia. 

 

1.6.1.4. Piaskownik PIA 

 

Należy dokończyć budowę budynku piaskownika. Urządzenia technologiczne: 

piaskownik zintegrowany z płuczką piasku są w posiadaniu Zamawiającego i nie należy 

uwzględniać kosztów ich zakupu w cenie ofertowej. W cenie ofertowej należy uwzględnić 

koszty ich montażu, koszty rozruchu, koszty szkoleń i instruktarzy. 

Montażu urządzeń powinna dokonać firma specjalistyczna, zgodnie ze sztuką budowlaną 
i zasadami montażu tego typu urządzeń oraz dokumentacją techniczno – ruchową lub 
instrukcją danego urządzenia. 
Prace rozruchowe mogą zostać przeprowadzone tylko przez specjalistów z firm będących 
producentami urządzeń bądź ich autoryzowanych przedstawicieli. 
 

Piaskownik wraz z kontenerami na piasek winien znajdować się  
w budynku zapewniającym poprawną pracę całej instalacji w  okresie zimowym,  
w temperaturze do minus 30°C. Budynek został umiejscowiony między komorą wypływu 
z pompowni ścieków a istniejącym piaskownikiem, obok kanału dopływu do istniejącego 
piaskownika. Należy wykonać nowe instalacje wentylacji mechanicznej: podstawowa i 
dodatkowa (sterowana od stężenia gazów niebezpiecznych), zapewniające właściwe 
warunki BHP w  budynku piaskownika. W posiadaniu Zamawiającego znajdują się 
elementy instalacji wentylacji wymienione w Tabeli nr 3 Wszystkie elementy wentylacji 
wykonać ze stali kwasoodpornej polerowanej.  
W pomieszczeniach technologicznych wentylację mechaniczną należy dostosować do 
odpowiednich parametrów powietrza (pod względem temperatury i wilgotności). 
Wszystkie pomieszczenia technologiczne piaskownika winny być włączone do instalacji 
dezodoryzacji powietrza z biofiltrem usytuowanym na zewnątrz budynku piaskownika. 
Rurociągi wentylacyjne podłączyć do króćca ssawnego wentylatora biofiltra. Wentylator 
ten podawać będzie odciągane powietrze na nawilżacz, a następnie na złoże absorbujące 
związki złowonne. Po przejściu przez złoże oczyszczone powietrze uwalniane będzie do 
atmosfery. 
Woda do nawilżacza biofiltra została doprowadzona z pobliskiej sieci wodociągowej. 
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Odcieki z biofiltra zostały włączone do kanalizacji sanitarnej oczyszczalni. 
 
Wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium tj. ściekami i piaskiem wraz  

z transporterami piasku wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301  poddanej 

w całości pasywacji (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). Przewidziano ręczne 

wciągniki dla wszystkich urządzeń np. przenośników ślimakowych, płuczki i in. 

Piaskownik składa się z trzech napowietrzanych kanałów zintegrowanych z płuczkami 

piasku. Każdy ciąg wyposażyć w zastawki elektryczne na dopływie i odpływie, sterowane 

automatycznie. Ilość pracujących nitek dostosowana do wielkości napływu. Układ SCADA 

ma zapewnić równomierność czasów pracy wszystkich nitek. 

Przewidzieć zastawkę elektryczną na kanale dopływowym do istniejącego piaskownika. 

Istniejący układ separacji piasku nie podlega demontażowi. 

 
Wymogi technologiczne i techniczne dla urządzeń: 

 
Piaskownik ze stali 1.4301/1.4307 poziomy 3-kanałowy ze zintegrowanymi 
płuczkami piasku (każdy kanał zintegrowany z jedną płuczką piasku). 
 
Zamawiający jest w posiadaniu piaskownika typ KSF200 a także płuczek piasku typ TB 
SWA 10 prod. FSM Frankenberger GmbH & Co KG. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać korektę długości podpór płuczek piasku. Należy 
zamontować rotametry z elektrozaworami i kompresory, należy wyregulować ustawienia 
piaskowników. 
 
Wykonawca zobowiązany jest podłączyć i zintegrować szafy sterownicze piaskownika  
z systemem automatyki i wizualizacji wg. standardów panujących na oczyszczalni. 

 
Budynek na piaskownik 
Należy dokończyć budowę budynku piaskownika i na kontenery piasku 
zaprojektowanego jako wolnostojący, o stalowej konstrukcji szkieletowej. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać ściany i dach z płyt warstwowych, będących  
w posiadaniu Zamawiającego, wobec czego nie należy uwzględniać kosztu zakupu płyt  
w cenie ofertowej, natomiast ich montaż należy uwzględnić w cenie oferty.   
Budynek wyposażyć w wentylację (Zamawiający posiada część elementów instalacji 
wentylacji i są one wskazane w Tabeli nr 3), instalację elektryczną, oświetlenie, 
ogrzewanie zapewniające prawidłową pracę urządzeń w temperaturze zewnętrznej do -
30°C, instalację zasilania i AKPiA. Stolarkę otworową wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

Schody, pomosty i przykrycia otworów montażowych, wykonać ze stali nierdzewnej 
(dopuszcza się zastosowanie aluminium). Na stropie górnego poziomu zabudować układ 
transportowy (wciągniki, żurawie, itp.) umożliwiający wydostanie urządzenia  
z budynku.  

Dokończyć wykonanie konstrukcji zgodnie z dokumentacją projektową.  

Należy przygotować ściany i posadzki: budynku piaskownika, komory rozdziału oraz 



Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”, 
Kontrakt  10A – „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków”. ”. Nr 

sprawy DO.JRP.ZP-1/2015 
 

43 

 

kanału dopływowego pod wykonanie izolacji pionowej i poziomej, a następnie dokończyć 
ich wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową.  

W komorze rozdziału i kanale dopływowym należy wykonać uszczelnienie dylatacji 
między kanałem a komorami, zamontować zastawki (z czego jedna - szandorowa - w 
posiadaniu Zamawiającego - poz. 135 z Tabeli nr 3). Dokończyć roboty zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić i dokonać ewentualnych poprawek dotychczas 
wykonanych połączeń śrubowych elementów konstrukcji budynku piaskownika, 
sprawdzić prawidłowość montażu konstrukcji stalowej z konstrukcją żelbetową i 
dokonać ewentualnych poprawek. Wykonać podlewki z betonu pod słupy, wykonać 
elementy konstrukcji ścian działowych. Ponadto należy wykonać drabiny zewnętrzne, 
przykrycia kanałów w budynku piaskownika, pomosty i balustrady oraz położyć 
zewnętrzny tynk żywiczny. Dokończyć prace zgodnie z dokumentacją projektową. 

Elementy konstrukcyjne wykonać co najmniej jako ocynkowane.  
Do budynku piaskownika została doprowadzona woda uzdatniona, woda technologiczna, 
wykonano przyłącze sieci kanalizacji, wykonano instalację kanalizacji sanitarnej 
podposadzkowej PVC fi 110 długości ok. 20m. Należy wykonać wszystkie wewnętrzne 
instalacje wentylacyjne (część elementów w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z Tabelą 
nr 3), oświetleniowe, elektryczne, ogrzewania i wod-kan. 

Kontener na piasek 

Należy zakupić i zamontować kontener stalowy, ocynkowany, uchylny, o ładowności ok. 
1 Mg, przystosowany do wywozu ciągnikiem Zetor wyposażonym w ładowacz czołowy 
widłowy. Kontener na piasek umiejscowić w wydzielonym ogrzewanym pomieszczeniu, 
zapewniającym niezamarzanie piasku w kontenerze przy temperaturze zewnętrznej do  
- 30°C. 

1.6.1.5. Zbiornik defosfatacji. 

Wykonane zostały ściany i strop żelbetowy zbiornika defosfatacji z uwagami: brak 
wykończenia ścian i stropu – należy wykonać przygotowanie pod wykonanie powłoki 
elastomerowej (np. przeszlifować w miejscach połączenia płyt szalunkowych, itp.). 
Należy wykonać prace wykończeniowe zbiornika, dokończyć montaż armatury, wykonać 
zasypki w rejonie zbiornika defosfatacji oraz zagęszczenie. Wykonać rurociągi i instalację 
chemicznego strącania fosforu z odcieków pochodzących ze stacji odwadniania osadu 
oraz wód nadosadowych z OBF. Ze zbiornika defosfatacji osad zawierający strącony fosfor 
zostanie skierowany do OBF, natomiast sklarowana ciecz na początek układu 
technologicznego oczyszczalni ścieków. 

Zbiornik wyposażyć w trzy włazy technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej, 
ryflowanej dla montażu 2 pomp, mieszadła i miernika poziomu dla pomiaru warstwy 
osadu i cieczy nadosadowej. Dla potrzeb eksploatacyjnych należy zamontować  jeden 
właz o wym. 1,0 x 1,0 m, w którym zamontować drabinę ze stali kwasoodpornej, z 
mechanizmem samozaciskowym, umożliwiającym zastosowanie systemu asekuracji 
przed upadkiem z wysokości. Na odpływie wody nadosadowej zamontować zasuwę 
sterowaną elektrycznie włączoną w układ SCADA. Spust, z regulowanym poziomem 
odpływu, przy zastosowaniu pompy zatapialnej o regulowanej wydajności za pomocą 
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falownika, powinien umożliwiać opomiarowanie przepływu i odprowadzenie wód do 
kanalizacji. Dodatkowo należy wykonać grawitacyjny spust awaryjny. 

Zbiornik wyposażyć w dwie rury wywiewne ø 110/160 mm, montowane pod stropem i 
10 cm nad max zwierciadłem. 

Zbiornik defosfatacji wyposażono w jedną pompę zatapialną o wydajności min. 50 m3/h 
w warunkach rzeczywistych, a także w mieszadło. Zamontowane zostały żurawiki. 
Wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium ściekami i osadem oraz żurawik 
wykonać ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301/1.4307 poddanej w całości pasywacji 
zanurzeniowej. 

Prace należy dokończyć zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonana została pompownia filtratu PF z kręgów żelbetowych. Pozostałe prace 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Została wykonana płyta fundamentowa wraz ze ścianą oporową pod montaż zbiornika 
PIX. Wykonać poziomy zbiornik na PIX o pojemności ok. 30 m3, z dwoma pompkami 
dozującymi PIX do zbiornika defosfatacji i komory rozdziału przed osadnikami wtórnymi,  
oraz dwie instalacje do dozowania preparatu w odpowiednie miejsce w celu skutecznego 
strącania fosforu. Dla zbiornika wykonać wannę bezpieczeństwa z instalacją do mycia i 
spłukiwania odprowadzanych odcieków do kanalizacji zakładowej. System sterowania 
włączyć w układ SCADA. 
Stanowisko dozowania PIX ma umożliwiać pracę zgodnie z wymogami BHP. Prace 

dokończyć zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

1.6.1.6. Stacja zlewna osadów ściekowych dowożonych z oczyszczalni 
przydomowych wraz ze zbiornikiem uśredniającym 

Dokończyć budowę stacji zlewnej, umożliwiającej przyjęcie osadów z przydomowych 

oczyszczalni z rezerwową funkcją oddzielnego przyjmowania ścieków z szamb 

bezodpływowych oraz kierowanie ich w odpowiednie miejsce: osady z oczyszczalni 

przydomowych do fermentera, ścieki bytowe do kanalizacji. Algorytm sterowania 

pompowaniem osadu włączyć w algorytm zasilania fermentera. Ciąg osadowy wyposażyć 

w macerator o wydajności 100m3/h, który należy zamontować na wejściu do stacji 

zlewnej. 

Stacja zlewna ma posiadać urządzenie służące do odbioru osadów i ścieków z 

samochodów i przyczep asenizacyjnych, umożliwiające określenie ilości dostarczonych 

nieczystości, ich gęstość, temperaturę, pH oraz przewodność.  

Urządzenie winno identyfikować dostawców, rejestrować wytwórców, mierzyć i 

kontrolować ilość dostarczonych nieczystości, ich parametry, a w przypadku 

stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości blokować dalszy spust. Stację 

zlewną włączyć w istniejący na oczyszczalni układ SCADA wizualizujący i archiwizujący 

ww. dane.  

Stacja ma drukować na bieżąco dla dostawcy raport z dostawy osadów ściekowych wraz 

z ich parametrami. 
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Stację zlewną wyposażyć w opomiarowaną instalację wody wodociągowej  

z zewnętrznym zaworem czerpnym oraz w zawór do ręcznego poboru prób nieczystości 

ciekłych. 

Zbiornik wyposażyć w dwie rury wywiewne ø 110/160 mm, montowane pod stropem i 
10 cm nad maksymalnym poziomem w zbiorniku. 

Zbiornik na osady z oczyszczalni przydomowych należy wyposażyć w następujące 
urządzenia technologiczne: 

 2 pompy zatapialne sterowane falownikami, o wydajności min. 50 m3/h w 

warunkach rzeczywistych (pompy w posiadaniu Zamawiającego, zatem nie należy 

uwzględniać kosztu ich zakupu w cenie ofertowej; koszty zakupu falowników 

należy uwzględnić w cenie ofertowej; w cenie ofertowej należy uwzględnić koszty 

montażu urządzeń),  

 1 radarowy miernik poziomu osadu, 

 1 mieszadło (w posiadaniu Zamawiającego, zatem nie należy uwzględniać kosztu 

jego zakupu w cenie ofertowej; w cenie ofertowej należy uwzględnić koszty 

montażu), 

Należy również wyposażyć zbiornik w instalację elektryczną i AKPiA, umożliwiającą 

sterowanie automatyczne, zdalne i lokalne ww. urządzeniami oraz zapewniającą 

włączenie układu technologicznego do nadrzędnego systemu SCADA na oczyszczalni.  

Do montażu i demontażu ww. urządzeń zbiornik wyposażyć w żurawiki wraz z napędem, 

które powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej, nie gorszej niż  1.4301/1.4307, wg 

standardów obowiązujących na oczyszczalni ścieków. Wszystkie elementy urządzeń 

mające kontakt z medium ściekami i osadem wykonać ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 

1.4301/1.4307 poddanej w całości pasywacji zanurzeniowej. Dokończyć prace zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 

Dokończyć budowę stacji zlewnej (kontenerowej ocieplanej, z ogrzewaniem, 

oświetleniem i wentylacją) zgodnie z dokumentacją projektową. Ściany zewnętrzne 

należy wykonać ze stali trapezowej, kwasoodpornej, polerowanej; ściany wewnętrzne ze 

stali nierdzewnej. Stację wyposażyć w drzwi aluminiowe ocieplane oraz przemysłową 

chłodziarkę ze stali nierdzewnej do przechowywania prób ścieków i kranik do poboru 

prób nieczystości. 

W ramach robót należy: 

- wykonać rurociągi dopływowe:  

 ze stacji zlewnej osadów z przydomowych oczyszczalni do zbiornika osadu, 

 z kratek ze stanowisk zrzutu nieczystości do kanalizacji. 

- wykonać rurociągi odpływowe: 

 ze zbiornika osadu do fermentera, 

 ze stacji zlewnej ścieków bytowych do kanalizacji, 

- wykonać nowe oświetlenie podjazdu, 

- wykonać zasilanie elektryczne dla nowych obiektów, 
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- teren w obrębie stacji i komory zlewnej ścieków dowożonych utwardzić nawierzchnią    

  szczelną i zapewnić jego odwodnienie, 

- wykonać instalację umożliwiającą mycie wodą placu wokół stacji, 

-  wykonać spadki w kierunku kratek odpływowych, 

- wykonać nowy dojazd, dostosować układ komunikacyjny (nośność, łuki, nawierzchnia, 

itp.) do środków transportowych dowożących ścieki komunalne, przemysłowe i osady z 

oczyszczalni przydomowych, 

- nowy układ komunikacyjny ma zapewnić bezkolizyjny i jednoczesny zrzut nieczystości 

przemysłowych, ścieków bytowych i osadów, 

- odgrodzić teren punktu zlewnego (stacje, drogi, itp.) od terenu oczyszczalni. 

Wykonać nowe ogrodzenie. 

Istniejącą bramę należy przenieść w głąb działki zgodnie z planem zagospodarowania. 

Nowe odcinki ogrodzenia należy wykonać z systemowych słupków z prefabrykowanymi 

stopami betonowymi. Jako wypełnienie zaprojektowano panelowe siatki ze stali 

ocynkowanej o regularnych podziałach, o wysokości 2,0 m, z drutu o grubości 4mm. 

Wykonać zamykaną furtkę dla obsługi. 

Bramy dojazdowe i wyjazdowe wykonać jako przesuwne, z własnym napędem, 

sterowaną radiowo i przyciskami ze sterowni. Wjazd i wyjazd samochodu dowożącego 

ścieki ma być automatycznie sygnalizowany w sterowni. Czujniki w bramach mają 

zabezpieczać przed uszkodzeniem pojazdu przez zamykającą się bramę.  

Dokończyć prace zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

1.6.1.7. Stacja zlewna ścieków przemysłowych ze zbiornikiem uśredniającym 

Należy dokończyć budowę nowej stacji zlewnej ścieków przemysłowych wraz ze 

zbiornikiem uśredniającym.  

Instalacja powinna zapewnić wstępne podczyszczenie wysoko obciążonych ścieków 

przemysłowych oraz dozowanie ich w kontrolowany sposób w odpowiednie miejsce w 

ciągu technologicznym. Stacja zlewna ze zbiornikiem uśredniającym zlokalizowana jest w 

pobliżu istniejącej stacji zlewnej ścieków dowożonych.  

Stacja zlewna powinna umożliwiać odbiór ścieków przemysłowych z samochodów 

asenizacyjnych, mierzyć  ilość dostarczonych ścieków, temperaturę, pH, przewodność 

oraz być wyposażona w analizator ChZT z mineralizacją próbki. Stację zlewną wyposażyć 

w opomiarowaną instalację wody wodociągowej z zewnętrznym zaworem czerpnym. 

Urządzenie winno identyfikować dostawców, rejestrować wytwórców, mierzyć  

i kontrolować ilość dostarczonych nieczystości, ich parametry, a w przypadku 

stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości blokować dalszy spust. Stację 

zlewną włączyć w istniejący na oczyszczalni układ SCADA wizualizujący i archiwizujący 

ww. dane. Stacja ma drukować na bieżąco dla dostawcy raport z dostawy ścieków wraz z 

ich parametrami.  

Zbiornik uśredniający  dokończyć zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Zbiornik wyposażyć w dwie rury wywiewne ø 110/160 mm, montowane pod stropem i 
10 cm nad maksymalnym poziomem w zbiorniku. 

Wyposażenie technologiczne zbiornika uśredniającego stanowią: 
 2 pompy zatapialne sterowane falownikami o wydajności min. 50 m3/h (w 

posiadaniu Zamawiającego, zatem nie należy uwzględniać kosztu ich zakupu w 

cenie ofertowej, koszty zakupu falowników należy uwzględnić w cenie ofertowej; 

w cenie ofertowej należy uwzględnić koszty montażu urządzeń), 

 1 radarowy miernik poziomu cieczy, 

 1 strumienica napowietrzająco-mieszająca ( w posiadaniu Zamawiającego, zatem 

nie należy uwzględniać kosztu ich zakupu w cenie ofertowej, w cenie ofertowej 

należy uwzględnić koszty montażu). 

Należy również wyposażyć zbiornik w instalację elektryczną i AKPiA, umożliwiającą 

sterowanie automatyczne, zdalne i lokalne ww. urządzeniami oraz zapewniającą 

włączenie układu technologicznego do nadrzędnego systemu SCADA na oczyszczalni.  

Sterowanie strumienicą w trybie czasowym z edytowalną ze stacji operatorskiej 

wartością czasu pracy i postoju. Sterowanie pompami ze stacji operatorskiej  w trybie 

ciągłym i czasowym z edycją czasów pracy i postoju oraz regulowaną wydajnością. 

Do montażu i demontażu ww. urządzeń zbiornik wyposażyć w żurawiki wraz z napędem, 

które powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej, nie gorszej niż  1.4301/1.4307, wg 

standardów obowiązujących na oczyszczalni ścieków. Wszystkie elementy urządzeń 

mające kontakt z medium ściekami i osadem wykonać ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 

1.4301/1.4307 poddanej w całości pasywacji zanurzeniowej. Dokończyć prace zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 

Dokończyć budowę stacji zlewnej (kontenerowej ocieplanej, z ogrzewaniem, należy 

wykonać ze stali trapezowej, kwasoodpornej, polerowanej; ściany wewnętrzne ze stali 

nierdzewnej. Stację wyposażyć w drzwi aluminiowe, ocieplane, przemysłową chłodziarkę 

ze stali nierdzewnej do przechowywania prób ścieków, kranik do poboru prób 

nieczystości. 

W ramach robót należy: 

- wykonać rurociągi dopływowe:  

 ze stacji zlewnej ścieków przemysłowych do zbiornika ścieków przemysłowych, 

 z kratek ze stanowisk zrzutu nieczystości do kanalizacji. 

- wykonać rurociągi odpływowe ze zbiornika ścieków przemysłowych do kanalizacji. 

- wykonać nowe oświetlenie podjazdu, 

- wykonać zasilanie elektryczne dla nowych obiektów, 

- teren w obrębie stacji i komory zlewnej ścieków dowożonych utwardzić nawierzchnią    

  szczelną i zapewnić jego odwodnienie, 

- wykonać instalację umożliwiającą mycie wodą placu wokół stacji, 

-  wykonać spadki w kierunku kratek odpływowych, 
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- wykonać nowy dojazd, dostosować układ komunikacyjny (nośność, łuki, nawierzchnia, 

itp.) do środków transportowych dowożących ścieki komunalne, przemysłowe i osady z 

oczyszczalni przydomowych, 

- nowy układ komunikacyjny ma zapewnić bezkolizyjny i jednoczesny zrzut nieczystości 

przemysłowych, ścieków bytowych i osadów, 

- odgrodzić teren punktu zlewnego (stacje, drogi, itp.) od terenu oczyszczalni. 

Wykonać nowe ogrodzenie.  

Nowe odcinki ogrodzenia należy wykonać z systemowych słupków z prefabrykowanymi 

stopami betonowymi. Jako wypełnienie zaprojektowano panelowe siatki ze stali 

ocynkowanej o regularnych podziałach, o wysokości 2,0m, z drutu o grubości 4mm. 

Wykonać zamykaną furtkę dla obsługi. Bramy dojazdowe i wyjazdowe wykonać jako 

przesuwne, z własnym napędem, sterowaną radiowo i przyciskami ze Sterowni. Wjazd i 

wyjazd samochodu dowożącego ścieki ma być automatycznie sygnalizowany w Sterowni. 

Czujniki w bramach mają zabezpieczać możliwość uszkodzenia samochodu przez 

zamykającą się bramę.  

W ramach Kontraktu 10A należy również dostosować i włączyć istniejącą stację zlewną 

ścieków dowożonych do systemu SCADA.  

1.6.1.8 Renowacja kanału kanalizacji sanitarnej Ø1200 

 
Stan techniczny istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z rur betonowych o średnicy Ø1200 
mm jest zły. Na odcinku od studni S1 do OB1a długości ok. 85m brak widocznych załamań 
kanału, natomiast na odcinku od OB1a do OB1 długości ok. 19m występuje zaniżenie 
kanału w granicach 30 – 40 cm. 
Wobec powyższego zakłada się III stan jakości technicznej wg ATV istniejących kanałów. 
 
Należy wykonać renowację istniejącego rurociągu DN1200 oraz DN1000 (odcinek od 
studni zbiorczej do budynku krat), doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków. 
Zakres robót obejmuje wykonanie renowacji istniejącego rurociągu DN 1200 oraz 
DN1000 (odcinek od studni zbiorczej do budynku krat) o długości około 110 m, metodą 
pozwalającą zachować odpowiednią wytrzymałość kanału, wraz z  remontem istniejących 
komór kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania renowacji metodą 
wykopową, w sytuacji gdy stan istniejącego rurociągu nie pozwoli na wykonanie renowacji 
bezwykopowo oraz w przypadku stwierdzenia braku zachowania prawidłowego spadku w 

kierunku budynku krat. Roboty należy realizować etapowo, z podziałem na odcinki 
wynikające z przyjętej technologii oraz zapewnieniem sukcesywnego odprowadzania 
ścieków. Wykonawca powinien przewidzieć w trakcie realizacji robót konieczność 
wykonania rurociągu tymczasowego w celu przepompowywania ścieków do 
uzgodnionego z Zamawiającym punktu w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków 
dla zapewnienia nieprzerwanej, prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków oraz systemu 
kanalizacji sanitarnej. Należy przewidzieć konieczność wykonania odwodnienia terenu w 
momencie prowadzenia prac.  
Przy renowacji przewodu niedopuszczalna jest zmiana jego trasy ułożenia. Wybrany 
sposób renowacji zapewnić ma pełną wytrzymałość mechaniczną kanałów, szczelność, 
odpowiednie parametry hydrauliczne, odporność na ścieranie oraz odporność 
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chemiczną. 
W studni zbiorczej należy umiejscowić kratę wstępną opisaną w pkt. 1.6.1.1. , co wiązać 
się będzie z koniecznością przebudowy komory OB1. 
Zamawiający wymaga wymiany zastawki głównej w komorze OB1 na nową z napędem 
elektrycznym, wykonaną ze stali nierdzewnej. Sterowanie włączyć w istniejący układ 
SCADA. 
Wykonać renowację komory OB1a.  W komorze OB1a wykonać należy nową zastawkę. 
Nowe przykrycia komór OB1 i OB1a wykonać ze stali nierdzewnej. 
Należy wykonać kompletną renowację studni S1 wraz z wymianą kręgów, stopni 
złazowych, pierścieni odciążających oraz przykrycia. 
Renowacja istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej 
Renowację kanałów należy przeprowadzić metodą zapewniającą odpowiednią 
wytrzymałość oraz prawidłowy spadek w kierunku oczyszczalni.  Wykonana renowacja 
kanałów powinna gwarantować:  
 

 sztywność obwodowa kanału po modernizacji min SN 5 kN/m2; 
 średnica zewnętrzna kanału po renowacji nie mniej niż 1000 mm; dopuszcza 

się zastosowanie na odcinku OB1a do OB1 średnicy 800 mm, pod warunkiem 
dokonania odpowiednich obliczeń potwierdzających możliwość zapewnienia 
odpowiednich przepływów i spadków; 

 dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych 
(wsp. k < 0, 2 mm); 

 najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń; 
 przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń 

eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego 
przewodu, 

 
Renowacja przewodów kanalizacyjnych i komór będzie prowadzona w etapach: 
 
1. Przedwykonawcze czyszczenie istniejącego kanału;  

2. Wykonanie projektu realizacji robót, dobór najlepszej technologii renowacji kolektora 

i komór (uwzględniającej wysoki poziom wód gruntowych i położenie obiektów na 

terenie zalewowym), dobór rodzaju materiału gwarantującego uszczelnienie kanalizacji 

oraz przeniesienie wszelkich obciążeń, poparte wykonanymi obliczeniami dla przyjętej 

technologii. Wykonawca winien uzgodnić  projekt z Zamawiającym;   

3. Przygotowanie komór i kanałów do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjętej     

technologii; 

4. Wykonanie renowacji kanałów; 

5. Wykonanie renowacji komór; 

6. Uszczelnienie wszelkich potencjalnych miejsc podatnych na infiltrację wynikających z 

przyjętego sposobu renowacji (np. wypełnienie przestrzeni między rurą istniejącą a nowo 

projektowaną, styk przestrzeni przepływowej studzienki po renowacji z częścią roboczą 

kinety, itp.); 

7. Wykonanie niezbędnych badań materiałów przyjętej technologii zgodnie  

z    obowiązującymi normami; 
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8. Przeprowadzenie powykonawczej inspekcji TV kamerą kolorową z obrotową głowicą    

w osi poziomej, pionowej i dostarczenie raportów z inspekcji; 

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesieniem średnic kanałów  

i studni, materiałów kanałów i komór, spadków i długości kanałów (wykres         

przewyższeń); 

10. Uporządkowanie terenu, na którym odbywały się roboty do należytego stanu i 

porządku, a także  dokonanie jego odbioru przez właściciela po zakończeniu robót.  

Do wykonania robót renowacyjnych Wykonawca zapewni konieczny sprzęt , w tym: 

 kamerę TV, kolor, z głowicą obrotową; 

 wóz ciśnieniowy dwufunkcyjny; 

Czyszczenie kolektora 
Przed wejściem do kanału i studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub 
wyczyszczenia kanału należy zbadać stan atmosfery w kanale, aby określić zawartość 
substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować nadmuch świeżego 
powietrza. Z kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty 
korozji i erozji, luźne elementy, korzenie). 
Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. 
Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na zewnętrzne 
składowisko odpadów na koszt Wykonawcy. 
Inspekcja telewizyjna powykonawcza 
Inspekcję przeprowadzić przy pomocy samobieżnej, kolorowej kamery TV z obrotową 
głowicą wprowadzonej do oczyszczonego kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą 
się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa; numer studzienki początkowej 
i końcowej; średnica kanału; spadek kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej. 
Efektem wykonanej inspekcji jest film zapisany na płytę CD/DVD wraz z raportem z 
wykonanej inspekcji (zawierającym opis stanu kanału). 
Montaż   instalacji  zastosowanej   technologii 
Instalacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Renowacja istniejących komór. 
W ramach remontu komór rewizyjnych na sieci należy wykonać co najmniej następujący 
zakres robót: 
 wyłożenie cieku kinety materiałem, z którego wykonana zostanie renowacja kanału 

przyjęta przez Zamawiającego a w przypadku braku takiej możliwości ze względów 
technologicznych należy zastosować wkładkę z materiałów GRP lub PE,PP,PVC; 

 uszczelnienie ścian komór i uzupełnienie ewentualnych ubytków w elementach 
konstrukcyjnych komór; 

 uzupełnienie spoin; 
 nałożenie powłok ochronnych na powierzchnie studni – 2 warstwy (podkładowej i 

nawierzchniowej); 
 demontaż istniejących i założenie wymaganej ilości nowych stopni złazowych; 
 demontaż istniejących i montaż nowych włazów żeliwnych kanałowych okrągłych,  

klasy D, z wypełnieniem betonowym z zatrzaskiem, o nośności 40 Mg; 
 zaizolowanie na zewnątrz antykorozyjnie poprzez posmarowanie dwukrotne 

środkiem izolacyjnym, powłokowym, stosowanym na zimno. 
Naprawa ubytków oraz renowacja kinety. 
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Do renowacji stosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 
1. szybkosprawne materiały na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0) 

zbrojone włóknem szklanym; 
2. odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg 

PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628; 
3. odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń; 
4. współczynnik przenikania pary wodnej SD < 2 m; 
5. przyczepność do podłoża ≥ 2,0 Mpa; 
6. odporność na ścieranie po 1000 cykli < 6000 mg; 
7. wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 55 Mpa; 
8. nasiąkliwość po 28 dniach < 10%; 
9. możliwość obciążenia wodą ≤ 2 godzin; 
10. przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem – brak przecieku przy 

ciśnieniu 0,3 MPa przez 72 godziny; 
11. skurcz po 28 dniach < 0,07 %. 

Uszczelnienie i naprawa pęknięć. 
Do uszczelnienia studni należy zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

1. materiały pęczniejące na bazie cementu (wiązanie ok. 2 min); 
2. nasiąkliwość < 9%; 
3. odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg 

PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA2); 

4. przyczepność do podłoża > 2,0 Mpa; 

5. wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 45 Mpa; 

6. przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,1 MPa przez 6h – brak przecieków. 

 
Dla materiałów naprawczych obowiązuje norma zharmonizowana PN-EN 1504                         i 

krajowe deklaracje zgodności z w/w normą. Materiały stanowiące powłokę ochronną 

powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB z podanym zakresem stosowania 

odpowiadającym faktycznemu miejscu aplikacji. 

Wymiana stopni złazowych. 

Należy stosować stopnie żeliwne wg normy PN-EN 13101. 

Regulacja i wymiana włazów. 

Włazy należy wymienić na nowe klasy D, z wypełnieniem betonowym z zatrzaskiem,                        

o nośności 40 Mg. 

 
1.6.2. Elementy nieprzypisane do obiektów 
1.6.2.1. Zasilanie energetyczne 

 
Obecnie oczyszczalnia zasilana jest z własnej stacji transformatorowej, posiada 

również agregat prądotwórczy zasilania rezerwowego.  
Jeżeli istniejąca instalacja energetyczna okaże się niewystarczająca, należy 

wykonać nowe zasilanie energetyczne do nowych i modernizowanych obiektów.  
Dotychczas zostały wykonane następujące prace:  
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Wykonano trasę kablową oraz ułożono kabel od budynku SN do budynku RZS2 - kable 
YKY 4x70 o długości 190m, ilość 4 szt. (kable nie podłączone do rozdzielnic, brak 
pomiarów kabli).  
Wykonano część (ok. 80 %) trasy kablowej oraz ułożono kable od budynku Dmuchaw do 
Pompowni Wody Technologicznej - kable YKYzo 5x35 mm2 długości 90 m - 1 szt., kable 
Unitronic Bus PBYv 1x2x0,64 mm2 długości 95m - 1 szt.; Stopień zaawansowania prac ok. 
80% (kable nie podłączone do rozdzielnic, brak pomiarów kabli).  
Wykonano trasę kablową oraz ułożono kable od budynku Piaskownika do Biofiltra - kabel 
zasilający YKY 5x6 mm2 długości 35m - 1 szt., kabel sterowniczy Unitronic Bus PBYv 
1x2x0,64 mm2 - 35m - 1 szt. (kable nie podłączone do rozdzielnic, brak pomiarów kabli).  
Wykonano uziomy otokowe dla budynków:  
- Budynek na Kontener (wykonano z częściowym zasypaniem, brak pomiarów). Stopień 
zaawansowania prac ok. 80%;  
- Stacja Zlewna Osadów Dowożonych (wykonano z częściowym zasypaniem, brak 
pomiarów). Stopień zaawansowania prac ok. 80%; 
- Stacja Zlewna Ścieków Przemysłowych (wykonano z częściowym zasypaniem, brak 
pomiarów). Stopień zaawansowania prac ok. 80%; 
-Biofiltr (wykonano z częściowym zasypaniem, brak pomiarów). Stopień zaawansowania 
prac ok. 90%; 
-Budynek Piaskownika (wykonano bez zasypania, brak pomiarów). Stopień 
zaawansowania prac ok. 70%. 
Wykonano przepusty kablowe pod drogami: 
-trasa od budynku RZS2 do rozdzielnicy Pompowni Filtratu (przepusty przez dwie drogi);  
-trasa od budynku SN do Budynku Krat (przepusty przez dwie drogi);  
-trasa od budynku SN do Pompowni Ścieków Surowych (przepusty przez dwie drogi); 
-trasa od budynku SN do Budynku Piaskownika (przepusty przez jedną drogę).  
Stopień zaawansowania prac dla wszystkich wykonanych przepustów 100%. 
Wprowadzono wszystkie projektowane kable do budynków: rozdzielni średniego 
napięcia, RZS2, budynku dmuchaw. 

 
Pozostałe prace należy dokończyć zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
1.6.2.2. System automatyki (AKPiA) 

Układ AKPiA oczyszczalni składa się z zespołu sterowników S7400 połączonych 
światłowodem oraz wykorzystujących protokół TCP/IP. Wszystkie napędy                                z 
przemiennikami częstotliwości oraz układy pomiarów procesowych połączone są                  z 
systemem   z wykorzystaniem komunikacji Profibus. Wszystkie informacje kierowane są 
do dyspozytorni, w której znajdują się dwie stacje operatorskie, z monitorami 
wielkogabarytowymi.  
 
Należy rozbudować system sterowania i automatyki.  Powinien on spełniać następujące 
wymagania: urządzenia wyposażone w pełną automatykę, włączone w system SCADA 
funkcjonujący na oczyszczalni ścieków z zachowaniem przyjętych standardów.   
Dla zastosowanych nowych urządzeń należy wykonać: 

- wizualizację urządzeń na stacjach operatorskich, 
- sterowanie urządzeniami (edycja nastaw parametrów technologicznych) ze    
  stacji operatorskiej, 
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- opracowywanie raportów pracy, 
- sygnalizowanie stanów pracy i stanów awaryjnych. 
Należy rozszerzyć licencję WINCC dla planowanej rozbudowy SCADA. Wszystkie 

nowe napędy, urządzenia oraz pomiary powinny być objęte systemem automatycznego 
sterowania. Odpowiednio należy rozbudować system przesyłu danych, raportowania. W 
istniejącym systemie AKPiA należy zaimplementować nowe urządzenia i instalacje w 
sposób identyczny  z dotychczas podłączonymi obiektami (trendy, raporty, schematy, 
itp.). 
Należy wykonać całość prac zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
 

1.6.2.3. Sieci  
Ten element zadania obejmuje wykonanie nowych sieci technologicznych, wod-

kan. i cieplnych (rurociągów z odpowiednim ich uzbrojeniem w postaci armatury, studni, 
komór zasuw, odpowietrzników, odwodnień itp.) oraz niezbędną przebudowę sieci 
istniejących dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowych                                       i 
modernizowanych obiektów.  
Wykonawca zobowiązany jest dokończyć budowę rurociągów zgodnie z zestawieniem 
podanym w rozdziale 1.6.1. w Tabeli nr 4: Zaawansowanie wykonania rurociągów w 
ramach realizacji Kontraktu 10. 

  W odniesieniu do niektórych wymienionych sieci dodatkowe informacje o nich 
podano przy opisie obiektów związanych z tymi sieciami. 
 

1.6.2.4. Komunikacja  
Komunikacja obejmuje wykonanie nowych fragmentów technologicznych dróg 

wewnętrznych, ciągów pieszych, placów, innych elementów komunikacji                              i 
zagospodarowanie terenów niezabudowanych oraz niezbędną przebudowę istniejących 
elementów komunikacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowych i 
modernizowanych obiektów.   

Place dojazdowe  i drogi dojazdowe winny zapewniać swobodny ruch 
samochodów ciężarowych oraz samochodu cysterny o całkowitej masie dopuszczalnej do 
50 Mg. 

Należy wykonać elementy komunikacji zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

1.6.2.5. Likwidacje i przeniesienia 
Likwidacje i przeniesienia obejmują likwidacje bądź przebudowę istniejących 

obiektów wchodzących w kolizję z planowanym zadaniem.  
Wszystkie zdemontowane urządzenia i elementy instalacji, które nie będą dalej 

wykorzystywane, należy przekazać i złożyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 
 

1.6.2.6. Naprawy uszkodzeń powstałych podczas wykonywania prac 
budowlanych w ramach Kontraktu 10 

 
Wykonawca zobowiązany jest również wykonać – oprócz koniecznych napraw 

przypisanych do konkretnych obiektów w rozdziałach od 1.6.1.1. do 1.6.1.8 oraz od 
1.6.2.1. do 1.6.2.5. niniejszej Części III Opis przedmiotu zamówienia - wszelkie naprawy, 
odtworzenia elementów komunikacji, które uległy uszkodzeniu podczas realizacji 
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Kontraktu 10 zgodnie z załączoną Tabelą nr 5. 
 
Tabela nr 5. Uszkodzenia przewidziane do naprawy w ramach Kontraktu 10A 

Lp. Lokalizacja Rodzaj uszkodzenia Obmiar 
 

Uwagi 

1 stacje zlewne 
ścieków dowożonych 
wraz z zbiornikami 
uśredniającymi 

uszkodzone krawężniki 
drogowe betonowe 

ok. 40 mb  

2 stacje zlewne 
ścieków dowożonych 
wraz z zbiornikami 
uśredniającymi 

uszkodzony chodnik z płyt 
betonowych 50x50 

ok. 15m2  

3 stacje zlewne 
ścieków dowożonych 
wraz z zbiornikami 
uśredniającymi 

obrzeża betonowe ok. 30 mb  

4 stacje zlewne 
ścieków dowożonych 
wraz z zbiornikami 
uśredniającymi 

uszkodzona opaska z płyt 
betonowych 50x50 

ok. 20m2  

5 stacje zlewne 
ścieków dowożonych 
wraz z zbiornikami 
uśredniającymi 

obrzeża betonowe ok. 16 mb  

6 stacje zlewne 
ścieków dowożonych 
wraz z zbiornikami 
uśredniającymi 

uszkodzona podmurówka 
ogrodzenia stacji zlewnej 

ok. 11 mb,  

7 stacje zlewne 
ścieków dowożonych 
wraz z zbiornikami 
uśredniającymi 

słupki stalowe fi 50 2 szt. Demontaż z trwałym 
uszkodzeniem 

8 stacje zlewne 
ścieków dowożonych 
wraz z zbiornikami 
uśredniającymi 

uszkodzona droga 
dojazdowa do stacji zlewnej 
z kostki betonowej 
nieregularnej   

ok. 15 m2 Rozbiórka kostki została 
wykonana w ramach 
przygotowania do 
wykonania kanalizacji 
deszczowej. Kanalizacja 
nie została wykonana z 
uwagi na przerwanie 
prac. Kostka została 
zniszczona w sposób 
trwały. 

9 stacje zlewne 
ścieków dowożonych 
wraz z zbiornikami 
uśredniającymi 

uszkodzona droga 
dojazdowa do stacji zlewnej 
krawężniki drogowe 
betonowe 

ok. 7 mb  

10 stacje zlewne 
ścieków dowożonych 
wraz z zbiornikami 
uśredniającymi 

uszkodzone trawniki ok. 2500 
m2 

 

11 rejon PCP1 uszkodzona  droga nr 2 do 
PCP1 – asfalt + podbudowa 
betonowa 

ok. 6 m2 2m2 – przejście 
kablowe, 4m2 - kanały 

12 rejon fermentera 
(zagęszczacza), 
PCP2 

Uszkodzone  krawężniki 
drogowe betonowe rejon 
zagęszczacza, pompowni 

ok. 90 mb  
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osadnika i rozdzielni 

13 rejon fermentera 
(zagęszczacza), 
PCP2 

uszkodzona droga 
dojazdowa do stacji, do 
zageszczacza i osadnika  
wstępnego, pompowni i 
rozdzielni z kostki 
betonowej nieregularnej  

ok. 370 m2 do odtworzenia 

14 rejon fermentera 
(zagęszczacza), 
PCP1, PCP2 

opaska z kostki 
nieregularnej na 
zagęszczaczu 

ok. 10 m2  

15 rejon fermentera 
(zagęszczacza), 
PCP1, PCP2 

uszkodzony chodnik z 
osadnika wstępnego do 
piaskownika z kostki 
betonowej nieregularnej   

ok. 27 m2  

16 rejon fermentera 
(zagęszczacza), 
PCP1, PCP2 

obrzeża betonowe ok. 54 mb  

17 rejon fermentera 
(zagęszczacza), 
PCP1, PCP2 

uszkodzony chodnik z 
osadnika wstępnego do 
komory rozdziału przed 
osadnikiem wstępnym z 
kostki betonowej 
nieregularnej – do rozbiórki 
i ponownego ułożenia 

ok. 33 m2  

18 rejon fermentera 
(zagęszczacza), 
PCP1, PCP2 

obrzeża betonowe – do 
rozbiórki i ponownego 
ułożenia 

ok. 66 mb  

19 rejon PCP1 uszkodzony magazyn na 
piasek – asfalt + 
podbudowa betonowa 

ok. 210 m2  

20 rejon PCP1 uszkodzone krawężniki 
drogowe betonowe 
magazyn na piasek 

ok. 40 mb  

21 rejon fermentera 
(zagęszczacza), 
PCP1, PCP2 

 uszkodzona studnia na 
kanale sanitarnym fi 150 ( 
pokrywa betonowa + właz, 
wpust  odwodnieniowy)  
 

  

22 rejon fermentera 
(zagęszczacza), 
PCP1, PCP2 

uszkodzone trawniki ok. 2000 
m2 

 

23 rejon nowego 
piaskownika 

uszkodzone studnie na 
kanale sanitarnym fi 150 ( 
pokrywa betonowa + właz) 

3 szt. Do ustawienia żeliwo, 
do naprawy właz 

24 rejon nowego 
piaskownika 

uszkodzone trawniki (na 
których znajduje się biofiltr) 

ok. 4500 
m2 

 

25 rejon nowego 
piaskownika 

Demontaż krawężników 
drogowych betonowych  - 
dojazd do komory 
rozprężnej ścieków 
surowych 

ok. 20 mb  

26 rejon nowego 
piaskownika 

uszkodzona droga do 
komory rozprężnej –
przejścia kablowe  – asfalt + 
podbudowa betonowa 

ok. 4 m2  

27 rejon nowego 
piaskownika 

przejścia kanałów ok. 7 m2  
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28 rejon nowego 
piaskownika 

uszkodzone krawężniki 
drogowe betonowe  - 
dojazd do komory 
rozprężnej ścieków 
surowych – przejścia 
kanałów 

ok. 6 mb  

29 droga od budynku 
administracyjnego do 
komory krat, 
rozdzielnia główna 

uszkodzona droga budynku 
administracyjnego do 
komory krat – przejścia 
drogowe  – asfalt + 
podbudowa betonowa 
 

ok. 11 m2  

30 droga od budynku 
administracyjnego do 
komory krat, 
rozdzielnia główna 

uszkodzone trawniki rejon 
między rozdzielną a wiatą 
magazynową  

ok. 200 m2  

31 kanał dopływowy 
ścieków surowych 

uszkodzona studnia 
betonowa + pokrywa 
betonowa + właz żeliwny na 
kanale dopływowym 

  

32 kanał dopływowy 
ścieków surowych 

uszkodzony kanał w 
obrębie ogrodzenia TOS 
 

  

33 kanał dopływowy 
ścieków surowych 

uszkodzone ogrodzenie z 
siatki 

10 mb  

34 kanał dopływowy 
ścieków surowych 

uszkodzona podmurówka 
betonowa  

10 mb  

35 kanał dopływowy 
ścieków surowych 

uszkodzone słupki  
 

4szt.  

36 droga miedzy PCP2 a 
reaktorami i 
reaktorami a 
osadnikami wtórnymi 

uszkodzona droga w rejonie 
przejść kanałów – asfalt + 
podbudowa betonowa  

ok. 6 m2  

37 droga miedzy PCP2 a 
OBF 

przejścia kanałów  ok.  30 mb Wykonano nacięcie w 
celu prowadzenia prac 

38 droga miedzy 
reaktorami a 
osadnikami wtórnymi 

krawężniki drogowe 
betonowe  
 

ok. 86 mb  

39 droga miedzy PCP2 a 
reaktorami i 
reaktorami a 
osadnikami wtórnymi 

uszkodzone trawniki za 
reaktorami biologicznymi  

ok. 300 m2  

40 teren między przed 
osadnikami wtórnymi 
i pompownią wody 
technologicznej 

uszkodzony chodnik z 
kostki nieregularnej  

ok. 8m2,  

41 teren między przed 
osadnikami wtórnymi 
i pompownią wody 
technologicznej 

obrzeża betonowe  
 

ok. 16 mb  

42 okolice zbiornika 
defosfatacji 

uszkodzone trawniki przy 
zbiorniku defosfatacji 

ok. 100 m2  

43 droga od budynku 
administracyjnego do 
hal SŁO 

uszkodzona droga, 
przejścia kanałów,  
włączenia kanałów w 
studnie  – asfalt + 
podbudowa betonowa 

ok. 68 m2  



Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”, 
Kontrakt  10A – „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków”. ”. Nr 
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44 droga od budynku 
administracyjnego do 
hal SŁO 

krawężniki drogowe 
betonowe 

ok. 60 mb  

45 Rejon pompowni 
ścieków surowych 

Uszkodzona droga  – 
przejścia kablowe – asfalt 
+podbudowa betonowa 

ok. 4,5m2  

 
 
 
 


