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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Zakres Kontraktu 

1.1.1. Wstęp. 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i wykonanie modernizacji  
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, wraz z  

• rozbudową ciągu technologicznego oczyszczania ścieków,  
• wdroŜeniem układu retencjonowania ścieków  
• usprawnieniem gospodarki cieplnej i energetycznej oraz gospodarki biogazem 
• rozbudową systemu automatyzacji, okablowania i pomiarów 
• modernizacją systemu elektroenergetycznego obiektu 

Przewidywana obliczeniowa ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni będzie 
wynosić 19.000 m3/d i średnio 16.000 m3 w pogodzie bezdeszczowej. Maksymalna 
przepustowość hydrauliczna oczyszczalni w pogodzie deszczowej, z uwzględnieniem 
warunku podczyszczania wód opadowych będzie równa 60.000 m3/d  
wydzielanie osadów w procesie technologicznym przewiduje się na poziomie: (a) 
osad wstępny 200-400 m3/d, (b) osad nadmierny ok. 1000 - 1200 m3/d. 
W ramach modernizacji części ściekowej oczyszczalni przewiduje się wykonanie: 

o modernizacji stacji krat obejmującą wymianę krat i hermetyzację procesu 
o przebudowy instalacji ewakuacji, płukania i odwaniania piasku 
o wymianę pomp i armatury w zblokowanej pompowni Io 
o zmianę sposobu zagospodarowania istniejącego osadnika wstępnego i 

przystosowanie go do funkcji retencjonowania ścieków surowych, 
oczyszczonych mechanicznie 

o wymianę wyposaŜenia istniejącego osadnika wstępnego 
o wdroŜenie wielofazowego, jednostopniowego procesu osadu czynnego 
o wymianę wyposaŜenia istniejących osadników wtórnych 
o wymianę pomp i armatury w pompowni recyrkulatu 
o modernizacja istniejącej pompowni wysokiego ciśnienia 
o modernizacja rurociągu odprowadzania ścieków oczyszczonych 

W zakresie przebudowy ciągu technologicznego gospodarki osadowej planuje się: 
o budowę węzła uwalniania lotnych kwasów tłuszczowych w procesie 

prefermentacji osadu wstępnego 
o rozbudowę węzła mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego 
o wymianę wyposaŜenia technologicznego i zmianę sposobu sterowania 

procesem zamkniętej fermentacji osadów zmieszanych, uśrednionych 
o budowę i wyposaŜenie stacji odwadniania osadu przefermentowanego, 

odgazowanego 
o budowę i wyposaŜenie węzła przygotowania osadu do ostatecznej utylizacji w 

procesie suszenia 
Planowana przebudowa ciągu gospodarki gazowej obejmuje: 

o wymianę instalacji biogazu wraz z urządzeniami technologicznymi 
o przebudowę systemu podgrzewania osadu w procesie fermentacji 

Prace uzupełniające obejmują: 
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o wymianę sieci centralnego ogrzewania i sieci kanalizacyjnej, zakładowej 
o rozbudowę instalacji wody technologicznej 
o modernizację rozdzielnic i stacji transformatorowych oraz wewnętrznych sieci 

energetycznych 
o wdroŜenie kompletnego systemu automatyki i pomiarów AKPiA 
o modernizacja budynków w zakresie dostosowania do obowiązujących norm i 

przepisów 
o modernizację ciągów komunikacyjnych 

1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji. 

Efektem inwestycji będzie: 
o dostosowanie obiektu do pracy przy przepływie średniodobowym Q = 16.000 

m3/d, obliczeniowym Q = 19.000 m3/d w okresie pogody suchej 
o dostosowanie obiektu do pracy przy przepływie maksymalnym dobowym Q = 

60.000 m3/d, w okresie pogody opadów 
o uzyskanie optymalnego stopnia sterowania napędami włączonymi w układ 

AKPiA 
o uzyskanie i utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny i 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w 
sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984) oraz wskaźnikami oceny projektu 
zdefiniowanymi w Decyzji Komisji Europejskiej, w warunkach pracy ciągu 
biologicznego oczyszczania ścieków bez stosowania środków chemicznych 
przed komorą osadu czynnego, 

o uzyskanie pełnej stabilizacji osadu wydzielonego w procesie oczyszczania 
ścieków 

W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach niniejszego 
Kontraktu następujący Wykaz Gwarancji: 
Tab. 1.  Wykaz Gwarancji 

Parametr Warto ść 
/ Jednostka 

Termin 
Gwarancji 

Odst ępstwa / 
Tolerancja 

Okres Zgłaszania Wad m-cy 12 m-cy - 
Gwarancja Jakości dla Urządzeń m-cy 36 m-cy dla listy 

Urządzeń wg 
punktu 2.3.10 

Czas dojazdu serwisu od wezwania Maks. 54 godziny 12 m-cy - 
Nominalne natęŜenie przepływu ścieków 19.000 m3/d 12 m-cy - 
Skład ścieków oczyszczonych zgodny z 

Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z 
dnia 24 lipca 2006 r. w 

sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie 
substancji szczególnie 

szkodliwych dla 
środowiska wodnego. 
(Dz. U. 06.137.984) 

oraz wskaźnikami oceny 
projektu zdefiniowanymi 

w Decyzji Komisji 

12 m-cy w warunkach 
pracy ciągu 

biologicznego 
oczyszczania 
ścieków bez 
stosowania 
środków 

chemicznych 
przed komorą 

osadu czynnego, 
przy 

maksymalnym 
stęŜeniu osadu 
czynnego X = 

5000 g/m3, przy 
przepływie 
ścieków 

surowych Q = 
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Parametr Warto ść 
/ Jednostka 

Termin 
Gwarancji 

Odst ępstwa / 
Tolerancja 

Europejskiej 10.000 – 19.000 
m3/d 

Skład ścieków podczyszczonych w okresie 
opadów (wody nadmiarowe) 

Zgodny z warunkami 
odprowadzania 

nadmiarowych wód 
opadowych wg decyzji o 

pozwoleniu 
wodnoprawnym na 

odprowadzanie ścieków do 
odbiornika 

12 m-cy Dla przepływu 
maksymalnego 
dobowego Q  = 
20.000-60.000 

m3/d 

wskaźnik jednostkowy mocy rozproszonej 
mieszadła w komorze WKF 

< 0,009 KW/m3 komory,           
4 do 10 wymian na dobę 

- maksymalne 
przewymiar.: 

+5% 
wskaźnik jednostkowy zuŜycia energii 
elektrycznej przez zespół areatorów 
powierzchniowych 

< 0.035 KWh/Nm3  12 m-cy maksymalne 
przewymiar.: 

+5% 
Wskaźnik jednostkowy zuŜycia polielektrolitu 
w procesie mechanicznego zagęszczania 
osadu 

W1=94% - 4 g/kgsm  
W=92% - 6 g/kgsm 

12 m-cy - 

Wskaźnik jednostkowy zuŜycia polielektrolitu 
w procesie mechanicznego odwadniania 
osadu 

W=80% - 4 g/kgsm  
W=75% - 6 g/kgsm 

12 m-cy - 

Zawartość suchej masy w produkcie 
końcowym po procesie suszenia 

min. 90 % sm 24 m-ce - 

Gęstość nasypowa produktu końcowego po 
procesie suszenia 

min. 600 kg/m3 24 m-ce - 

Skład gazów odlotowych Punkt 1.4.2 PFU 24 m-ce - 
ZuŜycie energii elektrycznej w procesie 
suszenia osadu 

< 0,100 kW/kg H2O 
odparowanej 

24 m-ce dopuszczalne 
przekroczenie  o 
15% przez 5 dni 
w miesiącu przy 
pracy linii przez 

30 dni 
ZuŜycie energii cieplnej w procesie suszenia 
osadu 

< 0,900 kW/kg H2O 
odparowanej 

24 m-ce pomiary 4 razy  
w miesiącu, 

przekroczenie 
raz w miesiącu o 

maks. 15% 
przy pracy linii 
przez 30 dni 

Poziom hałasu na zewnątrz hali suszarni w 
otoczeniu, badania wg obowiązujących norm 

< 55 dBA 24 m-ce - 

UciąŜliwość zapachowa procesu 
technologicznego po modernizacji 

Zgodnie z wymogami 
prawa, punkt 1.3, 2.5 PFU 

12 m-ce Zamknięcie w 
granicach 

oczyszczalni 
Bezpieczeństwo czynników biologicznych w 
środowisku pracy 

Zgodnie z wymogami 
prawa, punkt 2.1, 2.2, 2.3 

PFU  

12 m-ce - 

 
Niniejszy Wykaz Gwarancji b ędzie stanowił zał ącznik do umowy, a parametry 
podane przez Wykonawc ę, stanowi ące kryterium oceny ofert, b ędą wiąŜące w 
trybie weryfikacji poprawno ści i kompletno ści wykonania Kontraktu. 
 

1.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia. 

(1) Projektowanie. 
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upowaŜnionych organach 
administracyjnych Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 
- Koncepcję programowo-przestrzenną przed przystąpieniem do opracowania 

                                                 
1  W oznacza uwodnienie produktu końcowego 
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Projektu Budowlanego, obejmującą obliczenia technologiczne i procesowe co 
najmniej dla warunków letnich i zimowych i przepływów w zakresie Q = 10.000 
– 19.000 m3/d dla pogody suchej i Q = 20.000 – 60.000 m3/d dla pogody 
deszczowej 

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. 
Zmianami, wraz z uzgodnieniem Zespołu Uzgodnień Dokumentacji i projektem 
zagospodarowania terenu 

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę wraz z 
programem zagospodarowania odpadów, 

- Instrukcję eksploatacji oczyszczalni w okresie prowadzenia Robót z 
uwzględnieniem wszelkich załoŜeń Harmonogramu i wskazanych okresów 
wyłączeń linii, obiektów, napędów i urządzeń technologicznych. 

- Raport o oddziaływaniu na środowisko, na etapie pozwolenia na budowę, 
wykonany zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo ochrony 
środowiska z 27 kwietnia 2001, wraz z późniejszymi zmianami, 

- Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej ds. stref zagroŜenia wybuchem 
- Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa 
projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak równieŜ 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze 
sporządzone będą oddzielnie dla kaŜdego obiektu budowlanego. 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
- Operat wodnoprawny sankcjonujący szczególne korzystanie ze środowiska w 

rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r, z późń. Zmianami, 
wraz z uzgodnieniem nowego sposobu odprowadzania ścieków 
oczyszczonych 

- Projekt rozruchu 
oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące co najmniej: 
- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych, 

- Instrukcję eksploatacji, 
- Dokumentację Techniczno-Ruchową, 
- Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poŜ 
- Zaktualizowany wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w 

związku z eksploatacją instalacji będących w uŜytkowaniu Zamawiającego 
oraz o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami 

- Zaktualizowany wniosek o wydanie pozwolenia na transport wytwarzanych 
odpadów oraz na transport odpadów wytworzonych przez inne podmioty 

- Sprawozdanie z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 
pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: (a) Wykazu 
Gwarancji, (b) wskaźników eksploatacyjnych wg punktu 1.1.2 PFU,  (c) 
parametrów badań procesowych podanych w punkcie 2.3.15 PFU oraz (d) 
wskaźników i stęŜeń limitowanych w innych opracowaniach związanych z 
realizacją zadania 

- Dokumenty ze szkolenia personelu 



Część III – Program funkcjonalno – uŜytkowy – część opisowa (1/2)   

 

Wybór projektanta  i wykonawcy  robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków” w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”,  
nr 2004/PL/16/C/PE/033 9 

- Inne projekty robocze wg punktu 2.5 PFU 
- protokoły sprawdzeń i badań 
- Raport porealizacyjny opracowany przed wydaniem Świadectwa Przejęcia, w 

którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na 
sprawdzenie (a) Wykazu Gwarancji, (b) wskaźników eksploatacyjnych wg 
punktu 1.1.2 PFU,  (c) parametrów badań procesowych podanych w punkcie 
2.3.15 PFU oraz (d) wskaźników i stęŜeń limitowanych w innych 
opracowaniach związanych z realizacją zadania.  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego lub dostępne w Instytucjach Państwowych (np. 
Główny Urząd Statystyczny), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a 
w szczególności Projektu Budowlanego. 
JeŜeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 
odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 
będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłoŜeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez InŜyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez InŜyniera, który odmówi 
zatwierdzenia w kaŜdym przypadku, kiedy stwierdzi, Ŝe Dokument Wykonawcy nie 
spełnia wymagań Kontraktu. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i Prób 
Eksploatacyjnych oraz uŜytkowania.  
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez InŜyniera nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 
 
(2) Roboty. 
NaleŜy zmodernizować i wykonać urządzenia technologiczne w ramach modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, przyjmując za cel zamówienia 
osiągnięcie warunków: (a) Wykazu Gwarancji, (b) wskaźników eksploatacyjnych wg 
punktu 1.1.2 PFU,  (c) parametrów badań procesowych podanych w punkcie 2.3.15 
PFU oraz (d) wskaźników i stęŜeń limitowanych w innych opracowaniach związanych 
z realizacją zadania.  
Przewiduje się, Ŝe zostaną wybudowane co najmniej następujące obiekty i 
urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace: 
A) Przygotowanie Terenu Budowy 

• przełączenia obiektów i instalacji technologicznych dla potrzeb 
programu modernizacji oczyszczalni ścieków 

• konieczne prace rozbiórkowe budynków  w celu przebudowy 
systemów technologicznych 

• rozbiórka obiektów linii biogazowej: zbiornik biogazu, pochodnia 
biogazu, stacja odsiarczania spalin, z zachowaniem ciągłości 
funkcjonowania linii i utylizacją odpadów 

• rozbiórka istniejących otwartych komór fermentacyjnych (OBF)  i 
poletek osadowych wraz z utylizacją odpadów 

• roboty rozbiórkowe placów na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę 

• usunięcie  i przebudowa urządzeń kolidujących wraz z 



Część III – Program funkcjonalno – uŜytkowy – część opisowa (1/2)   

 

Wybór projektanta  i wykonawcy  robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków” w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”,  
nr 2004/PL/16/C/PE/033 10 

zabezpieczeniem kolizji 
• roboty ziemne wraz z transportem i utylizacją nadmiaru gruntu 

B) Budynek krat 
• wymiana istniejących krat rzadkich typ KUMP oraz remont 

istniejącej kraty rzadkiej hakowej 
• montaŜ kraty rzadkiej wód deszczowych 
• wdroŜenie systemu płukania, przemywania prasowania skratek 
• hermetyzacja obiegu skratek wraz ze zmianą sposobu ewakuacji 

odpadów 
• modernizacja systemu wentylacji wraz z instalacją do oczyszczania 

powietrza odlotowego 
• wykonanie pomieszczenia kontenerów na skratki 
• wykonanie remontu oraz modernizacji wewnętrznych elementów 

konstrukcyjno-budowlanych oraz wykończeniowych budynku krat 
• wykonanie remontu oraz modernizacji zewnętrznych elementów 

konstrukcyjno-budowlanych oraz wykończeniowych budynku krat 
• wykonanie remontu oraz modernizacji elementów budowlanych 

komory rozdzielczej przed  i za budynkiem krat 
C) Piaskownik 

• rozdział ciągów technologicznych ścieków w pogodzie suchej i wód 
zmieszanych w okresie opadów atmosferycznych 

• wdroŜenie systemu płukania i przemywania wydzielonego piasku 
• wykonanie remontu oraz modernizacji elementów budowlanych 

komory rozdzielczej przed piaskownikiem, piaskownika oraz 
kanałów otwartych 

• wyposaŜenie obiektu w układy kontrolno-pomiarowe wraz z 
urządzeniami peryferyjnymi i infrastrukturą towarzyszącą 

D) Pompownia ścieków surowych 
• wymiana pomp i armatury w pompowni 
• wykonanie systemu wzruszania ścieków w studniach zbiorczych i 

zatapiania koŜucha 
• wykonanie nowego systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 
• wykonanie remontu oraz modernizacji wewnętrznych elementów 

konstrukcyjno-budowlanych oraz wykończeniowych budynku 
pompowni 

• wykonanie remontu oraz modernizacji zewnętrznych elementów 
konstrukcyjno-budowlanych oraz wykończeniowych budynku 
pompowni 

• renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych podziemnej 
komory ścieków surowych 

E) Osadnik wstępny 
• renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych 

osadnika wstępnego 
• wymiana zgarniacza osadu w jednym osadniku wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi 
• wymiana koryt przelewowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
• przebudowa systemu spustu osadu wstępnego 
• renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych 

komory rozdziału przed osadnikiem wstępnym 
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• wymiana stalowych balustrad osadnika wstępnego i komory 
rozdziału przed osadnikiem wstępnym 

F) Układ retencji wód deszczowych 
• przystosowanie istniejącego osadnika wstępnego do pełnienia 

funkcji zbiornika retencyjnego IO w zakresie konstrukcji 
• przystosowanie istniejącego osadnika wstępnego do pełnienia 

funkcji zbiornika retencyjnego IO w zakresie wyposaŜenia 
technologicznego 

• wykonanie zbiornika retencyjnego IIO, 
• wyposaŜenie zbiornika retencyjnego IIO wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 
• dostosowanie układu retencji wód do granicznego obciąŜenia 

hydraulicznego stopnia biologicznego oczyszczania ścieków, 
G) Reaktory biologiczne 

• przebudowa systemu rozdziału ścieków przed reaktorami 
biologicznymi 

• wydzielenie stref w celu wdroŜenia procesu jednostopniowego, 
wielofazowego oczyszczania ścieków w układzie A2/O, z 
predenitryfikacją osadu recyrkulowanego 

• wyposaŜenie reaktorów w urządzenia nowe i wymiana istniejących 
• renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych 

zbiorników 
• wymiana stalowych balustrad 
• wykonanie nowej nawierzchni na drogach między komorami 
• stacja dozowania soli Ŝelaza na wylocie z komór napowietrzania 

H) Osadniki wtórne 
• renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych 

osadników wtórnych 
• wymiana zgarniaczy osadu wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
• wymiana koryt przelewowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
• przebudowa systemu odprowadzenia osadu 
• wymiana stalowych balustrad  

I) Pompownia osadu recyrkulowanego 
• opomiarowanie przepływów w obiekcie 
• wymiana pomp i armatury w obiekcie 
• wymiana nadziemnych studzienek w komorach zbiorczych osadu 
• renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych podziemnych 

komór osadów 
J) Pompownia wysokich ciśnień 

• wykonanie remontu obiektu wraz z robotami wykończeniowymi 
• wymiana i remont pomp 
• wymiana i remont instalacji elektrycznych i AKPiA 

K) Punkt pomiaru ilości i jakości ścieków oczyszczonych 
• wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami wykończeniowymi 
• wyposaŜenie obiektu w układy kontrolno-pomiarowe wraz z 

urządzeniami peryferyjnymi i infrastrukturą towarzyszącą  
• wykonanie punktu poboru wody technologicznej wraz z robotami 

towarzyszącymi i siecią wodociągową  
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L) Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika 
M) Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego 

• wykonanie konstrukcji obiektów wraz z robotami wykończeniowymi 
• wyposaŜenie technologiczne zbiorników 
• wykonanie instalacji do aktywnej generacji lotnych kwasów 

tłuszczowych LKT 
• hermetyzacja zagęszczaczy z wyposaŜeniem urządzeń 

oczyszczania powietrza 
N) Pompownia osadu wstępnego, zagęszczonego 

• wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami wykończeniowymi 
• wyposaŜenie technologiczne pompowni 

O) Zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego 
• budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadów 
• wyposaŜenie stacji w kompletną instalację do zagęszczania osadu 

nadmiernego o wydajności wynikającej z obliczeń technologicznych, 
z zastosowaniem rezerwy przerobu w ramach istniejącego 
zagęszczacza mechanicznego 

P) Komora mieszania osadów surowych 
• budowa układu mieszania osadów surowych w celu minimalizacji 

nierównomierności składu zasilania komory WKF 
• wyposaŜenie układu w kompletną instalację technologiczną i 

powiązanie z systemem pompownia osadów 
• hermetyzacja układu z wyposaŜeniem urządzeń oczyszczania 

powietrza 
Q) Wymienniki ciepła 

• przebudowa instalacji technologicznej z zachowaniem pierwotnej 
funkcji, lecz dostosowanej do nowego układu ciągu 
technologicznego gospodarki osadem, 

R) Wydzielone zamknięte komory fermentacyjne 
• demontaŜ wyposaŜenia komór fermentacyjnych wraz z demontaŜem 

urządzeń peryferyjnych 
• roboty naprawcze – konstrukcyjne i budowlane, wraz z wykonaniem 

izolacji cieplnej komór 
• wykonanie remontu oraz modernizacji elementów konstrukcyjno-

budowlanych oraz wykończeniowych łącznika 
• wymiana instalacji c.o. łącznika 
• montaŜ nowego wyposaŜenia komór 

S) Zbiornik nadawy 
• wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami wykończeniowymi 
• wyposaŜenie technologiczne zbiornika nadawy 

T) Stacja mechanicznego odwadniania osadów 
• budowa stacji mechanicznego odwadniania osadów 
• wyposaŜenie stacji w kompletną instalację (dwa ciągi 

technologiczne pracujące równolegle) do odwadniania osadu 
przefermentowanego o wydajności wynikającej z obliczeń 
technologicznych, z zastosowaniem 20 % rezerwy przerobu  

• zabudowa układu retencjonowania i podczyszczania odcieków z 
pras 

• tymczasowe gromadzenie osadów odwodnionych 
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U) Proces ostatecznej utylizacji osadu 
• budowa kompletnej stacji suszenia osadów wyposaŜonej w jeden 

ciąg technologiczny 
• wyposaŜenie stacji w kompletną instalację z wszystkimi przyłączami 

i systemem zasilania, sterowania i kontroli. 
• wdroŜenie systemu zasilania stacji biogazem oraz systemu odzysku 

ciepła z procesu i włączenia ciepła w obieg oczyszczalni 
V) Obiekty linii i gospodarki biogazowej 

• wykonanie nowych urządzeń linii biogazowej: zbiornik biogazu, 
pochodnia biogazu, stacji odsiarczania biogazu 

• przebudowa instalacji ciepła z uwzględnieniem zmian wynikających 
z priorytetów wykorzystania bigazu 

W) Sieci międzyobiektowe 
• przebudowa sieci ze względu na potrzeby technologiczne i 

eksploatacyjne oczyszczalni 
X) System sterowania i kontroli pracą oczyszczalni. 

• rozbudowa i modernizacja systemu wizualizacji i sterowania 
procesami technologicznymi, 

• wymiana przepływomierzy na urządzenia pracujące w 
nowoczesnym standardzie AKPiA (szczegółowy opis w WWiOR) 

• pomiar w systemie ciągłym (on-line) następujących parametrów: 
• realizacja algorytmu sterowania procesem oczyszczania ścieków 

(system napowietrzania, recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej, 
oraz dostosowanie odpowiednich czasów denitryfikacji i nitryfikacji w 
zaleŜności od składu ścieków i warunków zewnętrznych. 

• rozbudowa i modernizacja systemu sterowania i wizualizacji układu 
energetycznego oczyszczalni 

• wdroŜenie nowoczesnych standardów przesyłu danych i 
komunikacji 

Y) Zagospodarowanie terenu. 
• uzupełnienie systemu kanalizacji deszczowej obiektu 
• wymiana sieci centralnego ogrzewania i kanalizacji zakładowej 
• przebudowa układu komunikacyjnego oczyszczalni z 

uwzględnieniem warunków eksploatacji obiektu po modernizacji, 
• wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków 

 
 
(3) Szkolenie, Rozruch, Przej ęcie Robót od Wykonawcy. 
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, 
Próby Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona takŜe inne zobowiązania konieczne do 
Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i uŜytkowania, 
w tym przedstawi Zamawiającemu co najmniej 90 dni przed planowanym 
rozpoczęciem rozruchu listę wyposaŜenia obiektu w urządzenia i narzędzia 
eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z 
zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni takŜe 
kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji 
wymagających oznakowania, z uwzględnieniem listy istniejącego sprzętu podanej w 
punkcie 2.3.2, 2.3.3 PFU. 
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Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie. 
 
(4) Serwis. 
Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aŜ do końca Okresu 
Usuwania Wad (umowa serwisowa w ramach Kontraktu). W związku z wydłuŜoną  
gwarancją jakości dla urządzeń zawarcie stosownych umów z 
podwykonawcami/dostawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie 
Wykonawcy i musi być zrealizowane przed końcem upływu Okresu Usuwania Wad. 
Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa 
Wykonawca. W ramach umowy serwisowej Wykonawca zapewni dostęp do części 
zamiennych na swój koszt, zgodnie z punktem 2.3.12 PFU. 
Koszty napraw Urządzeń i Instalacji w okresie WydłuŜonej Gwarancją Jakości dla 
Urządzeń pokrywa podwykonawca/dostawca na zasadach, jak w Okresie Usuwania 
Wad. 
 
UWAGA:   Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone 

zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu 
technologicznego i osiągnięciu efektu ekologicznego. 

 Świadectwo Wykonania zostanie wystawione przez InŜyniera po upływie 
Okresu Usuwania Wad oraz wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich 
warunków Kontraktu nie zaleŜnie od okresu wydłuŜonej Gwarancji Jakości 
dla Urządzeń 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia. 

Niniejsze zamówienie jest elementem programu: Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. 

1.2.1. Opis istniej ącego ci ągu technologicznego 

(1) Opis ogólny 
Podstawowe parametry istniejącej MOŚ, według danych za okres 01.07.2004 r. do 
30.04.2005 r.,  przedstawiają się następująco: 

− RównowaŜna Liczba Mieszkańców  ok. 135 000 RLM,  
− przepływ średniodobowy   Q śrd = 16 435 m3/d,   
− przepływ maksymalny projektowy  Q max = 34 000 m3/d). 

 
(2) Podstawowe obiekty technologiczne  

− Część mechaniczna 
� 2 kraty mechaniczne oraz jedna czyszczona ręcznie, 
� piaskowniki poziome (2 podwójne), 
� pompownia główna ścieków i osadów surowych, 
� 2 osadniki wstępne radialne z komora rozdzielczą. 

− Część biologiczna 
� 4 komory osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym 

aeratorami (3 sztuki w kaŜdej komorze), 
� 2 osadniki wtórne radialne. 

MoŜliwe jest odprowadzenie ścieków kanałem awaryjnym, omijającym powyŜsze 
obiekty, i odprowadzenie ścieków do rzeki Strawy 

− Część  osadowa  
� zagęszczacz mechaniczny osadów nadmiernych, 
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� wydzielone komory fermentacyjne (WKF), 
� otwarte baseny fermentacyjne (OBF) – awaryjnie, 
� prasa taśmowa (przewoźna) 
� poletka osadowe (awaryjnie). 

− Odprowadzenie ścieków z oczyszczalni 
� 2 kanały otwarte do odprowadzenia ścieków z osadników 

wtórnych, 
� pompownia wysokiego ciśnienia – w pompowni brak jest 

pomiaru ilości ścieków odprowadzonych do rurociągu tłocznego 
φ800, praktyczna wydajność pompowni jest ograniczona do max. 
2500 m3/h, 

� rurociąg tłoczny φ800 o długości 12,9 km; stan rurociągu w 
ostatnich latach wyraźnie się pogarsza. 

Zasadniczym odbiornikiem ścieków jest rzeka Moszczanka (zgodnie z pozwoleniem 
wodno – prawnym, miejscem zrzutu ścieków jest wlot Goleszanki do Moszczanki). 
Rzeka Moszczanka jest dopływem rzeki Wolbórki, wpadającej do rzeki Pilicy poniŜej 
Tomaszowa Mazowieckiego. 

− Gospodarka gazowa i cieplna 
� ujęcie biogazu, 
� odsiarczalnia, 
� zbiornik biogazu, 
� pochodnia, 
� kotłownia olejowo-gazowa z 2 kotłami wodnymi zapewniająca 

dostawę ciepła na potrzeby: podgrzewania osadu WKF, w 
okresie zimowym podgrzania basenu wodnego zbiornika gazu, 
ogrzewania budynków MOŚ, 

� stacja uzdatniania wody. 
� pompownia oleju opałowego 

 
(3) Energetyka 

� moc zainstalowana – 2,5 MW, 
� zasilanie oczyszczalni – dwoma liniami 15 kV z dwóch róŜnych 

GPZ Piotrków – linie wprowadzone są do dwusekcyjnej 
rozdzielni głównej 15 kV na terenie oczyszczalni; z rozdzielni 
głównej zasilane są 2 stacje transformatorowe 15/0,4 kV. 

� moc szczytowa, wg umowy z Zakładem Energetycznym: 2 x 650 
kW 

 
(4) Zaopatrzenie w wod ę 

� dostawa wody z sieci miejskiej rurociągiem Ŝeliwnym φ200, 
� siec zakładowa o średnicach φ100-150, 
� hydranty poŜarowe naziemne φ 80. 

 
(5) Opis szczegółowy – parametry technologiczne obi ektów i urz ądzeń 
Tab. 2. Opis obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków – stan aktualny  

Wyszczególnienie  Opis urz ądzenia Uwagi 
CZĘŚĆ MECHANICZNA 
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Wyszczególnienie  Opis urz ądzenia Uwagi 
Kraty Zlokalizowane w budynku krat.  

1. Krata gęsta o prześwicie 6 mm 
(samoczyszcząca) typu KLRV – 75/06 (1,1 
kW), wraz z prasą śrubową typu 
RTSP/300/900/2 (4,0 kW) z systemem 
pakowania Longopack. Odsączone i 
sprasowane skratki transportowane są do 
pojemnika umieszczonego w przybudówce 

 
Zestaw zamontowany w 1997 roku, 
w miejsce uprzednio zainstalowanej 
kraty rzadkiej. Zestaw intensywnie 
eksploatowany, obecnie kwalifikuje 
się juŜ do remontu. 
 

 2. Dwie kraty płaskie KUMP-20/900-1,4 (1,0 
kW), w tym jedna z mechanicznym 
usuwaniem skratek typu POWOGAZ. 

 

Występują częste awarie, kraty nie 
zapewniają wystarczającego 
usuwania skratek, brak odwadniania 
skratek, brak moŜliwości 
hermetyzacji procesu. 

Piaskownik Dwa dwukomorowe piaskowniki poziome o 
następujących wymiarach: 

− szerokość jednej komory 
piaskownika B=1,4 m, 

− wysokość całkowita komory Hc 
= 2,0 m, 

− długość czynna L = 18,0 m, 
− maksymalna przepustowość 

całkowita przy napełnieniu 1,2 
m i prędkości 0,3 m3/s 5,47 
m3/h 

Piaskowniki są wyposaŜone w: 
− zgarniacz piasku produkcji 

POWOGAZ, 
− układ pompowy z 

hydrocyklonem do usuwania 
piasku (pompa, zbiornik 
zalewowy, hydrocyklon, 
zbiornik piasku) 

Piasek ze zbiornika piasku jest spuszczany do 
koryta ociekowego – usuwany ręcznie, następnie 
wywoŜony jest na składowisko 

Stan techniczny urządzeń jest zły. 
 
Istniejące urządzenia produkcji 
POWOGAZ nie są wystarczająco  
sprawne zwłaszcza przy zwiększonej 
ilości piasku. Urządzenia muszą być 
wyłączane. Piasek z komór usuwany 
jest ręcznie. 
 
Urządzenia kwalifikują się do 
wymiany. 
 

Pompownia 
główna (ścieków i 
osadów 
ściekowych) 

W skład pompowni wchodzą komory zbiorcze 
ścieków surowych, osadu surowego, osadu 
recyrkulowanego. 

1. Pompownia ścieków surowych: 
− komora zbiorcza: 19,5 m x 

2,0 m, pojemność czynna V = 
123 m3, 

− pompy: 8 sztuk 300 Z2K-15, w 
tym 2 szt: silnik o mocy N = 17 
kW, 6 szt: silnik o mocy 18,5 
kW wysokość podnoszenia H 
= 5,5 m, rurociąg tłoczny φ 
800; 

2. Pompownia osadu surowego: 
− komora zbiorcza: 5,6m x 2,0m, 

pojemność czynna V= 10 m3, 
− pompy: 3 sztuki 100 Z2K-8, 

silnik mocy N = 11 kW   
wydajność Q=100 m3/h, 
wysokość podnoszenia H = 
21 m, rurociąg tłoczny φ 200; 

3. Pompownia osadu recyrkulowanego: 
− komora zbiorcza: 14,5 m x 

2,0 m, pojemność czynna 
V = 40 m3, 

− pompy: 6  sztuk 300 Z2K-15,w 
tym:3 szt. silnik o mocy N = 37 
kW ;2 szt. z silnikiem 17kW, 1 
szt. z silnikiem 15kW  
wydajność Q = 610 m3/h, 

Pompy zarówno ścieków surowych, 
jak i osadu recyrkulowanego i 
surowego są przestarzałe i 
energochłonne. 
 
Brak jest moŜliwości sterowania 
pomp falownikiem. 
 
Konieczna wymiana armatury oraz 
zmiany układu technologicznego 
rurociągów 
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Wyszczególnienie  Opis urz ądzenia Uwagi 
wysokość podnoszenia H = 
5,5 m, rurociąg tłoczny φ 600, 
odgałęzienie do komory 
zbiorczej ścieków surowych φ 
200 

4. Pompownia osadu nadmiernego: 
− pompy: 1 sztuka SEEPEX 35-

6 L BN, silnik o mocy N=7,5 
kW   wydajność Q=35 m3/h 
przy obrotach n=350 obr/min i 
ciśn. 0,3 MPa,  rurociąg 
tłoczny φ 180, 

Osadniki wstępne 
z komora 
rozdzielczą 

Ścieki surowe kierowane są na osadniki poprzez 
komorę rozdzielczą. 
Wymiary komory rozdzielczej: 4,0 m x 6,0 m, 
rurociągi rozdzielcze φ 800. 
Osadniki: 2 szt. radialne typu Dorra o parametrach: 

− średnica D = 40,0 m, 
− głębokość czynna H = 2,5 m, 
− średnica leja osadowego D = 

6,0 m, 
− głębokość leja osadowego H = 

3,6 m, 
− powierzchnia czynna A = 1257 

m2, 
− pojemność uŜytkowa V = 3266 

m3. 
Odpływ ścieków do koryta obwodowego następuje 
poprzez przelew zębaty i dalej rurociągiem φ 800 do 
komór napowietrzania. 
Osadnik jest wyposaŜony w zgarniacz mechaniczny 
ze zgrzebłem segmentowym. 
 

Stan techniczny niezadowalający. 
Konieczna modernizacja: 

− komory 
rozdzielczej 
ścieków 
surowych 

− układu 
zgarniaczy, 

− koryt 
odpływowych. 

 
 

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA 
Komory osadu 
czynnego 

Cztery komory napowietrzania (po 2 dla kaŜdego z 
ciągów) o wymiarach: 

− długość L=60 m, 
− szerokość B=20 m, 
− głębokość czynna H=3 m. 

KaŜda komora jest wyposaŜona w 3 aeratory typu 
APb 2000 o parametrach: 

− moc N=37 kW  (kaŜdy), 
− zdolność natleniania 3 x 31 – 

51 kgO2/h 
Doprowadzenie ścieków do komór: - rurą φ 800 do 
koryta o szerokości 1,4 m, następnie 
rozprowadzenie wzdłuŜ ścian bocznymi kanałami o 
szerokości 0,6 m i skierowanie 5 wylotami do komór. 
Odpływ ścieków:  przez przelew regulowany, wzdłuŜ 
koryta o szerokości 1,4 m, następnie rurą φ 1000 do 
osadników wtórnych 
Stacja dozowania PIX dla usuwania fosforu znajduje 
się w budynku mechanicznego zagęszczania 
osadów nadmiernych. Obok budynku zlokalizowany 
jest zbiornik magazynowy PIX. Instalacja jest 
własnością firmy Kemipol i funkcjonuje w ramach 
prowadzonych na obiekcie badań technologicznych 

 
Komory obecnie nie spełniają 
wymagań w zakresie redukcji 
związków biogennych i wymagają 
zmiany rozwiązania 
technologicznego. 
 
Konieczna gruntowna modernizacja i 
dostosowanie do nowych załoŜeń 
technologicznych. 

Osadniki wtórne Dwa osadniki wtórne. radialne typu Dorra o 
parametrach: 

− średnica D = 40,0 m, 
− głębokość czynna H = 2,5 m, 
− średnica leja osadowego D = 

6,0 m, 
− głębokość leja osadowego H = 

3,6 m, 

 
Stan techniczny niezadowalający. 
 
Konieczna modernizacja, 
szczególnie w zakresie istniejącego 
wyposaŜenia. 
W okresie opadów atmosferycznych 
wielkość osadników jest 
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Wyszczególnienie  Opis urz ądzenia Uwagi 
− powierzchnia czynna A = 1257 

m2, 
− pojemność uŜytkowa V = 3266 

m3. 
KaŜdy osadnik jest wyposaŜony w zgarniacz 
mechaniczny.  

niewystarczająca.   

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Moszczanka, stanowiąca dopływ Wolbórki, wpadającej do rzeki 
Pilicy, poniŜej Tomaszowa Mazowieckiego. 
 
Kanały 
odprowadzające 

Oczyszczone ścieki z osadników wtórnych 
odprowadzane są do pompowni dwoma kanałami 
otwartymi. 
Szerokość kanałów:  0,9 m kaŜdy 

 

Pompownia 
wysokiego 
ciśnienia 

Parametry i wyposaŜenie pompowni: 
1. Komory zbiorcze: 2 szt. 
− długość L=15 m, 
− szerokość B = 1,5m, 
− głębokość czynna Hc = 2,7 m, 
− pojemność czynna Vc = 59 m3 

2. Pompy: 2 zespoły: 
−  I zespół: 5 pomp typu 250 

Z2K-12 z silnikami o mocy 
N=110 kW (5 pomp),  

− II zespół 5 pomp z silnikami p 
mocy N=110 kW (2 pompy), 
N=90kW (3 pompy). 

3. Pompy odwadniające: 2 szt 
typu Grundfos 

4. Ciśnienie w rurociągu na 
wyjściu z pompowni: 

− 42 s.w. przy przepływie 2000 
m3/h (praca trzech pomp), 

− około 50 m s.w. przy 
przepływie 2400 m3/h (praca 5 
pomp) 

Stan techniczny niezadowalający. 
 
Wszystkie pompy pracują juŜ od 
ponad 10 lat. 
 
W pompowni brak jest pomiaru ilości 
ścieków odprowadzanych do 
rurociągu tłocznego φ 800. 
 
Wydajność pompowni, z uwagi na 
wysokość strat w rurociągu tłocznym, 
jest praktycznie ograniczona do         
2 500 m3/h. 

Rurociąg tłoczny Długość rurociągu tłocznego wynosi 12,9 km Stan techniczny niezadowalający, w 
ostatnich latach uległ wyraźnemu 
pogorszeniu. 

CZĘŚĆ OSADOWA 
Zagęszczacz 
osadu 
nadmiernego 

Zagęszczacz osadów prod. HUBER – ROTOMAT typ 
RoS2 o wydajności średniej 20 m3/h (max. do 40 
m3/h), zainstalowany w budynku zagęszczania 
mechanicznego osadów nadmiernych. 
WyposaŜenie: 

− urządzenia zagęszczające, 
− reaktor flokulacji, 
− stacja przygotowania 

flokulanta, 
− pompa osadu zagęszczonego. 

 

Wydzielone 
komory 
fermentacyjne 
(WKF) 

Wydzielone komory fermentacyjne (WKF) – szt. 2, 
Ŝelbetowe, w formie zbiorników cylindrycznych ze 
stoŜkowym stropem i dnem. 
Wymiary WKF: 

− średnica D = 17,0 m, 
− wysokość H = 22 m, 
− pojemność V = 3000 m3. 

W budynku przewiązki pomiędzy WKF’ami znajdują 
się: 

1. Pompy cyrkulacyjne osadu: szt. 3, 
typ Z2K-15 o wydajności Q = 562 
m3/h 

2. Rurociągi tłoczne o średnicach 
φ 200 - φ 400 

3. Hydrofornia wody płuczącej pomp 

Osad doprowadzany z osadników 
wstępnych jest bardzo słabo 
zagęszczony, co pociąga za sobą 
konieczność większego zuŜycia 
ciepła na podgrzewanie osadu silnie 
uwodnionego. 
Brak moŜliwości prowadzenia 
pełnego procesu fermentacji ze 
względu na niewłaściwe mieszanie 
zawartości WKF’u – przestarzały 
system mieszania 
mało skuteczny i równocześnie 
bardzo energochłonny. 
Brak opomiarowania ilości 
przepływającego osadu i 
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Wyszczególnienie  Opis urz ądzenia Uwagi 
cyrkulacyjnych WKF 

4. Spiralne wymienniki cieplne: szt. 3, 
typ SWC-8,7-20 o parametrach: 
− powierzchnia grzewcza

 A = 8,7 m, 
− wydajność nominalna Q = 0,25 

Gcal/h 

produkowanego biogazu. 
Występują nieszczelności zasuw 
elektrycznych na spuście osadu 
przefermentowanego. 

Otwarte baseny 
fermentacyjne 
(OBF) 

OBF- szt. 2 o wymiarach: 
− powierzchnia A = 5670 m2, 
− łączna pojemność robocza V = 

43000 m3 

Obecnie baseny nie są eksploatowane ze względu 
na zły stan techniczny. Wprawdzie po wybudowaniu 
WKF’ów ich praca nie jest niezbędna, jednakŜe 
mogłyby spełniać funkcje drugiego stopnia 
fermentacji lub zbiornika do magazynowania osadu. 

Stan techniczny: zły. 
 
Uszkodzone obwałowanie oraz 
popękane płyty, którymi wyłoŜone są 
zbiorniki. 
 
Ze względów statycznych nie jest 
moŜliwe napełnianie jednej komory. 

Poletka osadowe Poletka osadowe: szt. 18 o wymiarach: 
− szerokość 1 poletka B = 31 m, 
− długość 1 poletka L = 48,4 m 
− powierzchnia 1 poletka

 A1 = 1500 m2 

− ogólna powierzchnia A = 
27000 m2. 

 
Eksploatowane od 1975 roku 

Stacja 
odwadniania 
osadu 

Obecnie osad przefermentowany odwadniany jest na 
mobilnej prasie taśmowej – do likwidacji w ramach 
kontraktu. 

 

GOSPODARKA BIOGAZOWA 
Odsiarczalnia 
biogazu 

Odsiarczalnia: typu skrzyniowego z wypełnieniem z 
rudy darniowej 

Zamarzanie w okresie zimowym 
Wyeksploatowanie obudów 
drewnianych 

Zbiornik biogazu Zbiornik przeznaczony do magazynowania biogazu 
powstającego podczas fermentacji o parametrach: 

− średnica D = 24 m, 
− pojemność V = 3000 m3, 

 

Stan techniczny niezadowalający. 
Konstrukcja mocno skorodowana. 
Stara konstrukcja zbiornika z 
zamknięciem wodnym, w okresie 
zimowym wymaga duŜej ilości ciepła 
dla ogrzania wody uszczelniającej – 
rozwiązanie energochłonne 
Zbiornik całkowicie wyeksploatowany 

Pochodnia Przeznaczona do spalania gazu w okresie letnim 
(gdy nie jest on wykorzystywany w pełni do celów 
technologicznych) 

 

CZĘŚĆ CIEPLNA 
Kotłownia Produkcja ciepła na potrzeby oczyszczalni ścieków: 

− technologia – podgrzewanie 
osadu w WKF, w okresie 
zimowym podgrzanie basenu 
wodnego zbiornika gazu, 

− ogrzewanie budynków. 
WyposaŜenie: 

− 2 kotły wodne typu PWPgo – 
1,5/3A-1 o wydajności 0,75-
1,5 Gcal/h z dwupaliwowymi 
palnikami na paliwo gazowe 
(biogaz z WKF’ów) oraz olej 

− stacja uzdatniania wody typu 
ZJSU-A/2 x 360/Rc, 

Stan techniczny kotłów: zły. 
Występują przecieki. Sprawność 
kotłów jest niska. 
Brak moŜliwości racjonalnego 
wykorzystania biogazu 
Kotłownia pracuje w układzie  
otwartym. Kotły zamontowane  
na zewnątrz budynku zadaszone. 
Kominy stalowe nieocieplane 

ENERGETYKA 
Moc zainstalowana 2,5 MW 
Moc szczytowa zamówiona w Z.E 2 650 kW. 
Rozdzielnia 
główna 

Rozdzielnia dwusekcyjna. Wprowadzone są do niej 
dwie linie 15 kV, prowadzone z dwóch róŜnych sekcji 
GPZ Piotrków. 
Z rozdzielni głównej zasilane są dwie stacje 
transformatorowe. 

 

Stacje Stacje szt. 2, 15/0,4 kV  
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Wyszczególnienie  Opis urz ądzenia Uwagi 
transformatorowe − stacja I – w budynku z 

rozdzielnią 15 kV, posiada 2 
transformatory o mocy 630 
kVA i zasila podstawowe 
obiekty oczyszczalni, 

− stacja II – w budynku 
pompowni wysokiego 
ciśnienia, posiada dwa 
transformatory o mocy 1000 
KVA i zasila pompownię 
wysokiego ciśnienia oraz 
komory napowietrzania. 

Uzbrojenie terenu Uzbrojenie terenu stanowią  
1. Sieci: 

− niskiego napięcia, 
− oświetlenia, 
− sterowania, 

2. Kable zasilające. 

 

ZAOPATRZENIE W WODĘ 
Oczyszczalnia jest zaopatrywana w wodę z sieci miejskiej rurociągiem Ŝeliwnym φ 200 
 
Siec zakładowa Siec zakładowa: średnice φ 100-150 z hydrantami 

poŜarowymi nadziemnymi φ 80. 
 

POZOSTAŁE OBIEKTY I UZBROJENIE OCZYSZCZALNI 

Budynek 
administracyjno-
socjalny 

Zlokalizowany na terenie oczyszczalni, przy wejściu. 
W części piwnicznej mieści szatnie obsługi 
bezpośredniej oczyszczalni; na parterze – 
laboratorium MZGK, na piętrze – pomieszczenia 
biurowo-techniczne oczyszczalni ścieków oraz 
Wydziału Mechaniczno Energetycznego. 

 

Budynek 
warsztatowy 

Zlokalizowany na terenie oczyszczalni – posiada 
część warsztatową Wydziału Mechaniczno-
Energetycznego oraz część socjalną – szatnie. 

 

Budynek socjalny 
MZGK 

Mieści pomieszczenia socjalne dla bezpośredniej 
obsługi oczyszczalni oraz dyŜurkę brygadzistów 

 

Punkt zlewny Punkt zlewny zlokalizowany jest przy ogrodzeniu 
oczyszczalni od strony drogi dojazdowej 

 

Uzbrojenie Sieć elektryczna, centralnego ogrzewania (zasilana z 
lokalnej kotłowni), częściowa sieć kanalizacji 
deszczowej (odwodnienie dróg), sieć kanalizacji 
sanitarnej (odprowadza lokalne ścieki sanitarne w 
układ oczyszczania ogólnego). 

 

Budynek 
magazynowo-
garaŜowy  

 
Budynek 
agregatów 
prądotwórczych 
 
Budynek TRAFO 
(Rozdzielnia 
Główna) 
 
Budynek Krat 
 
Budynek 
pompowni ścieków 
i osadów 
 
Budynek 
pompowni ścieków 
oczyszczonych 
 
Budynek 

 zlokalizowany na terenie 
oczyszczalni mieści pomieszczenia 
magazynowe na środki chemiczne, 
sprzęt do utrzymania terenów 
zielonych, garaŜe na środki 
transportowe (samochody, wózki 
akumulatorowe, widlak, ciagniki) 
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Wyszczególnienie  Opis urz ądzenia Uwagi 
zagęszczacza 
osadu 
nadmiernego 
 
Budynek kotłowni 
 
Budynek 
pompowni oleju 
opałowego. 
 
(6) Schemat technologiczny, lokalizacja urz ądzeń – stan istniej ący 
Aktualny schemat technologiczny Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
przedstawia Rysunek 1 i 2. Lokalizację obiektów oczyszczalni przedstawia Rysunek 
3. 
 
Rys. 1.  Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim – część ściekowa. 

 

Rys. 2.  Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim – część osadowa. 

 

Rys. 3.  Lokalizacja obiektów oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 

 
(7) Ocena stanu technicznego obiektów oczyszczalni ścieków 
Ocenę stanu technicznego obiektów oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim sporządzono w grudniu 2005 r. Treść oceny naleŜy traktować jako 
uzupełnienie opisu stanu istniejącego obiektu. Ocena stanowi Załącznik nr 6 do PFU. 

 
1.2.2. Konieczno ść realizacji przedmiotu zamówienia 

Z porównania uzyskiwanych wyników jakości ścieków oczyszczonych z obecnie 
obowiązującymi wymaganiami przepisów polskich i unijnych wynika, iŜ efektywność 
działania oczyszczalni ścieków: 

o nie zapewnia oczyszczenia ścieków do wymogów obowiązujących przepisów 
polskich i unijnych w zakresie usuwania związków biogennych. 

o nie zapewnia moŜliwości współpracy z istniejącą siecią kanalizacji rozdzielczej 
i ogólnospławnej 

o nie zapewnia utrzymania stabilnych wyników w sposób poprawny operacyjnie 
o nie zapewnia racjonalnej gospodarki biogazem 
o nie zapewnia moŜliwości poprawnego i zgodnego z prawem prowadzenia 

procesów stabilizacji osadów 
Ponadto obecny układ technologiczny i rozwiązania techniczne oczyszczalni 
stwarzają następujące problemy eksploatacyjne obiektu: 

o brak moŜliwości racjonalnego wykorzystania biogazu 
o brak moŜliwości sterowania pomp falownikiem 
o występują częste awarie, kraty nie zapewniają wystarczającego usuwania 

skratek, brak odwadniania skratek, brak moŜliwości hermetyzacji procesu 
o istniejące urządzenia gospodarki piaskiem nie są wystarczająco  sprawne 

zwłaszcza przy zwiększonej ilości piasku 
o pompy zarówno ścieków surowych, oczyszczonych, jak i osadu 

recyrkulowanego i surowego są przestarzałe i energochłonne 
o występują problemy z usuwaniem osadów flotujących i części pływających z 

osadników wtórnych 
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o osad doprowadzany z osadników wstępnych jest bardzo słabo zagęszczony, 
co pociąga za sobą konieczność większego zuŜycia ciepła na podgrzewanie 
osadu silnie uwodnionego. 

o brak moŜliwości prowadzenia pełnego procesu fermentacji ze względu na 
niewłaściwe mieszanie zawartości WKF’u – przestarzały system mieszania - 
mało skuteczny i równocześnie bardzo energochłonny 

o stara konstrukcja zbiornika biogazu z zamknięciem wodnym, w okresie 
zimowym wymaga duŜej ilości ciepła dla ogrzania wody uszczelniającej – 
rozwiązanie energochłonne 

o wyeksploatowana linia odsiarczania biogazu 
o brak opomiarowania i moŜliwości sterowania automatycznego urządzeniami, 

co utrudnia prowadzenie procesów technologicznych i utrzymanie 
wymaganego składu ścieków oczyszczonych oraz nadzór i eksploatację 
obiektu  

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia wymogów prawa wspólnotowego 
zdefiniowanego w: 

o dyrektywie 91/271   – ws ścieków komunalnych 
o dyrektywie 86/278/EEC  – ws osadów ściekowych 
o dyrektywie 99/31/EC  – ws zagospodarowania odpadów 

i w konsekwencji przyczyni się do poprawy stanu środowiska i jakości Ŝycia na 
terenie objętym projektem. 
 

1.2.3. Charakterystyka ścieków i osadów 

UWAGA:   Dane bilansowe zawarte w niniejszym punkcie nie są ostateczną podstawą 
do realizacji Kontraktu. Zgodnie z punktem 1.1.3.(1) obowiązkiem 
Wykonawcy jest weryfikacja danych wyjściowych do projektowania 
przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 
uprawnionych do jakichkolwiek roszczeń wynikających z rozbieŜności w 
bilansie stęŜeń zanieczyszczeń ściekowych i w bilansie osadów. 

 Wykonawca przed wykonaniem projektu powinien zapoznać się 
aktualnym uprzemysłowieniem obszaru aglomeracji Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz migracją ludności w celu zweryfikowania 
faktycznych parametrów ścieków dopływających do oczyszczalni 
ścieków. Wykonawca musi bezwzględnie zweryfikować parametry 
ścieków dopływających do oczyszczalni w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz bilans osadów 

 
Biorąc pod uwagę aktualnie dostępne informacje modernizację oczyszczalni naleŜy 
przeprowadzić dla przepływu nominalnego: Q = 19.000 m3/d, z zapewnieniem 
dostatecznego stopnia redukcji zanieczyszczeń takŜe przy przepływach: Q = 10.000 
– 19.000 m3/d przy pogodzie suchej i Q = 20.000 – 60000 m3/d przy opadach 
Bilans ilościowo-jakościowy ścieków oparty został o pomiary prowadzone w ostatnich 
latach na pracującej oczyszczalni. Dodatkowo wzięto pod uwagę prognozę zmian 
demograficznych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego i prognozę rozwoju 
przemysłu. 
W perspektywie nie przewiduje się wzrostu ilości mieszkańców w mieście, a jedynie 
podłączenie do sieci kanalizacyjnej dodatkowych około 7 000 mieszkańców. 
Doprowadzone do sieci kanalizacyjnej ścieki przemysłowe stanowią obecnie około 
30 % ilości ścieków doprowadzanych z miasta, co jest zgodne z udziałem w ładunku 
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zanieczyszczeń dopływającym do oczyszczalni ścieków. 
W związku z powyŜszym nie przewidziano wzrostu ładunku zanieczyszczeń 
odprowadzanych od przemysłu, natomiast przewiduje się wprowadzenie dla 
zakładów przemysłowych wymogu, w sytuacjach uzasadnionych podczyszczania 
ścieków (np. usuwanie tłuszczu i zawiesiny w zakładach mięsnych oraz redukcji 
związków węgla organicznego w zakładach przemysłu spoŜywczego). 
W oparciu o powyŜsze przyjęto następujące dane bilansowe: 
 
(1) Przepływy ścieków: 

• średnia ilość ścieków - pogoda bezdeszczowa 16 000 m3/d 
• obliczeniowa ilość ścieków - pogoda bezdeszczowa 19 000 m3/d 
• maksymalna ilość ścieków w okresie opadów 60 000 m3/d 
• minimalny przepływ - pogoda bezdeszczowa 210 m3/h 
• średni ze średniej doby - pogoda bezdeszczowa 670 m3/h 
• maksymalny oczyszczany biologicznie 2000 m3/h 
• maksymalny chwilowy w okresie deszczu 6 000 m3/h 

 
(2) Ładunki zanieczyszcze ń doprowadzane do oczyszczalni: 

•  BZT5 
średnio dobowy                             7 413 kg 02/d                                                            
maksymalny obliczeniowy 8 870 kg 02/d 

• CHZT 
średnio dobowy 18 194 kg 02/d                                                            
maksymalny obliczeniowy 20 500 kg 02/d 

• Zawiesina 
średnio dobowa 5 300 kg/d.                                                                                                       

• Azot ogólny.  
średnio dobowe 1 388 kg N/d                                   
maksymalne 1 500 kg N/d 

• Fosfor ogólny 
średnio dobowe 159 kg P/d                                       
maksymalne 180 kg P/d 
 

(3) Właściwo ści fizykochemiczne osadów 
Badania składu osadu ściekowego wykonywane przez Wojewódzką Stację 
Epidemiologiczną w Łodzi wykazują obecność w większości próbek jaj pasoŜytów 
przewodu pokarmowego oraz w niektórych próbach bakterii chorobotwórczych typu 
salmonella, co świadczy o niewystarczającym przefermentowaniu osadu. Spośród 
dziesięciu przeprowadzonych analiz w dwóch przypadkach stwierdzono obecność 
pałeczek Salmonelli a w siedmiu obecność jaj pasoŜytów. 
 Wyniki badań fizyko-chemicznych przedstawiono poniŜej: 

− sucha masa     16,2-23,5 %, 
− fosfor      2,1-3,5 %s.m., 
− azot      2,2-3,5 %s.m., 
− ołów      48-160 mg/kg s.m., 
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− miedź      393-936 mg/kg s.m.,  
− cynk      962-3280 mg/kg s.m.,  
− kadm      1,2-3,6 mg/kg s.m., 
− chrom      350-1050 mg/kg s.m., 
− nikiel      52-138 mg/kg s.m., 
− rtęć      0,1-1,3 mg/kg s.m.  

1.2.4. Planowany sposób odprowadzania ścieków i utylizacji osadów 

(1) Ścieki 
Oczyszczone ścieki pompowane są rurociągiem tłocznym ( 12,8 km ) do rowu 
otwartego (6,7 km) do rzeki Goleszanki i następnie do rzeki Moszczanki, która jest 
zasadniczym odbiornikiem oczyszczonych ścieków (zgodnie z pozwoleniem wodno – 
prawnym, miejscem zrzutu ścieków jest wlot Goleszanki do Moszczanki – Załącznik 
nr 1). Rzeka Moszczanka jest dopływem rzeki Wolbórki, wpadającej do rzeki Pilicy 
poniŜej Tomaszowa Mazowieckiego. 
 
Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym wydajność oczyszczalni wynosi                      
Qśrd = 19000 m3/d, Qmaxd = 34000 m3/d Qmaxh = 4800 m3/h i Qdeszcz = 60.000 

m3/d w okresie pogody deszczowej a z oczyszczalni odprowadzane są ścieki o 
następujących parametrach: 

− BZT5   15 gO2/m3 lub 90% usunięcia 

− ChZT   125 gO2/m3 lub 75% usunięcia 

− zawiesina ogólna 35 g/m3 lub 90% usunięcia 
− azot ogólny  10 gN/m3 lub 85% usunięcia 
− fosfor ogólny  1 gP/m3 lub 90% usunięcia 

 
Uwaga:  Ostatecznie skład ścieków oczyszczonych będzie stabilny i zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. (Dz. U. 06.137.984) oraz wskaźnikami oceny projektu 
zdefiniowanymi w Decyzji Komisji Europejskiej, w warunkach pracy ciągu 
biologicznego oczyszczania ścieków bez stosowania środków 
chemicznych przed komorą osadu czynnego.  
W związku z zasadami kwalifikacji oczyszczalni Zamawiający zwraca 
uwagę, iŜ obiekt po modernizacji będzie naleŜał do grupy RLM > 100000 

 
 
(2) Odpady i osady po ściekowe 
Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim będą docelowo 
powstawać następujące odpady: 

• skratki, 
• piasek, 
• tłuszcze, 
• osady wydzielane w osadniku wstępnym, 
• osady wydzielane w osadniku wtórnym, 
• osady stabilizowane  w wydzielonych komorach fermentacji 

metanowej, 
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• osady wysuszone w instalacji przygotowującej osady do procesu 
ostatecznej utylizacji 

Przygotowywanie  ścieków  surowych  do  ich  biologicznego  oczyszczania  
przeprowadzane  będzie  w  nowoczesnych  instalacjach  - obudowanych  kratach 
rzadkich i gęstych,  zwartych  piaskownikach i systemach usuwania tłuszczy. 
Modernizacja przewiduje - wymianę krat, wdroŜenie systemu płukania, przemywania 
i prasowania skratek oraz przebudowę instalacji do separacji i przemywania piasku 
co pozwoli na uzyskanie lepszych parametrów tych osadów w porównaniu ze stanem 
istniejącym obecnie. Osad wstępny będzie zagęszczany grawitacyjnie. Wymiana 
zgarniaczy w osadnikach wstępnych i wtórnych wyeliminuje zagniwanie osadu. 
Budowa układu mieszania osadów surowych zminimalizuje nierównomierności 
składu zasilania nowej Wydzielonej Zamkniętej Komory Fermentacji i poprawi jej 
pracę. Po mechanicznym odwadnianiu osady poddawane będą bieŜącej przeróbce w 
instalacji do suszenia osadów. Procesy  te prowadzone  będą  hermetycznie,  bez  
istotnego  wpływu  na  środowisko,  zwłaszcza  zewnętrzne  (poza  ogrodzeniem  
oczyszczalni). 
Projektowana modernizacja przyczyni się do znacznej poprawy procesu 
unieszkodliwiania powstających w wyniku jej funkcjonowania osadów ściekowych 
oraz ich minimalizację w procesie suszenia osadów ustabilizowanych. 
Powstające w wyniku działalności oczyszczalni odpady niebezpieczne będą w 
całości przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenia. 
 

1.2.5. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmio tu zamówienia 

(1) Dostępne uzbrojenie terenu przewidzianego pod inwestycj ę, media 
Lokalizację punktów włączenia i miejsc przyłączy mediów stanowiących istniejące 
uzbrojenie techniczne rejonu inwestycji zawarto na Rysunku 4 załączonym do PFU 
wg spisu części informacyjnej PFU, punkt 3. PoniŜszy opis stanowi uzupełnienie 
Rysunku 4: 

1. Biogaz do procesu technologicznego suszenia osadów: niskie ciśnienie, 
min. DN100 mm. Lokalizacja sieci wg Rysunku 4.  
Badania biogazu wykazują stęŜenia metanu 52-67 %. Zawartość 
siarkowodoru jest śladowa i jest zwykle niŜsza niŜ 200 ppm. Zawartość 
CO2 wynosi 30%, N2: 14%, H2: 2,7%. 
Produkcja biogazu, zgodnie z danymi dla ostatnich trzech lat wynosi 
775573 m3/rok i  2125 m3/d zgodnie z danymi przekazanymi przez 
Inwestora dla ostatnich trzech lat.  
Przyjęta bezpieczna kaloryczność biogazu wynosi 20 MJ/m3. 

2. Sieć cieplna wymaga całkowitej wymiany i przystosowania jej do aktualnych 
potrzeb oczyszczalni ścieków. Pierwotnie przygotowana była do współpracy 
z kotłami węglowymi. 

3. Energia elektryczna: Do zasilania obiektów oczyszczalni energia 
elektryczna dostarczana jest z rozdzielni głównej za pośrednictwem 
rozdzielnic siłowych, rozmieszczonych w pobliŜu tych obiektów. Nowe 
rozdzielnice lub modernizowane zasilane będą kablami ziemnymi. Proces 
modernizacji nie spowoduje przekroczenia zapotrzebowania mocy 
szczytowej obiektu (2 x 650 kW) 

4. Sieć oświetlenia terenu: Do zasilania pojedynczych nowych słupów 
oświetlenia terenu naleŜy wykorzystać istniejącą sieć oświetlenia terenu. 
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5. Kanalizacja kablowa: W ramach Kontraktu planuje się rozbudowę sieci 
kanalizacji kablowej na potrzeby kabli teletransmisyjnych światłowodowych 
lub miedzianych skrętek. 

6. Woda wodociągowa: bez ograniczeń, poza charakterystyką przyłącza 
wodociągowego. Dopuszcza się włączenie w istniejące przyłącza, wg 
Rysunku 4. 

7. Woda technologiczna: W ramach Kontraktu planuje się budowę sieci wody 
technologicznej. Parametry wody technologicznej będą zgodne z 
końcowym efektem oczyszczania ścieków zdefiniowanym Warunkami 
Kontraktu, parametry techniczne systemu zdefiniowano w punkcie 1.4 PFU. 

8. Kanalizacja sanitarna, zakładowa: wpięcie w istniejącą sieć kanalizacyjną 
wg Rysunku 4. W ramach Kontraktu przewiduje się rozbudowę kanalizacji 
odcieków i wód posadowych oraz budowę kanalizacji LKT. 

9. Kanalizacja deszczowa: wpięcia w istniejący system kanalizacji na terenie 
zakładu, rozbudowa systemu 

10. Tymczasowe gromadzenie osadów odwodnionych w nowej wiacie 
zlokalizowanej przy budynku pras. Wymagana retencja obiektu: 
zapewnienie tymczasowego magazynowania prze okres 60 dni roboczych 
stacji odwadniania osadu  

 
(2) Szczegółowa lokalizacja inwestycji 

Istniejąca miejska oczyszczalnia ścieków (OŚ) w Piotrkowie Trybunalskim jest 
zlokalizowana przy ul. Podole 7/9 na południowo-wschodnim skraju granic 
administracyjnych miasta. Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię 20,24 ha  i jest 
ograniczony: 

− od strony północnej ul. Podole, 
− od strony zachodniej ul. Małopolską,  
− od wschodu rzeką Strawą,  

od południa ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 
Lokalizację terenu inwestycji wskazano na Rysunku 5. 
Rys. 5.  Lokalizacja oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. 
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Inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. 
W związku z planowanym zakresem robót nie przewiduje się zajęcia dodatkowych 
terenów, leŜących poza obecnymi granicami OŚ. 
 

1.2.6. Dostępność Terenu Budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montaŜowe, 
wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji 
Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez InŜyniera pod 
kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i 
zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Zamawiający uznaje, Ŝe na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca 
uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, 
Ŝe projektuje Roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich 
prac koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego Terenu Budowy 
Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej oczyszczalni ścieków. 
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 
funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Koordynatora. W tym celu Wykonawca 
będzie występował na piśmie za pośrednictwem InŜyniera. Pisma te powinny być 
przedłoŜone Koordynatorowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym 
terminem robót. Do robót moŜna będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Koordynatora i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
W uzupełnieniu warunku dostępności Terenu Budowy będzie się wymagało od 
Wykonawcy ujęcia w Harmonogramie (poza elementami wynikającymi z klauzuli 8.3 
Warunków Kontraktu):  

o okresów oraz dat włączeń i wyłączeń elementów instalacji technologicznych i 
urządzeń, 

o okresów eksploatacji robót tymczasowych związanych z ciągiem 
technologicznym oczyszczalni. 

Wykonawca spełniając powyŜszy warunek będzie brał pod uwagę konieczność 
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utrzymania wymaganych parametrów ścieków odprowadzanych do odbiornika i 
innych warunków decyzji o pozwoleniu wodno prawnym na eksploatację komunalnej 
mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków wydanej przez kompetentny organ 
administracji państwowej. 
 

1.2.7. Rozpocz ęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypełnienie innych wymagań 
wynikających z Kontraktu, na tym etapie realizacji, w tym zatwierdzenie przez 
InŜyniera instrukcji eksploatacji oczyszczalni w okresie realizacji Robót. 
 

1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno - u Ŝytkowe. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-uŜytkowe obiektu po modernizacji są 
zdeterminowane przez cele modernizacji oraz program modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. W rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia 
naleŜy przyjąć iŜ wszelkie działania opisane w PFU mają doprowadzić do:  

o wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, 
o doboru parametrów technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do 

rzeczywistych warunków pracy instalacji po modernizacji, 
o doboru parametrów technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do 

spełnienia wszelkich uwarunkowań związanych z oddziaływaniem instalacji na 
środowisko, 

o uzyskania i zdefiniowania optymalnego stopnia sterowania napędami 
włączonymi w układ AKPiA, 

o uzyskania i utrzymania składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny i 
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w 
sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984) oraz wskaźnikami oceny projektu 
zdefiniowanymi w Decyzji Komisji Europejskiej, w warunkach pracy ciągu 
biologicznego oczyszczania ścieków bez stosowania środków chemicznych 
przed osadnikami wstępnymi. 

o uzyskania wymaganych warunków ostatecznej utylizacji osadów 
pościekowych i odpadów wydzielanych w procesie oczyszczania ścieków, 
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wg części informacyjnej PFU 

 

1.3.1. Ogólne cele modernizacji 

Ścieki do oczyszczalni dopływają z miasta kolektorem Ø1,5 m. Maksymalna 
przepustowość hydrauliczna kolektora wynosi około 6500 m3/h. Przepływ o tym 
natęŜeniu nie mieści się w korytach wlotowych krat i znacznie przekracza wydajność 
pompowni pierwszego stopnia. 
W normalnych warunkach zgodnie z przepisami na dopływie do oczyszczalni lub 
wcześniej mógłby być wybudowany przelew burzowy, którym nadmiar 
rozcieńczonych ścieków ponad czterokrotną wartość średniego dopływu w trakcie 
pogody suchej byłby odprowadzany bezpośrednio do odbiornika (pod warunkiem, Ŝe 
stan ten występowałby maksymalnie 5 razy w roku). 
Z uwagi na wielkość odbiorników w rejonie Piotrkowa oraz biorąc pod uwagę, Ŝe 
wprowadzają one swoje wody do Zalewu Sulejowskiego, zagroŜonego niewątpliwie 
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eutrofizacja przyjęto załoŜenie, Ŝe naleŜy zagwarantować wstępne mechaniczne 
oczyszczanie ścieków, nawet dla maksymalnych dopływów do oczyszczalni. 
Biorąc powyŜsze pod uwagę przyjęto, Ŝe maksymalny dopływ godzinowy, który 
będzie przyjęty przez oczyszczalnię mechaniczną wyniesie około 6000 m3/h, przy 
dopływie dobowym wynoszącym maksymalnie 60000m3/d. 
Dla zapewnienia moŜliwie stabilnej pracy oczyszczalni biologicznej przyjęto, Ŝe 
ilościowe wahania dopływu do niej nie powinny przekraczać trzykrotnej wartości 
dopływu średniego z pogody suchej. Takie załoŜenie pozwoli na doprowadzenie do 
części biologicznej oczyszczalni ścieków w ilości maksymalnie 2000 m3/h przy 
48000 m3/d i zapewni poprawną pracę osadników wtórnych. 
PoniewaŜ dla zapewnienia przepływu przez oczyszczalnię mechaniczną 
maksymalnie    około    60000    m3/d    niezbędna    będzie    realizacja    zbiornika 
wyrównawczego, który pozwoli na przetrzymanie nadmiaru ścieków. Ten sam 
zbiornik pozwoli na praktycznie całkowite przepuszczenie z maksymalnie dobowym 
opóźnieniem wszystkich ścieków przez oczyszczalnię biologiczną z intensywnością 
nie przekraczającą około 2 000 m3/h. 
Takie rozwiązanie pozwoli na jedynie modernizację bloku biologicznego i utrzymanie 
odpływu z oczyszczalni nie przekraczającego maksymalnie około 2000 m3/h. 
Utrzymanie takiej wielkości odpływu umoŜliwi wdroŜenie koncepcji odprowadzenia 
ścieków do rzeki Strawy i dalej do Zalewu Sulejowskiego zamiast, jak to jest obecnie, 
drogą okręŜną do rzeki Pilicy w rejonie miasta Tomaszowa. 
 

1.3.2. Ogólny program modernizacji 

Program modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
zakłada maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów. 
 
(1) Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków 
Ścieki doprowadzane do czyszczalni będą poddawane procesowi cedzenia na 
kratach gęstych. W ramach Kontraktu naleŜy wymienić istniejące kraty mechaniczne 
na urządzenia nowe, kompletnie hermetyzowane, z włączeniem obiegu powietrza do 
instalacji biofiltra. Obiekt po modernizacji będzie dostosowany do przyjęcia ścieków 
w okresie pogody suchej i wód zmieszanych w okresie intensywnych opadów 
atmosferycznych. W tym celu instalacja cedzenia ścieków będzie dodatkowo 
wyposaŜona w 3 kraty rzadkie wód burzowych zlokalizowane przed budynkiem krat  
na poszczególnych kanałach wraz jedną wspólną instalację  czyszczenia i 
przenoszenia skratek 
Skratki będą poddawane procesowi płukania i prasowania oraz będą hermetycznie 
gromadzone (tymczasowo) w kontenerach. Kontenery na skratki będą ustawione w 
pomieszczeniu, w celu minimalizacji emisji substancji odorowych wydzielanych w 
czasie eksploatacji węzła. 
Ścieki z budynku krat będą odprowadzane do piaskowników. Planuje się podział 
hydrauliczny piaskowników na dwa układy. W okresie pogody suchej eksploatowany 
będzie nowy piaskownik w wykonaniu kompaktowym, wyposaŜony w instalację 
usuwania tłuszczy. Istniejąc komory Ŝelbetowe, po gruntownej renowacji i wymianie 
wyposaŜenia koniecznego do skutecznego usuwania piasku będą tworzyły ciąg 
separacji zawiesin ziarnistych z nadmiarowych wód zmieszanych w okresie 
intensywnych opadów atmosferycznych. Uruchamianie ciągu wód zmieszanych 
będzie następowało samoczynnie przelewem o regulowanej krawędzi. 
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Piasek wydzielany w obiekcie będzie poddawany procesom płukania w separatorze 
wykonanym w wersji napowietrznej i będzie gromadzony w kontenerze, 
zlokalizowanym w budynku. Planuje się wyposaŜenie obiektu w urządzenie 
przystosowane do pracy na zewnątrz. 
Ścieki z piaskowników odprowadzane będą grawitacyjnie do pompowni ścieków 
surowych, skąd w okresie pogody suchej pompowane będą do osadnika wstępnego. 
Wody nadmiarowe natomiast odprowadzane będą do układu retencjonowania. W 
samej pompowni, poza pracami naprawczymi i modernizacyjnymi planuje się 
wymianę pomp i armatury oraz montaŜ systemów wzruszania ścieków i zatapiania 
koŜucha. 
Nadmiarowe wody zmieszane będą odprowadzane niezaleŜnym układem pomp do 
dwustopniowego systemu retencji o sumarycznej pojemności minimum 30000 m3. 
Pierwszy stopień retencji stanowił będzie wyłączony w ramach Kontraktu z 
eksploatacji osadnik wstępny. W obiekcie, w celu przystosowania go do nowej funkcji 
technologicznej planuje się wykonanie prac naprawczych, demontaŜ istniejącego 
wyposaŜenia oraz montaŜ systemów zapewniających utrzymanie osadów w 
zawieszeniu. 
Po wyczerpaniu pojemności technologicznej zbiornika IO wody nadmiarowe będą 
odprowadzane przelewem awaryjnym do nowego, wielokomorowego zbiornika 
retencyjnego, wyposaŜonego w systemy utrzymania osadu w zawieszeniu. 
Zretecjonowane wody nadmiarowe będą zawracane do układu technologicznego 
oczyszczania ścieków, przed osadnik wstępny w okresie występowania przepływów 
charakterystycznych dla pogody suchej. Tym samym program modernizacji obiektu 
zakłada oczyszczenie wszystkich ścieków doprowadzanych do oczyszczalni. 
W okresie pogody suchej, ścieki z pompowni odprowadzane będą do osadnika 
wstępnego, gdzie prowadzone będą procesy sedymentacji zawiesiny 
łatwoopadającej. W celu optymalizacji procesu naleŜy wykonać roboty naprawcze 
konstrukcji obiektu oraz wymianę wyposaŜenia. Maksymalny dopływ do osadnika 
wstępnego nie moŜe przekroczyć 2000 m3/h. 
Ścieki oczyszczone mechanicznie będą doprowadzane grawitacyjnie (poprzez 
układy pomiarowe) do komór osadu czynnego. W ramach modernizacji węzła planuje 
się wdroŜenie technologii wielofazowego, jednostopniowego procesu osadu 
czynnego w układzie A2/O z recyrkulacją wewnętrzną. W celu wdroŜenia nowej 
technologii naleŜy wydzielić w istniejącej kubaturze strefy reaktora pełnego 
wymieszania i wyposaŜyć komory w mieszadła oraz wymienić istniejące aeratory 
powierzchniowe na nowe z uwzględnieniem technologicznych warunków montaŜu. 
Dodatkowo planuje się prowadzenie procesu predenitryfikacji osadu 
recyrkulowanego w komorach zasilanych częścią regulowanym strumieniem ścieków 
oczyszczonych mechanicznie. 
Z uwagi na moŜliwość niestabilnej redukcji fosforu w procesach biologicznych 
przewidzieć moŜliwość dozowania soli Ŝelaza na wylocie z komór napowietrzania  
Mieszanina ścieków i osadu czynnego doprowadzana będzie do osadników wtórnych 
celem zatrzymania w układzie biomasy i zawrócenia jej układem recyrkulacji 
zewnętrznej (poprzez komorę predenitryfikacji) do reaktorów biologicznych. 
Recyrkulacja zewnętrzna prowadzona będzie pompowo poprzez istniejącą 
pompownię, gdzie planuje się wymianę pomp, armatury oraz prace renowacyjne i 
naprawcze. Osad nadmierny będzie z pompowni odprowadzany odrębną pompą do 
ciągu technologicznego gospodarki osadowej. 
Ścieki oczyszczone biologicznie po separacji biomasy osadu czynnego 
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odprowadzane będą do odbiornika istniejącym i zmodernizowanym kanałem 
wylotowym, do wykonania w ramach Kontraktu. Skład ścieków odprowadzanych do 
odbiornika będzie zgodny z wymaganiami Kontraktu i będzie w pełni opomiarowany. 
 
(2) Ciąg technologiczny gospodarki osadowej 
Osad wstępny wydzielony w osadnikach będzie odprowadzany do zagęszczacza 
grawitacyjnego osadu wstępnego. W zagęszczaczach zachodzić będzie wstępnie 
kwaśna fermentacja osadu wstępnego, podczas której wytwarzane będą lotne kwasy 
tłuszczowe (LKT) zwiększające niezawodność biologicznej defosfatacji i 
denitryfikacji. Ciecz nadosadowa z zawartością lotnych kwasów tłuszczowych będzie 
dawkowana do układu oczyszczania ścieków. 
Osad nadmierny zagęszczany będzie w instalacji mechanicznego zagęszczania, 
które będzie podlegała rozbudowie polegającej na dostawie i montaŜu drugiego 
zagęszczacza w osobnym budynku. 
Osad (nadmierny, wstępny i chemiczny) będzie mieszany i poddawany fermentacji w 
komorze fermentacyjnej, która w ramach modernizacji będzie poddana pracom 
naprawczym w zakresie konstrukcji i izolacji zbiorników oraz wymianie wyposaŜenia 
technologicznego obiektu, w tym przebudowie systemu zasilania obiektu w ciepło. 
Osad przefermentowany będzie poddawany odgazowaniu w zbiorniku nadawy 
(obiekt nowy) i kierowany do nowej stacji mechanicznego odwadniania osadów, 
wyposaŜonej w dwa ciągi technologiczne zapewniające 20% rezerwy.  
Ostateczna utylizacja osadów prowadzona będzie w instalacji suszenia osadów w 
celu przygotowania produktu do procesu współspalania w instalacjach 
przemysłowych 
Osady odwodnione podawane będą ogrzewanym i izolowanym termicznie 
przenośnikiem ślimakowym, z budynku stacji odwadniania do hali suszarni. Stację 
suszenia tworzy technologicznie jeden pracujący, kompletny ciąg termicznego 
suszenia osadów zbudowany z co najmniej następujących elementów: 
- kotłownia biogazu wraz z oprzyrządowaniem i instalacjami towarzyszącymi 
- systemu przenośników ślimakowych osadu z budynku pras do suszarni 

osadów z zachowaniem moŜliwością zrzutu osadu odwodnionego na 
przyczepę transportową, 

- zbiornik osadu odwodnionego jako zbiornik nadawy procesu suszenia z 
kompletnym wyposaŜeniem i koszem zsypowym osadu dowoŜonego, oraz 
rozwiązaniem zabezpieczającym przed sklejaniem i zawieszaniem się osadu 

- technologicznej linii suszenia osadu wykorzystującej ciepło ze spalania 
biogazu, i ciepło wytwarzane w istniejącej kotłowni (po wymianie kotłów) 

- układu gromadzenia osadów w silosach magazynowych o czasie 
przetrzymania min 3 doby z układem zrzutu produktu magazynowego na 
przyczepę transportową, 

- system chłodzenia osadu oraz systemu odzysku ciepła z procesu chłodzenia 
osadu i przekazania nadmiaru ciepła do wody kotłowej, 

- układu oczyszczania gazów poreakcyjnych, zapewniający dotrzymanie 
parametrów gazów odlotowych na poziomie dopuszczalnym ze względu na 
obowiązujące prawo, 

- układu automatyki i sterowania zapewniającego prawidłową pracę 
instalacji przy obsłudze dochodzącej oraz przekazywać do głównej sterowni 
informacje na temat pracy, postoju i awariach urządzeń, wykonanego w 
nawiązaniu do projektowanego systemu AKPiA oczyszczalni w ramach 
modernizacji części biologicznej; z włączeniem do systemu sygnałów z wyjść 
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węzła odwadniania osadów; z przekazywaniem informacji do dyspozytorni 
głównej światłowodem wraz z włączeniem stacji odwadniania. 

- System zabezpieczenia przed wybuchem i samozapłonem 
Linia technologiczna suszenia osadów będzie dostarczona przez jednego dostawcę, 
będzie nowa, kompletna i wyposaŜona we wszelkie konieczne urządzenia 
peryferyjne oraz system opomiarowania i sterowania procesem.  
Odwodniony osad doprowadzany będzie bezpośrednio do suszarni osadu z 
moŜliwością odprowadzenia osadu odwodnionego na przyczepę transportową 
(przenośnik rewersyjny). Osad w instalacji suszenia przechodził będzie ze zbiornika 
nadawy przez strefę suszenia do zawartości minimum 90% suchej masy, do strefy 
gromadzenia odpadu. Przewiduje się, Ŝe uzyskany odpad będzie gromadzony w 
silosach magazynowych i okresowo wywoŜony w miejsce docelowego składowania i 
utylizacji zgodnie z wnioskiem (a) o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w 
związku z eksploatacją instalacji będących w uŜytkowaniu Zamawiającego oraz (b) o 
zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, a takŜe zgodnie z wnioskiem (c) o 
wydanie pozwolenia na transport wytwarzanych odpadów oraz na transport odpadów 
wytworzonych przez inne podmioty. 
Produkt końcowy będzie schładzany a nadmiar ciepła będzie wykorzystywany do 
podgrzewania wody kotłowej instalacji c.o. 
Gazy odprowadzane ze stref suszenia doprowadzane będą do instalacji 
oczyszczania gazów, która musi uwzględniać obciąŜenie technologiczne wynikające 
z procesu poddawania suszeniu osadów. Technologia pracy instalacji odsiarczania 
biogazu będzie bazowała na procesie katalitycznym (wypełnienie z masy organicznej 
wzbogaconej tlenkiem Ŝelaza). Wyklucza się stosowanie rudy darniowej. 
Na odprowadzeniu gazów przewidziano zamontowanie analizatorów mierzących z 
dokładnością określoną stosownymi przepisami: 
- pył ogółem 
- HCl 
- CO 
- CO2 
- O2 
- NOx 
- SO2 
- prędkość przepływu spalin 
- temperaturę spalin w przekroju pomiarowym 
- wilgotność bezwzględną 
- ciśnienie statyczne spalin 
- ciśnienie dynamiczne spalin 
- temperaturę otoczenia 

Zamawiający preferuje zastosowanie układu pomiarowego przystosowanego do 
prowadzenia okresowych pomiarów emisji do powietrza, z zastosowaniem by-pasu 
pomiarowego. W tym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 
układu pomiarowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania 
instalacji do uŜytkowania. 
W okresie postoju suszarni osad odwodniony będzie magazynowany na placu pod 
wiatą 
 
(3) Obiekty linii biogazowej 
Instalacja biogazu oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim będzie podgalała 
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gruntownej wymianie. W ramach Kontraktu naleŜy rozebrać istniejące obiekty: 
zbiornik biogazu, pochodnia biogazu, stacja odsiarczania biogazu. NaleŜy 
jednocześnie wykonać nowy dwupowłokowy zbiornik biogazu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i ssawami biogazu, stację katalitycznego odsiarczania biogazu 
(wyklucza się stosowanie rudy darniowe), elementy odwadniania sieci biogazowej, 
nową sieć biogazu oraz nową pochodnię. 
Prace przewidziane w programie wynikają ze zmiany gospodarki ciepłem 
oczyszczalni. Planuje się wykorzystanie biogazu do prowadzenia procesów suszenia 
osadu odwodnionego i (według bilansu) do podgrzewania osadu dla potrzeb 
fermentacji ze wspomaganiem poprzez kotłownię olejową. Dodatkowo ze względu na 
reŜim pracy suszarni osadów (8000 h/rok) planuje się wykorzystanie biogazu w 
okresie zimowego postoju instalacji do produkcji energii cieplnej dla potrzeb 
technologicznych i wewnętrznych oczyszczalni. 
Jednocześnie naleŜy przebudować system gospodarki cieplnej komory 
fermentacyjnej, wymienić kotły wraz z towarzyszącymi instalacjami i dostosować 
zarządzanie energią cieplną do nowej technologii gospodarki osadowej  oraz do 
potrzeb wszystkich ogrzewanych budynków 
 
(4) Sieci mi ędzyobiektowe 
Oczyszczalnia po modernizacji będzie prowadzić proces technologiczny w kolejnych 
urządzeniach i węzłach, zgodnie z dokumentami Wykonawcy. W tym zakresie 
wymaga się powiązania wszystkich obiektów sieciami międzyobiektowymi 
koniecznymi do osiągnięcia właściwości funkcjonalno-uŜytkowych całego obiektu. 
Dodatkowo naleŜy wykonać nową sieć wody technologicznej oraz uzupełnienia sieci 
kanalizacji deszczowej zakładu wraz z włączeniem spustów ze wszystkich ciągów 
komunikacyjnych, placów i systemów rynnowych budynków, hal i wiat. 
 
(5) System automatyki kontroli, automatyzacji i wiz ualizacji AKPiA 
W ramach modernizacji oczyszczalnia zostanie objęta Systemem Automatyki i 
Cyfrowym System Nadzoru, którego centralę stanowić będzie stacja dyspozytorska 
wyposaŜona w komputer zainstalowany w pomieszczeniu przeznaczonym na 
Centralną Dyspozytornię (CD), zlokalizowanym w budynku administracyjno-
laboratoryjnym 
W pomieszczeniu CD planuje się zmontowanie tablicy synoptycznej, na której 
wyświetlane będą stany (praca, awaria, odstawienie) urządzeń technologicznych. 
Sieć informatyczna Cyfrowego Systemu Nadzoru zorganizowana będzie w 2 węzły 
obsługujące swój wydzielony obszar urządzeń technologicznych. 
W kaŜdym węźle przewiduje się zainstalowanie lokalnej szafy AKPiA ze 
sterownikiem i panelem operatorskim. KaŜdy z węzłów w przypadku awarii magistrali 
lub systemu centralnego będzie w stanie zarządzać procesem w zakresie swojego 
obszaru. 
KaŜdy sterownik obiektowy składać się będzie z jednostki centralnej, zasilacza oraz 
modułów wejść i wyjść analogowych oraz moduły wejść i wyjść binarnych. Wejścia 
sterownika słuŜyć będą do zbierania informacji o stanie obiektów, natomiast wyjścia 
słuŜą do sterowania urządzeń oczyszczalni. Stacje sterowników połączone będą z 
komputerem w dyspozytorni za pomocą magistrali kablowej. 
Sterowania i blokady napędów zostaną zrealizowane w branŜy elektrycznej i AKPiA   
Zainstalowany dla potrzeb prowadzenia procesu oczyszczania ścieków i nadzoru 
nad pracą oczyszczalni i Cyfrowy System Nadzoru będzie umoŜliwiać: 

• obserwację wszystkich mierzonych parametrów procesu technologicznego na 
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ekranie monitora 
• przyjmowanie informacji o stanach urządzeń technologicznych na ekranie 

monitora 
• zdalne sterowanie z klawiatury komputera urządzeniami technologicznymi 
• wprowadzenia zmian parametrów przebiegu procesu technologicznego 
• prowadzenia statystyk, trendów i bilansów 
• protokołowanie zdarzeń procesowych ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji awaryjnych 
• wykonywanie graficzno-tekstowych wykresów przebiegów zmian procesowych 

wielkości fizycznych 
• drukowanie raportów, protokółów danych archiwizowanych w wyznaczonych 

przedziałach czasowych 
• konfigurowanie przez operatora dynamicznych schematów synoptycznych i 

systemów protokołowania i wydruków. 
Przewiduje się, iŜ proponowany system dla oczyszczalni ścieków będzie posiadał 
zróŜnicowane poziomy dostępu. 
Na komputerze w CD wprowadzane będą nastawy parametrów sterowania procesem 
i wizualizowany będzie stan urządzeń oczyszczalni. 
Sterowanie przez system komputerowy moŜe odbywać się automatycznie według 
zaprogramowanych algorytmów i w zaleŜności od aktualnego stanu procesu lub 
ręcznie przez operatora z klawiatury lub za pomocą myszki stacji operatorskiej. 
Dodatkowo moŜliwe jest lokalne sterowanie procesu z paneli operatorskich 
zabudowanych w szafach AKPiA. Ponadto moŜliwa będzie praca urządzeń w 
sterowaniu remontowym, czyli całkowicie ręcznie ze skrzynek sterowania 
miejscowego. 
Do powyŜszego systemu AKP włączone zostaną lokalne szafy sterownicze 
przynaleŜne do dostarczanych w odrębnie instalacji. 
 
(6) Roboty towarzysz ące 
W ramach kontraktu naleŜy wykonać zagospodarowanie terenu oczyszczalni 
związane z rozbiórką obiektów wyłączanych z eksploatacji, plantowaniem terenu, 
wymianą gruntu, nasadzeniami.  
NaleŜy wykonać lub odtworzyć układ komunikacyjny w granicach oczyszczalni i 
dostosować układ do warunków zagospodarowania terenu po modernizacji. 
Planuje się wymianę ogrodzenia obiektu, sieci centralnego ogrzewania i kanalizacji 
zakładowej.  
 

1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno - u Ŝytkowe  

Wymagania zamawiającego podane w punkcie 1.4 PFU są rozszerzenie zapisów 
punktu 1.3 i jak takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. Jakikolwiek wymóg 
podany w dokumencie, chociaŜby w jednym miejscu będzie traktowany przez 
Wykonawcę jako wiąŜący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 

1.4.1. Przygotowanie Terenu Budowy 

(a) przeł ączenia obiektów i instalacji technologicznych dla p otrzeb 
programu modernizacji oczyszczalni ścieków 

Zamawiający zwraca uwagę na fakt prowadzenia modernizacji oczyszczalni w 
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funkcjonującej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja ma zapewnić dotrzymanie 
parametrów wymaganych decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym. Biorąc pod uwagę 
iŜ zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zmianę sposobu odprowadzania ścieków 
oczyszczonych oraz kolejność faz realizacji Kontraktu Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy opracowania operatu wodnoprawnego uwzględniającego m. in fazę 
modernizacji obiektów oraz propozycje Wykonawcy wykonania tymczasowych 
instalacji technologicznych w okresach wyłączenia docelowych instalacji i urządzeń. 
Operat taki winien być opracowany wg punktu 1.1.3 PFU na etapie uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
W zakresie instalacji tymczasowych i rozwiązań organizacyjnych prowadzenia prac 
Zamawiający, poza spełnieniem wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących 
eksploatacji obiektu, wymaga od Wykonawcy spełnienia wymogów określonych w 
punkcie 1.2.6 PFU i uwzględnienia kosztów robót tymczasowych związanych z 
przełączeniem obiektów i instalacji w pozycji ryczałtowej Wykazu Cen. 
 
(b) konieczne prace rozbiórkowe budynków  w celu pr zebudowy systemów 

technologicznych 
W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
Zamawiający nie przewiduje rozbudowy istniejących budynków. Zmiany 
technologiczne będą jednak wymagały przygotowania obiektów do montaŜu nowych 
urządzeń i wyposaŜenia technologicznego. W tym zakresie Wykonawca w ramach 
przygotowania Terenu budowy wykona roboty rozbiórkowe konieczne do: 

• zmiany organizacji przerobu skratek w Budynku Krat 
• rozbudowy piaskowników i podziału układu separacji zawiesiny ziarnistej na 

dwa ciągi technologiczne 
• zmiany funkcji technologicznej istniejącego osadnika wstępnego i 

adaptowania go na komorę zbiornika retencyjnego IO 

• renowacji jezdni zgarniaczy w osadnikach wstępnych i wtórnych 
• montaŜu nowych areatorów powierzchniowych w komorach osadu czynnego i 

rozbiórki istniejących konstrukcji wsporczych 
• rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni 
• wymiany ogrodzenia oczyszczalni ścieków 
• wykonania innych prac wynikających z zatwierdzonych Dokumentów 

Wykonawcy 
Wszystkie odpady będą zagospodarowane zgodnie z wymogami punktu 2.5 PFU.  
W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
Zamawiający wymaga gruntownej przebudowy obiektów kotłowni. W tym zakresie 
Wykonawca w ramach przygotowania Terenu budowy wykona co najmniej 
następujące roboty rozbiórkowe: 

• demontaŜ kotłów wraz z instalacją odprowadzania spalin i przygotowanie 
terenu do montaŜu nowych kotłów oraz pod budowę nowej instalacji 
odprowadzania spalin 
• demontaŜ  dwóch kominów stalowych Ø 600 
• demontaŜ ciepłowniczego węzła technologicznego 
• demontaŜ  stacji uzdatniania wody 
• demontaŜ pomp obiegowych 
• demontaŜ pomp uzupełniających 
• demontaŜ naczynia wzbiorczego 
• demontaŜ instalacji paliwowej 
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• demontaŜ instalacji elektrycznej i sterowniczej 
• demontaŜ instalacji spręŜonego powietrza 

Wszystkie odpady będą zagospodarowane zgodnie z wymogami punktu 2.5 PFU. 
Urządzenia z demontaŜu będą przekazane do zagospodarowania Zamawiającemu i 
będą składowane na placu wskazanym przez InŜyniera na terenie oczyszczalni 
ścieków 
 
(c) rozbiórka obiektów linii biogazowej: zbiornik b iogazu, pochodnia 

biogazu, stacja odsiarczania spalin, z zachowaniem ciągłości 
funkcjonowania linii i utylizacj ą odpadów 

W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
Zamawiający wymaga gruntownej przebudowy obiektów linii biogazowej. W tym 
zakresie Wykonawca w ramach przygotowania Terenu budowy wykona co najmniej 
następujące roboty rozbiórkowe: 

• demontaŜ zbiornika biogazu wraz z przygotowaniem terenu pod budowę 
nowego zbiornika 

• demontaŜ instalacji i konstrukcji pochodni biogazu 
• demontaŜ i rozbiórka stacji odsiarczania biogazu 
• demontaŜ istniejącej sieci biogazu 

Wszystkie odpady będą zagospodarowane zgodnie z wymogami punktu 2.5 PFU. 
Urządzenia z demontaŜu będą przekazane do zagospodarowania Zamawiającemu i 
będą składowane na placu wskazanym przez InŜyniera na terenie oczyszczalni 
ścieków. 
 
(d) rozbiórka istniej ących otwartych komór fermentacyjnych (OBF) i polete k 

osadowych wraz z utylizacj ą odpadów 
Istniejące otwarte baseny fermentacyjne (OBF) i poletka osadowe podlegają 
rozbiórce. W ramach Kontraktu Wykonawca usunie osady zgromadzone w 
zbiornikach i wykona prace rozbiórkowe i przygotuje teren do zagospodarowania 
zgodnie z Zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy. 
Wszystkie odpady będą zagospodarowane zgodnie z wymogami punktu 2.5 PFU. 
Lokalizację i wymiary komór OBF wskazano na Rysunku 4 załączonym do PFU. 
 
(e) roboty rozbiórkowe placów na terenie przeznaczo nym pod zabudow ę 
Wykonawca w ramach przygotowania Terenu budowy wykona roboty rozbiórkowe 
konieczne do: 

• modernizacji istniejących ciągów technologicznych 
• wykonania ciągów komunikacyjnych wynikających z planu zagospodarowania 

terenu oczyszczalni po modernizacji 
• wykonania innych prac wynikających z zatwierdzonych Dokumentów 

Wykonawcy 
Wszystkie odpady będą zagospodarowane zgodnie z wymogami punktu 2.5 PFU.  
 
(f) usuni ęcie  i przebudowa urz ądzeń koliduj ących wraz z zabezpieczeniem 

kolizji 
Zamawiający w punkcie 1.2.5 i 1.2.6 PFU określił warunki dostępu do Terenu 
Budowy oraz scharakteryzował dostępną infrastrukturę dla potrzeb wdroŜenia 
modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy uwzględnienia stanu istniejącego obiektu w projektowaniu 
procesu modernizacji. W tym zakresie wymaga wykonania wszelkich prac 
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związanych z zabezpieczeniem kolizji i zabezpieczeniem sieci oraz instalacji przed 
uszkodzeniem wynikającym z docelowych warunków i wymogów eksploatacji 
oczyszczalni 
 
(g) roboty ziemne wraz z transportem i utylizacj ą nadmiaru gruntu 
W ramach przygotowania budowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty 
ziemne konieczne do posadowienia nowych obiektów inŜynieryjnych i budynków/hal 
technologicznych. Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia Kontraktu roboty 
ziemne nie podlegają szczegółowemu rozliczeniu poza przypadkami opisanymi w 
klauzuli 14.1 Warunków Kontraktu. 
Roboty ziemne będą realizowane z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego 
opisanych w punkcie 2.5 PFU. Zamawiający przewiduje wykonanie robót ziemnych 
przygotowawczych w zakresie: 

• posadowienia projektowanych budynków i hal 
• posadowienia urządzeń i obiektów 
• rozbudowy, wykonania i wymiany sieci międzyobiektowych 
• rozbudowy i modernizacji ciągów komunikacyjnych 
• zagospodarowania terenu 

 

1.4.2. Budynek krat 

(a) wymiana istniej ących krat rzadkich typ KUMP oraz remont istniej ącej 
kraty rzadkiej hakowej  

NaleŜy wyremontować istniejącą kratę gęstą i po remoncie zainstalować ją w 
skrajnym kanale wykorzystywanym przy napływach maksymalnych. 
Istniejącą kratę gęstą opisują poniŜsze parametry: 

o krata mechaniczna    L. van Raak BV typ KLRV-06 
o liczba urządzeń:     1 kpl 
o szerokość kanału doprowadzającego: 900 mm 
o wysokość kanału doprowadzającego: 2200 mm 
o prześwit kraty:     6 mm 
o typ kraty:      hakowo - taśmowa 
o minimalna prędkość przepływu:  0,4 m/s 
o wydajność maksymalna godzinowa   1400/2100 m3/h 

Zakres remontu obejmuje wszystkie czynności związane z wymianą mechanicznych 
elementów wyeksploatowanych oraz z wymianą zuŜytych elementów w zespole 
napędowym.  
Po demontaŜu kraty typu KUMP oraz przeniesieniu wyremontowanej kraty gęstej 
firmy L. van Raak BV do kanału skrajnego, w kanałach głównych naleŜy zamontować 
dwie nowe kraty gęste spełniające następujące wymogi: 

o typ kraty: mechaniczna, taśmowo-hakowa 
o liczba urządzeń: 2 kpl. 
o szerokość kanału: 900mm 
o głębokość kanału: 2200 mm 
o prześwit kraty: 3mm 
o maksymalna przepustowość kraty: 1800 m3/h 
o kąt pochylenia: 75˚ 
o elementy filtrujące kraty powinny mieć kształt haków wykonanych z 

tworzywa sztucznego ABS moŜliwością łatwej wymiany bez demontaŜu 
kraty 
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o korpus kraty powinien być monolityczny, wykonany ze stali kwasoodpornej 
Aisi 304 o grubości 8mm 

o konstrukcja urządzenia powinna zapewniać samooczyszczenie kraty 
o W przypadku awarii konstrukcja kraty powinna zapewnić łatwą naprawę 

i wymianę części . 
o W celu zabezpieczenia przedostawania się skratek poza pas filtrujący 

krata musi posiadać zabezpieczenia pasa podwójną labiryntową 
warstwą płytek bocznych. 

o krata powinna posiadać zabezpieczenia przeciąŜeniowe elektryczne i 
mechaniczne. 

o Pełna automatyka kraty . 
o Nastawy wszystkich parametrów pracy urządzeń powinny odbywać się za 

pomocą panelu operatorskiego. 
o Szafa sterownicza musi być wyposaŜona w zabezpieczenie przeciwko 

przepięciom, powinna posiadać kategorię klimatyczną IP  
o Wszystkie silniki muszą mieć zabezpieczenia termiczne 
o Sterowani automatyczne: od pomiaru róŜnicy poziomów ścieków w kanale 

przed i za kratą, oraz czasowe, / ręczne 
o hermetyzacja:układ podciśnienia w systemie krat i transporterów z 

włączeniem w układ absorbera zapachów 
W przypadku napływów maksymalnych rzędu 1,8-1,9 m3/s będą pracowały wszystkie 
trzy kraty gęste z wymaganą przepustowością. Przy napływach normalnych rzędu 
0,1-0,6 m3/s w zaleŜności od potrzeb będzie pracowała jedna lub dwie nowe kraty 
gęste. 
  
(b) monta Ŝ kraty rzadkiej wód deszczowych 

 
Przed budynkiem krat w kanałach dopływowych naleŜy zainstalować krat rzadkie 
wraz z czyszczarką krat.  
Urządzenie to powinno składać się z: wózka jezdnego poruszającego się po torze 
jezdnym wyposaŜonego w ramię czerpne z koszem czerpnym oraz krat rzadkich 
zainstalowanych w trzech kanałach dopływowych. Zespół jezdny z ramieniem 
czerpnym i koszem pracuje w cyklu automatycznym : opuszczenie kosza czerpnego, 
napełnienie skratkami, wyniesienie ponad poziom kanału, przesuw ramienia 
czerpnego do końca szyny jezdnej, wyrzut skratek do kontenera, powrót do kolejnej 
kraty rzadkiej.  
Urządzenie to powinno spełniać następujące wymogi funkcjonalno-uŜytkowe: 
 

o kraty rzadkie 
o ilość krat rzadkich:    3 sekcje 
o szerokość sekcji krat rzadkich:  900mm 
o wysokość sekcji krat rzadkich:  2700 mm 
o wykonanie krat:     pręty stalowe 
o wymiary prętów:     80*8mm 
o rozstaw prętów:     100 mm 
o kąt pochylenia:     15˚ 
o materiał krat:     stal galwanizowana 
 
o tor jezdny wraz z dwoma kolumnami  1 kpl. 
o długość toru jezdnego:    12 m 
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o wysokość kolumn:    5 m 
o wykonanie materiałowe:   stal galwanizowana 

 
o czyszczarka krat składająca się z wózka jezdnego wraz z koszem 

czerpnym obsługująca trzy sekcje krat rzadkich:  1 kpl.  
1. typ:     urządzenie  
        mechaniczno-hydrauliczne 
o szerokość kosza czerpnego:   700 mm 
o szerokość wózka jezdnego:   1052 mm 
o udźwig wózka (łącznie z cięŜarem kosza) 700 kg 
o sterowanie: automatyczne od pomiaru róŜnicy poziomów w kanale przed i 

za kratą,/ ręczne.  
o  gospodarka skratkami:    gromadzenie w  

odrębnym kontenerze 
 
(c) wdro Ŝenie systemu transportu, płukania i prasowania skra tek.  
NaleŜy wymienić istniejący system transportu skratek (za pomocą prasy śrubowej) na 
system transportu, płukania i prasowania skratek dzięki zastosowaniu płuczącej 
prasy śrubowej spełniającej następujące wymogi: 
 

o liczba urządzeń: 1 kpl. współpracujący z trzema kratami 
o typ: mechaniczna śrubowa płucząca  
o wydajność maksymalna 3 m3/h  
o wykonanie materiałowe koryta prasy ze stali nie gorszej niŜ ANSI 304 
o zawartość suchej masy w skratkach po prasie: 40 - 50%  
o redukcja objętości skratek w zakresie 50 - 70 %. 
o płukanie skratek w prasie poprzez strumień wody z dyszy umieszczonej 

wewnątrz śruby oraz z dyszy zewnętrznej w obudowie prasy.  
o prasa powinna być wyposaŜona w rurociąg zrzutowy skratek 

transportujący je do wyznaczonego punktu zrzutu 
 
Skratki ujęte na dwóch nowych kratach będą transportowane bezpośrednio do nowej 
prasy płuczącej. 
Istniejąca krata gęsta pracujaca tylko przy napływach maksymalnych, zostanie 
wyposaŜona w spłukiwany lej transportujący skratki zbierane na kracie do nowej 
prasy płuczącej.  
Zadaniem prasy będzie płukanie skratek, ich prasowanie oraz transport do 
wyznaczonego punktu zrzutu poprzez przewód zrzutowy wykonany ze stali 
kwasoodpornej o gatunku Aisi 304.  
NaleŜy wymienić układ sterowania obecnie pracujących urządzeń (krata, prasa) na 
nowy układ sterowania, który będzie obejmował nowo zainstalowane urządzenia 
(dwie kraty, prasa płucząca) wraz z istniejącą kratą gęstą.  

 
(d) hermetyzacja obiegu skratek wraz ze zmian ą sposobu ewakuacji 

odpadów 
Planuje się modernizację i przebudowę systemu ewakuacji skratek poprzez układ 
przenośników ślimakowych o wymogach: 

o przenośniki poziome i pionowe 
o sposób prowadzenia przenośników nie moŜe ograniczać ruchu i 

komunikacji w obiekcie. 
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o zabezpieczenie przed zamarzaniem elementów montowanych poza 
budynkiem do temperatury -38 0C 

o wykonanie materiałowe: stal kwasoodporna min. 1H18N9T 
o system transportu o winien zapewniać moŜliwość bezpośredniego 

załadunku do kontenerów i workowania skratek 
o przenośniki bezwałowe z moŜliwością czyszczenia przenośników; łatwy 

demontaŜ klapy górnej, poprzez układ śrub nakładkowych (maks. 20%) i 
motylkowych (min 80%) 

o hermetyzacja poprzez układ podciśnienia w systemie krat i transporterów 
z włączeniem w układ absorbera zapachów 

o szczelność przejść gwarantująca hermetyzację obiegu powietrza w 
obiekcie 

 
(e) modernizacja systemu wentylacji wraz z instalac ją do oczyszczania 

powietrza odlotowego 
Wywiew powietrza do atmosfery poprzez biofiltr, który stanowi kompletny układ: 

o biofiltr z laminatów poliestrowo-szklanych odpornych na korozję i 
promieniowanie UV lub ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 

o nawilŜacz powietrza w obudowie z tworzywa wraz ze zbiornikiem 
wyposaŜonym w system kontroli poziomu oraz system sterowania 
temperaturą wody i powietrza 

o wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
o nagrzewacz powietrza 
o rury do podłączenia nawilŜacza z biofiltrem, 
o rozdzielnica elektryczna, 
o miernik temperatury biomasy, 
o miernik temperatury powietrza, 
o biomasa w ilości wynikającej z warunków technologicznych. 

Układ przystosowany będzie do pracy w warunkach atmosferycznych i 
charakterystycznych warunków środowiska montaŜu oraz pracy. 
Do biofiltra naleŜy doprowadzić wodę do nawilŜania powietrza oraz rurociąg 
doprowadzający wodę. W fundamencie biofiltra naleŜy osadzić rurociąg 
odprowadzający nadmiar wody spod nawilŜacza i wentylatora. Nadmiar wody 
odprowadzany będzie do kanalizacji wewnętrznej rurociągiem wykonanym z PE. 
Do płukania biofiltra naleŜy stosować wodę technologiczną 
Powietrze wywiewane do biofiltra naleŜy doprowadzić rurociągiem ze stali 
kwasoodpornej uzbrojonym w przepustnice wentylacyjne z siłownikiem elektrycznym, 
wspartym na podporach Ŝelbetowych. 
Przewody wentylacyjne naleŜy zaprojektować i wykonać w odniesieniu do istniejącej 
instalacji uwzględniając korekty wynikające z przekrojów i wydajności nowych 
urządzeń. Wykonanie materiałowe: stal kwasoodporna. 
W ramach pozycji naleŜy przygotować kompletnie miejsce montaŜu urządzeń oraz 
dostosować istniejącą wentylacje do nowych warunków pracy 
 
(f) wykonanie pomieszczenia kontenerów na skratki 
Planuje się gromadzenie skratek w kontenerze poza Budynkiem Krat, pod wiatą. 
Wiata kontenera na skratki powinna zostać wybudowana jako wolnostojąca, o 
stalowej konstrukcji szkieletowej i wymiarach dostosowanych do oferowanej przez 
Wykonawcę technologii, z zastrzeŜeniem maksymalnych wymiarów w planie 
szerokość x długość = 4 m x 4  m.  
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Słupy, rygle, płatwie oraz inne elementy konstrukcyjne zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Dach z ociepleniem. Kryty blachą stalową profilowaną powlekaną. 
Konstrukcja podłoŜa wiaty winna być uszczelniona, zaś odcieki odprowadzane do 
systemu drenaŜowego i dalej poprzez włączenie kanalizacji, zgodnie z Rysunkiem 4 
Materiał przewodu - PVC lub PE, przykrycie minimalne 1,2 m ppt,  
Przejścia po drogami w stalowej rurze osłonowej z izolacją PE i zamknięciem końców 
rur manszetami.  
Konstrukcja podłoŜa wiaty winna być zaprojektowana i wykonana jako betonowa. 
Obiekt musi zapewnić moŜliwość tymczasowego gromadzenia odpadów: 
- na uszczelnionej powierzchni 
- w sposób bezpieczny ze względu na wtórne uwodnienie skratek, m.in. 

poprzez zastosowanie stałych osłon jednowarstwowych polipropylenowych 
oraz wykonanie pokrycia dachu z blachy stalowej powlekanej 

- w sposób zapewniający nieprzenikanie odcieków i wód deszczowych do 
gruntu, lecz zbieranie ich w systemach kanalizacyjnych i odprowadzanie do 
zakładowej kanalizacji 

- w sposób zapewniający hermetyzację linii przeróbki skratek 
- w sposób zgodny z obowiązującym prawem i rozwiązany zgodnie z wnioskiem 

o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją 
instalacji będących w uŜytkowaniu Zamawiającego oraz o zatwierdzenie 
programu gospodarki odpadami 

Plac pod wiatę przewidziany jest do lokalizacji w sąsiedztwie budynku krat. 
 
(g) wykonanie remontu oraz modernizacji wewn ętrznych elementów 

konstrukcyjno-budowlanych oraz wyko ńczeniowych budynku krat 
 
Remont pomieszczeń zapleczowych 
W ramach remontu pomieszczeń zapleczowych naleŜy wykonać malowanie tynków 
ścian i sufitów farbą emulsyjną. Remont pomieszczeń sanitarnych - nowa glazura i 
urządzenia sanitarne. 
 
Wymiana balustrad i krat przy otworach do kanałów 
NaleŜy wymienić istniejące balustrady i kraty przy otworach do kanałów. Nowe 
balustrady i kraty naleŜy wykonać ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9. 
 
Wymiana drzwi wewnętrznych 
NaleŜy wymienić wewnętrzne drzwi (2szt.) do dyŜurki i do pomieszczeń sanitarnych 
na nowe drzwi wewnętrzne płytowe z tworzyw sztucznych lub aluminium 
 
(h) wykonanie remontu oraz modernizacji zewn ętrznych elementów 

konstrukcyjno-budowlanych oraz wyko ńczeniowych budynku krat 
 
Ocieplenie ścian budynku 
NaleŜy wykonać docieplenie ścian budynku ze styropianu fasadowego 
samogasnącego FS15 metodą lekką-mokrą celem spełnienia wymogów związanych 
z ochroną cieplną budynku. Wykończenie zewnętrzne wykonać naleŜy tynkiem 
cienkowarstwowym strukturalnym akrylowym w kolorze uzgodnionym z InŜynierem. 
Wraz z wykonaniem ocieplenia naleŜy wymienić wszystkie parapety okienne 
zewnętrzne z blachy ocynkowanej na nowe – z blachy stalowej ocynkowanej 
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powlekanej poliestrem. 
 
Ocieplenie stropodachu oraz wykonanie pokrycia dachowego 
Ocieplenie stropodachu naleŜy wykonać z płyt styropianowych laminowanych papą. 
Na połaci dachowej naleŜy wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej wraz z 
obróbkami blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem. W 
ramach robót naleŜy równieŜ wymienić istniejące rynny dachowe na nowe  wykonane 
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem i rury spustowe na nowe 
wykonane z PCV, 
 
Wykonanie wejścia na dach 
Wykonać naleŜy nowe klamrowe wejście na dach, stosując wymiary i zabezpieczenia 
wynikające z obowiązujących przepisów i norm. 
 
Wymiana wrót wjazdowych 
NaleŜy zdemontować istniejące wrota stalowe i osadzić nową bramę segmentową 
aluminiową, ocieplaną, z napędem elektrycznym. 
 
Wykonanie opaski wokół budynku 
Wokół budynku naleŜy wykonać opaskę betonową o szerokości 0,50m, ze spadkiem 
od budynku. 
 
(i) wykonanie remontu oraz modernizacji elementów b udowlanych komory 

rozdzielczej przed i za budynkiem krat  
 
Wymiana zastawek kanałowych oraz nakryw otworów w stropie zbiornika komory 
rozdzielczej przed budynkiem krat 
NaleŜy wymienić zastawki kanałowe oraz nakrywy otworów w stropie zbiornika 
komory rozdzielczej, w których zamocowane są zastawki kanałowe i szandory. Nowe 
zastawki kanałowe ze stali kwasoodpornej z napędem elektrycznym. 
 
Wymiana barierek i remont stopni na płytę stropową zbiornika komory rozdzielczej 
przed budynkiem krat 
NaleŜy wymienić barierki oraz wyremontować stopnie na płytę stropową zbiornika 
komory rozdzielczej. Nowe barierki naleŜy wykonać ze stali kwasoodpornej min. 
0H18N9. 
 
Renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych komory rozdzielczej przed 
budynkiem krat 
NaleŜy dokonać naprawy powierzchni betonowych oraz wykonać wewnętrzne i 
zewnętrzne izolacje ścian, stropu i kanałów tarasowych komory rozdzielczej. 
 
Powierzchnie betonowe wewnętrzne 
NaleŜy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
Powierzchnie betonowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
NaleŜy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
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Pręty zbrojeniowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie naleŜy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
naleŜy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiąŜącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) naleŜy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych naleŜy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Całą powierzchnię naleŜy zabezpieczyć elastyczną powłoką ochronną z Ŝywicy 
epoksydowo-smołowej wg zaleceń producenta systemu. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
 
Powierzchnie betonowe zewnętrzne 
Zewnętrzne powierzchnie betonowe naleŜy zabezpieczyć odpowiednią systemową 
powłoką izolacyjną (preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami 
sztucznymi), uzgodnioną z InŜynierem, wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed wykonaniem nowych powłok naleŜy usunąć istniejące. 
 

1.4.3. Piaskownik 

(a) rozdział ci ągów technologicznych ścieków w pogodzie suchej i wód 
zmieszanych w okresie opadów atmosferycznych 

NaleŜy zaprojektować i wykonać system zastawek regulacyjnych i przelewowych w 
istniejącym węźle rozdziału przed komorami piaskownika. Funkcją systemu będzie 
zapewnienie optymalnych warunków przepływu przez komory istniejącego 
piaskownika i uzyskanie parametrów technologicznych dla nadmiarowych wód 
zmieszanych w okresach opadów atmosferycznych: 

o prędkość przepływu: ok. 0,25 – 0,35 m/s, z uwzględnieniem 
konieczność reprofilowania komór piaskownika, 

o usuwanie zawiesiny ziarnistej o średnicy ≥ 0,2 mm ze sprawnością min. 
90%, dla przepływu maksymalnego, godzinowego w okresie 
intensywnych opadów atmosferycznych (wody nadmiarowe) 

o na dnie piaskownika zainstalowany przenośnik ślimakowy wałowy 
odprowadzający piasek do leja zbiorczego pulpy piaskowej 

o usuwanie pulpy piaskowej do systemu separacji, płukania według 
punktu 1.4.3 b za pomocą pompy 

Dla przepływów charakterystycznych w pogodzie suchej naleŜy wykonać instalację 
kompaktowego piaskownika spełniającego co najmniej następujące wymagania: 

o wykonanie całości urządzenia nie wyłączając przenośnika ślimakowego 
ze stali kwasoodpornej nie gorszej niŜ 1.4301 wg DIN. 

o poziomy piaskownik wzdłuŜny wyposaŜony w wałowy transporter 
poziomy piasku z odprowadzeniem pulpy piaskowej do systemu 
separacji, płukania i przemywania piasku za pomocą pompy  

o napowietrzanie piaskownika z kieszenią wydzielania tłuszczy, 
zgarniaczem tłuszczy  i pompą do odprowadzenia  wydzielonych 
tłuszczy przed kraty lub do komory mieszania osadów surowych.  

o obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej nie gorszej niŜ 1.4301 wg 
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DIN z ogrzewaniem elektrycznym z termostatem oraz zewnętrznym 
czujnikiem temperatury, gwarancja działania przy temperaturze 
zewnętrznej do -25oC  

o szafa elektryczno-sterownicza – pełne sterowanie piaskownikiem oraz 
transporterami piasku, z opcją samoczynnego odblokowywania 
ślimaków poprzez obroty wsteczne, oparte na sterowniku swobodnie 
programowalnym 

W istniejącym piaskowniku naleŜy przebudować instalację odprowadzania 
wydzielonej pulpy piaskowej, tak aby w sposób zsynchronizowany moŜliwym było 
prowadzenie procesu separacji i płukania wydzielonego piasku w separatorze wg 
punktu 1.4.3 b. 
NaleŜy zdemontować i zutylizować istniejący system odbioru piasku. 
Planuje się wykonanie Ŝelbetowego leja piasku wydzielonego oraz systemu 
ślimakowego transportu piasku:  

o poziomego w kinetach piaskownika,  
o ukośnego z leja piaskownika 
o poziomego i ukośnego do separatora piasku: 
o system transportu piasku będzie spełniać wymogi podane w punkcie 1.4.2.d i 

inne podane w punkcie 1.4.3 a, dla tego typu urządzeń 
Lej piaskownika będzie wykonany w nawiązaniu do istniejących obiektów, a 
wykonane roboty konstrukcyjno – budowlane w uzupełnieniu z robotami 
remontowymi obiektów pozwolą na uzyskanie wymaganej szczelności, wytrzymałości 
i docelowych parametrów obiektu.  
 
(b) wdro Ŝenie systemu płukania i przemywania wydzielonego pi asku 
NaleŜy wykonać separator piasku z płuczką o następujących parametrach: 

o medium      pulpa piaskowa zanieczyszczona  
   organiką odseparowaną w  
   piaskowniku (kompaktowym i  
   istniejących) 

o minimalna temperatura pracy  -380C 
o urządzenie zintegrowane 
o wykonanie materiałowe części mających bezpośredni kontakt  

  ze ściekami: stal ko. min. 1H18N9T 
o końcowa zawartość zanieczyszczeń organicznych < 3 % suchej masy 

organicznej 
o uwodnienie końcowe piasku   min 40% suchej masy 
o płukanie      woda technologiczna 
o uzbrojenie:    węzeł wody technologicznej  

   układ regulacji ilości wody płuczącej 
 
Separator przystosowany do pracy w warunkach atmosferycznych z płaszczem 
grzejnym. W celu zmniejszenia gabarytów urządzenia oraz poprawy efektywności 
separacji piasku zaleca się zastosowanie separatora wirowego. 
NaleŜy równieŜ dostosować stanowiska na kontener piasku wraz z wymaganymi 
drogami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Wymaganiami 
Zamawiającego w zakresie zagospodarowania terenu. 
Planuje się gromadzenie piasku w kontenerze, pod wiatą. 
Wiata kontenera powinna zostać wybudowana jako wolnostojąca, o stalowej 
konstrukcji szkieletowej i wymiarach dostosowanych do oferowanej przez 
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Wykonawcę technologii, z zastrzeŜeniem maksymalnych wymiarów w planie 
szerokość x długość = 4 m x 4  m.  
Słupy, rygle, płatwie oraz inne elementy konstrukcyjne zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Dach ocieplany. Kryty blachą stalową profilowaną powlekaną. Wiata ocieplana 
Konstrukcja podłoŜa wiaty winna być uszczelniona, zaś odcieki odprowadzane do 
systemu drenaŜowego i dalej poprzez włączenie kanalizacji, zgodnie z Rysunkiem 4 
Materiał przewodu - PVC lub PE, przykrycie minimalne 1,2 m ppt,  
Przejścia po drogami w stalowej rurze osłonowej z izolacją PE i zamknięciem końców 
rur manszetami.  
Konstrukcja podłoŜa wiaty winna być zaprojektowana i wykonana jako betonowa. 
Obiekt musi zapewnić moŜliwość tymczasowego gromadzenia odpadów: 
- na uszczelnionej powierzchni 
- w sposób bezpieczny ze względu na wtórne uwodnienie piasku, m.in. poprzez 

zastosowanie stałych osłon jednowarstwowych polipropylenowych oraz 
wykonanie pokrycia dachu z blachy stalowej powlekanej 

- w sposób zapewniający nieprzenikanie odcieków i wód deszczowych do 
gruntu, lecz zbieranie ich w systemach kanalizacyjnych i odprowadzanie do 
zakładowej kanalizacji 

- w sposób zgodny z obowiązującym prawem i rozwiązany zgodnie z wnioskiem 
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją 
instalacji będących w uŜytkowaniu Zamawiającego oraz o zatwierdzenie 
programu gospodarki odpadami 

 
(c) wykonanie remontu oraz modernizacji elementów b udowlanych komory 

rozdzielczej przed piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów otwartych 
 
Rozebranie fragmentu ścian piaskownika i wykonanie nowych 
Z uwagi na zły stan techniczny naleŜy rozebrać pionowe ściany piaskownika do 
wysokości około 1,50m – poniŜej poziomu ścieków, pozostawiając część denną. 
NaleŜy nadbetonować ściany pionowe piaskownika, dostosowując je do wymogów 
zmodernizowanej technologii Oczyszczalni Ścieków. Zbrojenie części odtwarzanej 
dowiązać naleŜy do zbrojenia części dennej. Górną część odtwarzanych ścian 
piaskownika naleŜy wykonać w sposób umoŜliwiający montaŜ nowych torów wózków 
jezdnych. Górną warstwę ścian wykonać naleŜy z betonu dodatkowo utwardzonego. 
 
Wymiana górnych płyt kanałów zamkniętych na długości piaskownika 
W przypadku składowania piasku na górnych płytach kanałów zamkniętych, naleŜy  
płyty te na długości piaskownika wymienić, zapewniając odpowiednie spadki oraz 
rozwiązując sposób usuwania piasku. 
 
Wymiana oraz remont prefabrykowanych płyt przykrywających kanał awaryjny 
Płyty przykrywające kanał awaryjny, w zaleŜności od ich stanu technicznego, naleŜy 
wyremontować lub wymienić. 
 
Wymiana zastawek kanałowych oraz nakryw otworów w stropie zbiornika komory 
rozdzielczej przed i za piaskownikiem 
NaleŜy wymienić zastawki kanałowe oraz nakrywy otworów w stropie zbiornika 
komory rozdzielczej, w których zamocowane zastawki kanałowe i są szandory. Nowe 
zastawki wykonane będą ze stali kwasoodpornej, z napędem elektrycznym,  
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Wymiana barierek i remont stopni na płytę stropową zbiornika komory rozdzielczej 
przed piaskownikiem 
NaleŜy wymienić barierki oraz wyremontować stopnie na płytę stropową zbiornika 
komory rozdzielczej. Nowe barierki naleŜy wykonać ze stali kwasoodpornej min. 
0H18N9. 
 
Renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych komory rozdzielczej przed 
piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów otwartych 
NaleŜy dokonać naprawy powierzchni betonowych oraz wykonać wewnętrzne i 
zewnętrzne izolację powierzchni betonowych komory rozdzielczej przed 
piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów otwartych. 
 
Powierzchnie wewnętrzne 
NaleŜy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
Powierzchnie betonowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
NaleŜy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
Pręty zbrojeniowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie naleŜy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
naleŜy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiąŜącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) naleŜy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych naleŜy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Całą powierzchnię naleŜy zabezpieczyć elastyczną powłoką ochronną z Ŝywicy 
epoksydowo-smołowej wg zaleceń producenta systemu. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
 
Powierzchnie zewnętrzne 
Zewnętrzne powierzchnie betonowe naleŜy zabezpieczyć odpowiednią systemową 
powłoką izolacyjną (preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami 
sztucznymi), uzgodnioną z InŜynierem, wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed wykonaniem nowych powłok naleŜy usunąć istniejące. 
 
Górna warstwa ścian piaskownika 
Górną warstwę ścian piaskownika naleŜy zabezpieczyć przed działaniem zmiennych 
warunków atmosferycznych dyspersyjną farba akrylową. 
 
(d) wyposa Ŝenie obiektu w układy kontrolno-pomiarowe wraz z 

urządzeniami peryferyjnymi i infrastruktur ą towarzysz ącą 
Zamawiający wymaga wykonania systemu monitorowania ilości ścieków 
oczyszczanych w układzie technologicznym kraty + piaskownik, z wydzieleniem ilości 
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ścieków odprowadzanych do układu retencjonowania wód nadmiarowych.  
Ze względu na rozdział strumieni ścieków przed piaskownikami wymaga się 
wdroŜenia pomiaru sumującego: 

o ścieków surowych odprowadzanych z pompowni ścieków surowych do 
osadnika wstępnego 

o ścieków surowych odprowadzanych z pompowni ścieków surowych do 
systemu retencji wód nadmiarowych 

o ścieków nadmiarowych przepływających przez istniejący piaskownik 
(układ pomiarowy w kanale otwartym z wykorzystaniem zwęŜki 
pomiarowej) 

W ramach działania naleŜy wykonać wszelką niezbędną infrastrukturę towarzyszącą 
oraz wszelkie prace konieczne do włączenia sygnałów w system sterowania i 
wizualizacji. 
Zamawiajmy dopuszcza wykorzystanie zwęŜki pomiarowej zlokalizowanej za 
istniejącymi piaskownikami i określanie przepływów poprzez sumowanie wskazań 
wszystkich urządzeń pomiarowych w węźle. 
Wszystkie systemu muszą odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.5 PFU. 

1.4.4. Pompownia ścieków surowych 

(a) wymiana pomp i armatury w pompowni 
Ze względu na technologiczny układ pomp i piaskownika naleŜy wymienić zespoły 
pompowe. Liczba agregatów ma być dostosowana do wymogów wynikających z 
obliczeń hydraulicznych. 
Wymagane parametry techniczne pompy będą zgodne z opisem w punkcie 2.5 PFU 
oraz: 

• wskaźnik jednostkowy zuŜycia energii elektrycznej przez zespól pomp 
pompowni ścieków surowych <0,060 KWh/m3 ścieków2 

• pompy z wirnikiem dopuszczającym wielkość zanieczyszczeń 100 mm, 
niewraŜliwym na obecność   w   ściekach   części   włóknistych.    Wyklucza   
się   stosowanie   rozdrabniaczy. 

• zastosować przetworniki częstotliwości do regulacji wydajności pomp. Klasa 
izolacji stojana F, czujniki temperatury i wilgotności uzwojenia 

• układ montaŜu: dwa zespoły pompowe z rozdzielną funkcją: (1) tłoczenia 
ścieków do osadnika wstępnego z wydajnością regulowaną, nie większą niŜ 
2000 m3/h, (2) tłoczenia ścieków do dwustopniowego układu retencji wód 
nadmiarowych oczyszczonych w układzie kraty mechaniczne piaskownik 
poziomy 

• reŜim pracy układów n+1 
• załączanie układu pomp wód nadmiarowych wg algorytmu ustawionego wg 

wskazań wypełnienia w kanale zasilającym piaskowniki wód nadmiarowych 
• medium: ścieki miejskie  
• sprawność hydrauliczna: min. 75% 
• silnik pompy w wykonaniu zwykłym 
• regulowana szczelina czołowa wirnika 
• obudowa pompy oraz wirnik dostosowany do charakterystyki medium – 

podwyŜszona odporność na ścieranie 
• minimalna wytrzymałość wirnika 16000 roboczogodzin 
• sterowanie pompami: dwa przetworniki częstotliwości w systemie 

                                                 
2  Pomiary w odniesieniu do przepływów sumarycznych z doby 
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gwarantującym płynną elastyczność układu pompowego 0-100 % natęŜenia 
przepływu 

W związku z hydraulicznym połączeniem pompowni z piaskownikiem koniecznym 
jest wykonanie działań minimalizujących skutki uderzeń hydraulicznych. W tym 
zakresie planuje się zmianę sytemu sterowania pracą pomp poprzez wprowadzenie 
co najmniej dwóch, połączonych systemowo przetworników częstotliwości 
podłączonych do wszystkich zainstalowanych pomp i płynnej regulacji wydajności w 
zakresie 0-100%, w zaleŜności od poziomu wypełnienia zbiornika pompowni. 
Dodatkowo przewiduje się montaŜ kompensatorów na króćcach tłocznych pomp w 
obrębie zbiornika pompowni oraz wymianę armatury na nową. 
W ramach modernizacji wyposaŜenia obiektu naleŜy wykonać wymianę instalacji 
zasilających pompy, instalacji sterowniczych i AKPiA. Nowe instalacje muszą 
spełniać warunki montaŜu i eksploatacji nowych urządzeń. 

 
(b) wykonanie systemu wzruszania ścieków w studniach zbiorczych i 

zatapiania ko Ŝucha 
W zbiorniku pompowni ścieków naleŜy wykonać system hydraulicznego wzruszania 
zawartości zbiornika czerpnego oraz system mechanicznego/hydraulicznego topienia 
koŜucha. 
Wymagane jest okresowe załączanie automatyczne urządzeń wzruszających. 
 
(c) wykonanie nowego systemu wentylacji grawitacyjn ej i mechanicznej 
Dla potrzeb poprawnej pracy urządzeń naleŜy wymienić wentylację grawitacyjną 
zapewniającą odpowiednią wymianę powietrza. Nawiew wykonać poprzez kraty 
czerpne. Wentylację wywiewną zapewnić poprzez wywietrzaki dachowe wykonane z 
laminatu poliestrowo-szklanego. Wywietrzaki zamontować na podstawach 
dachowych wykonanych z tworzywa jw. Przewody wentylacyjne wykonać jako 
kołowe z blachy stalowej ocynkowanej. Wloty otworów wentylacyjnych osiatkować. 
Wentylację mechaniczną wywiewną wykonać w układzie wentylatorów osiowych. Na 
wylotach z wentylatorów naleŜy zamontować Ŝaluzje wywiewne z tworzywa 
sztucznego. Załączanie wentylatorów wywiewnych sterowane będzie za pomocą 
termostatu w zaleŜności od temperatury panującej wewnątrz obiektu oraz ręcznie. 
 
(d) wykonanie remontu elementów konstrukcyjno budow lanych kanałów 

otwartych doprowadzaj ących ścieki oraz wymiana zastawek kanałowych 
na nowe z nap ędem elektrycznym(wymagania szczegółowe jak zastawek  
przy obiekcie krat i piaskowników) 

 
Remont pomieszczeń technologicznych i zapleczowych 
W ramach remontu pomieszczeń części technologicznej naleŜy wykonać nowe 
posadzki i okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz wykonać okładziny schodów 
z płytek gress. 
W części zapleczowej naleŜy wykonać nowe posadzki z płytek ceramicznych, 
wykonać nową glazurę na ścianach, zamontować nową armaturę sanitarną,naprawić 
tynki i wykonać nowe powłoki malarskie. 
 
(e) wykonanie remontu oraz modernizacji zewn ętrznych elementów 

konstrukcyjno-budowlanych oraz wyko ńczeniowych budynku pompowni 
 
Wymiana świetlika dachowego 
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NaleŜy rozebrać stalowe fragmenty konstrukcji świetlika. W miejsce 
zdemontowanego świetlika naleŜy wykonać nowy, z PCV z zastosowaniem szyb ze 
szkła odpornego na udary lub z płyt poliwęglanowych. 
 
Ocieplenie ścian budynku 
NaleŜy wykonać docieplenie ścian budynku ze styropianu fasadowego 
samogasnącego FS15 metodą lekką-mokrą celem spełnienia wymogów związanych 
z ochroną cieplną budynku. Wykończenie zewnętrzne wykonać naleŜy tynkiem 
cienkowarstwowym strukturalnym akrylowym w kolorze uzgodnionym z InŜynierem. 
Wraz z wykonaniem ocieplenia naleŜy wymienić wszystkie parapety okienne 
zewnętrzne z blachy ocynkowanej na nowe – z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej poliestrem. 
 
Ocieplenie stropodachu oraz wykonanie pokrycia dachowego 
Ocieplenie stropodachu naleŜy wykonać z płyt styropianowych laminowanych papą. 
Na połaci dachowej naleŜy wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej wraz z 
obróbkami blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem. W 
ramach robót naleŜy równieŜ wymienić istniejące rynny dachowe na nowe  wykonane 
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem i rury spustowe na nowe 
wykonane z PCV  
 
Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian części technologicznej 
budynku poniŜej poziomu terenu 
NaleŜy uzupełnić izolację pionową przeciwwilgociową i ocieplić styropianem grubości 
6cm ściany pionowe części technologicznej na głębokość 1,0m poniŜej poziomu 
terenu. Na styropian naleŜy ułoŜyć folię budowlaną i zasypać piaskiem 
średnioziarnistym, stopniowo go zagęszczając. 
 
Wykonanie opaski wokół budynku 
Wokół budynku naleŜy wykonać opaskę betonową o szerokości 0,50m, ze spadkiem 
od budynku. 
 
Wymiana wrót na nowe segmentowe aluminiowe ocieplane z napędem elektrycznym 
NaleŜy zdemontować istniejące wrota stalowe i osadzić nowe drzwi stalowe 
skrzydłowe ocieplone. Drzwi będą wyposaŜone w furtkę wejściową. 
 
Wymiana barierek oraz remont schodów zewnętrznych  
NaleŜy wymienić barierki oraz wyremontować schody zewnętrzne. Nowe barierki 
naleŜy wykonać ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9. 
 
(f) renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowy ch podziemnej komory 

ścieków surowych 
NaleŜy dokonać naprawy powierzchni betonowych oraz wykonać wewnętrzne i 
zewnętrzne izolacje komory ścieków surowych. 
 
Powierzchnie wewnętrzne 
NaleŜy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
Powierzchnie betonowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
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NaleŜy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
Pręty zbrojeniowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie naleŜy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
naleŜy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiąŜącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) naleŜy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych naleŜy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Całą powierzchnię naleŜy zabezpieczyć elastyczną powłoką ochronną z Ŝywicy 
epoksydowo-smołowej wg zaleceń producenta systemu. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
 
Powierzchnie zewnętrzne 
Zewnętrzne powierzchnie betonowe naleŜy zabezpieczyć odpowiednią systemową 
powłoką izolacyjną (preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami 
sztucznymi), uzgodnioną z InŜynierem, wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed wykonaniem nowych powłok naleŜy usunąć istniejące. 
 

1.4.5. Osadnik wst ępny 

(a) renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych 
osadnika wst ępnego  

 
Rozebranie oraz wykonanie nowych ścianek Ŝelbetowych w kanałach przelewowych  
NaleŜy rozebrać znajdujące się w kanałach przelewowych ścianki Ŝelbetowe, a 
następnie wykonać nowe. 
BieŜnia zgarniacza 
W części górnej ściany osadnika naleŜy przygotować jezdnię z utwardzoną bieŜnią o 
szer. 40 cm dla kół zgarniacza. 
Na koronie osadnika (jezdnia zgarniacza) naleŜy wykonać warstwę nośną 
samoniwelującą oraz powłokę trudnościeralną z Ŝywicy na bazie poliuretanów, 
odporną na działanie promieni UV. 
Przed wykonaniem powłoki beton bieŜni naleŜy odkuć i wypiaskować oraz dokonać 
napraw i reprofilacji. 
Dokładność wykonania bieŜni zgarniacza wzdłuŜnie ±2mm na długości 2m i ±2mm 
poprzecznie oraz ±2mm od poziomu określonego na rysunku dla całej bieŜni 
 
Płyta denna zbiornika 
Renowacja dna ma na celu odtworzenie właściwości funkcjonalno-uŜytkowych 
obiektu polegających na separacji i wydzielaniu osadów łatwoopadających ze 
ścieków.  
Renowację naleŜy przeprowadzić stosownie do warunków wynikających z konstrukcji 
istniejącego zgarniacza i w odniesieniu do prac polegających na renowacji bieŜni. W 
ramach renowacji naleŜy przewidzieć wykonanie skuć istniejących warstw 
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betonowych, konieczne zabezpieczenia zbrojenia i powłoki izolacyjne. 
Odtworzenie ma polegać na uzyskaniu w efekcie końcowym właściwego spadku dna 
w kierunku leja osadowego. 
Renowację naleŜy przeprowadzić poprzez wykonanie Ŝelbetowej nadbudowy 
istniejącego dna zapewniającej odpowiednie spadki, szczelność oraz odporność na 
działanie medium. NaleŜy wykonać konstrukcyjne połączenie istniejącej konstrukcji 
dna z Ŝelbetową nadlewką 
 
Powierzchnie betonowe wewnętrzne 
NaleŜy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
Powierzchnie betonowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
NaleŜy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
Pręty zbrojeniowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie naleŜy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
naleŜy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiąŜącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) naleŜy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych naleŜy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Całą powierzchnię naleŜy zabezpieczyć elastyczną powłoką ochronną z Ŝywicy 
epoksydowo-smołowej wg zaleceń producenta systemu. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
 
Dylatacje 
Dylatacje naleŜy oczyścić ze starego, zniszczonego materiału i kruszącego się 
betonu oraz wypełnić je nowym materiałem zgodnie z WW 04.02. 
 
Powierzchnie betonowe zewnętrzne 
Zewnętrzne powierzchnie betonowe naleŜy zabezpieczyć odpowiednią systemową 
powłoką izolacyjną (preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami 
sztucznymi), uzgodnioną z InŜynierem, wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed wykonaniem nowych powłok naleŜy usunąć istniejące. 
 
Opaska betonowa wokół osadnika 
NaleŜy wykonać naprawę betonowej opaski wokół osadnika. 
 
(b) wymiana zgarniacza osadu w jednym osadniku wraz  z urządzeniami 

towarzysz ącymi 
NaleŜy wymienić istniejący zgarniacz osadu w osadniku wstępnym na urządzenie 
spełniające co najmniej następujące wymogi funkcjonalno-uŜytkowe:  

Zgarniacz osadu dennego 
� Medium     ścieki oczyszczone w układzie kraty  
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gęste, piaskownik 
� typ zgarniacza      podnoszony ponad ścieki 
� rodzaj      tarczowy, dostosowany do pracy w  

zbiorniku z lejem osadowym  

Pomost zgarniacza 
� szerokość      1200 mm 
� wysokość barier i rodzaj materiału  1100 mm/OH18N9 
� obciąŜenie barierek    1,5 kN/mb 
� obciąŜenie pomostu dodatkowe   1,5 kN/m2 
� wysokość bortnic     150 mm 
� rodzaj pokrycia    kratka z tworzywa sztucznego 
� konstrukcja pomostu oraz obarierowanie ze stali nierdzewnej 

Napęd jazdy zgarniacza 
� typ napędu     podwójny, obwodowy, dodatkowy  

napęd na drugą oś kaŜdego z wózków 
zgarniacza 

� motoreduktor 
� rodzaj materiału     guma 
� szybkość jazdy    1,4 – 2,0 m/min 
� stopień szczelności silnika    IP 55(56) 
� natęŜenie hałasu napędu   ~63dB 
� regulacja prędkości jazdy     

Szczotka do czyszczenia bieŜni 
� średnica szczotki    350 mm 
� wysokość szczotki    180 mm 
� obroty silnika     max. 1360 1/min 
� stopień szczelności silnika   IP65 
� typ napędu      zamknięty 
� typ przekładni    dwustopniowa 
� materiały na szczotkę   PP,PE, Poliamid, 1H18N9T 

Zgarniacz flotatu 
� regulacja krawędzi przelewu  ±40 mm (ręczna) 
� dodatkowe wyposaŜenie rurociągu  przyłącze myjki hydraulicznej 
� materiał      1H18N9T 

Szczotka do czyszczenia koryt przelewowych 
� średnica szczotki    450 mm 
� wysokość szczotki    dostosowana do wysokości przelewu 
� obroty silnika     min. 1360 min-1 
� stopień szczelności silnika   IP56 
� typ przekładni    dwustopniowa 
� podnoszenie i opuszczanie szczotki regulowane: ręczne, wciągarką 
� docisk szczotki do dna koryta pod własnym cięŜarem 
� docisk szczotki do ścian koryta spręŜynowy przestawny 
� materiały na szczotkę:    PP,PE, Poliamid, 1H18N9T 

Instalacje towarzyszące 
� naleŜy wykonać wszystkie instalacje towarzyszące i sieci międzyobiektowe 

umoŜliwiające włączenie dodatkowego osadnika przelewów układ 
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technologiczny 
� naleŜy wykonać wszelkie prace, które będą konieczne do uzyskania 

zdefiniowanych parametrów funkcjonalno-uŜytkowych obiektu i węzła 
technologicznego. 

 
(c) wymiana koryt przelewowych wraz z urz ądzeniami towarzysz ącymi 
W osadniku naleŜy wykonać nowe przelewy pilaste z regulacją pionową w zakresie 
min. ± 5 cm na śrubach. Wykonanie materiałowe przelewów oraz konstrukcji 
mocującej i nośnej: stal kwasoodporna min. 1H18N9T.  
W ramach wymiany przelewu naleŜy przewidzieć wszelkie prace przygotowawcze 
polegające na rozbiórce istniejących przelewów, zabezpieczeniu po demontaŜu 
powierzchni betonowych i zbrojenia, usunięciu i utylizacji materiałów nieprzydatnych. 
Prędkość przepływu w korycie przelewowym będzie zawierać się w zakresie od 0,5  - 
2,0 m/s. 
Maksymalna głębokość całkowita (łącznie z przelewem pilastym) 70 cm, wysokość 
przelewu pilastego: 10 cm, spadek dna koryta: 1,5 ‰, deflektor części pływających. 
Przelewy we wszystkich osadnikach muszą być jednorodne pod względem 
wykonania materiałowego i cech konstrukcyjno-technologicznych. 
Modernizacja przelewów ma doprowadzić do utrzymania równomiernego obciąŜenia 
hydraulicznego 
NaleŜy wykonać kompletny układ odprowadzania ścieków wraz z elementami 
mocowania i odprowadzeniem ścieków z koryta do kanału na zewnątrz osadników. 
W osadniku naleŜy wykonać spójny i jednorodny system usuwania części 
pływających. System ma gwarantować pełną separację części pływających i spust w 
warunkach umoŜliwiających całkowite opróŜnienie instalacji. Ma posiadać moŜliwość 
podłączenia systemów aktywnego płukania części pływających. 
 
(d) przebudowa systemu spustu osadu wst ępnego 
System odprowadzania osadów wstępnych wymaga przebudowy i modernizacji, co 
wynika ze zmian w ciągu technologicznym gospodarki osadowej. 
W obrębie osadników wstępnych naleŜy uzyskać w ramach modernizacji 
następujące cechy funkcjonalno-uŜytkowe systemu odprowadzania osadu 
wstępnego: 

o pulsacyjne odprowadzanie osadu wstępnego 
o automatyzacja procesu spustu w powiązaniu z 

pomiarem stopnia zagęszczenia osadu 
o spust osadów musi się odbywać w sposób 

zapewniający całkowite opróŜnienie instalacji po spuście 
o odprowadzanie osadu nie moŜe powodować wzrostu 

stopnia uwodnienia osadu 
 

(e) renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych k omory 
rozdziału przed osadnikiem wst ępnym 

 
Powierzchnie betonowe wewnętrzne 
NaleŜy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
Powierzchnie betonowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
NaleŜy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
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fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
Pręty zbrojeniowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie naleŜy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
naleŜy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiąŜącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) naleŜy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych naleŜy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Całą powierzchnię naleŜy zabezpieczyć elastyczną powłoką ochronną z Ŝywicy 
epoksydowo-smołowej wg zaleceń producenta systemu. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
 
Powierzchnie betonowe zewnętrzne 
Zewnętrzne powierzchnie betonowe naleŜy zabezpieczyć odpowiednią systemową 
powłoką izolacyjną (preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami 
sztucznymi), uzgodnioną z InŜynierem, wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed wykonaniem nowych powłok naleŜy usunąć istniejące. 
 
Górna powierzchnia betonowych ścian komory 
Górną powierzchnię betonowych ścian komory naleŜy zabezpieczyć przed 
działaniem zmiennych warunków atmosferycznych dyspersyjną farba akrylową. 
 
NaleŜy wymienić zastawki kanałowe. Nowe zastawki wykonane będą ze stali 
kwasoodpornej, z napędem elektrycznym. 
 
Uwaga:   Wszelkie wymogi w zakresie zastawek oraz innych elementów  

instalacji, urządzeń i wyposaŜenia technologicznego podano w  
punkcie 2.5 PFU 

 
(f) wymiana stalowych balustrad osadnika wst ępnego i komory rozdziału 

przed osadnikiem wst ępnym 
NaleŜy wymienić wszystkie stalowe balustrady wokół osadnika wstępnego i komory 
rozdziału przed osadnikiem wstępnym. Nowe balustrady naleŜy wykonać ze stali 
kwasoodpornej min. 0H18N9. 

 

1.4.6. Układ retencji wód deszczowych 

(a) przystosowanie istniej ącego osadnika wst ępnego do pełnienia funkcji 
zbiornika retencyjnego I O w zakresie konstrukcji 

Istniejący osadnik wstępny będzie wyłączony z ciągu technologicznego oczyszczania 
ścieków i będzie przystosowany do retencjonowania wód nadmiarowych w okresie 
intensywnych opadów atmosferycznych. 
W zakresie konstrukcji zbiornika, po wykonaniu demontaŜu urządzeń naleŜy 
wykonać: 

o demontaŜ istniejącego wyposaŜenia zbiornika funkcjonującego jako 
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osadnik wstępny 
o renowację powierzchni betonowych zbiornika 
o przebudowę układu przelewowego, którym wody nadmiarowe, po 

wypełnieniu pojemności czynnej zbiornika będą odprowadzane do 
zbiornika retencyjnego IIO, z wydajnością krawędzi przelewowej do 2000 
m3/d. 

Renowację naleŜy przeprowadzić stosownie do warunków wynikających z konstrukcji 
istniejącego zgarniacza i w odniesieniu do zmiany funkcji technologicznej obiektu. W 
ramach renowacji naleŜy przewidzieć wykonanie skuć istniejących warstw 
betonowych, konieczne zabezpieczenia zbrojenia i powłoki izolacyjne. 
 
Płyta denna zbiornika 
Renowacja płyty dennej ma polegać na uzyskaniu w efekcie końcowym właściwego 
spadku dna w kierunku leja osadowego. 
Renowację naleŜy przeprowadzić poprzez wykonanie Ŝelbetowej nadbudowy 
istniejącego dna zapewniającej odpowiednie spadki, szczelność oraz odporność na 
działanie medium. NaleŜy wykonać konstrukcyjne połączenie istniejącej konstrukcji 
dna z Ŝelbetową nadlewką. 
 
Powierzchnie betonowe wewnętrzne 
NaleŜy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
Powierzchnie betonowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
NaleŜy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
Pręty zbrojeniowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie naleŜy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
naleŜy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiąŜącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) naleŜy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych naleŜy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Całą powierzchnię naleŜy zabezpieczyć elastyczną powłoką ochronną z Ŝywicy 
epoksydowo-smołowej wg zaleceń producenta systemu. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
 
Dylatacje 
Dylatacje naleŜy oczyścić ze starego, zniszczonego materiału i kruszącego się 
betonu oraz wypełnić je nowym materiałem zgodnie z WW 04.02. 
 
Powierzchnie betonowe zewnętrzne 
Zewnętrzne powierzchnie betonowe naleŜy zabezpieczyć odpowiednią systemową 
powłoką izolacyjną (preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami 
sztucznymi), uzgodnioną z InŜynierem, wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Przed wykonaniem nowych powłok naleŜy usunąć istniejące. 
 
Opaska betonowa wokół osadnika 
NaleŜy wykonać naprawę betonowej opaski wokół osadnika. 
 
Wymiana stalowych balustrad 
NaleŜy wymienić wszystkie stalowe balustrady wokół komory. Nowe balustrady 
naleŜy wykonać ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9. 
 
(b) przystosowanie istniej ącego osadnika wst ępnego do pełnienia funkcji 

zbiornika retencyjnego I O w zakresie wyposa Ŝenia technologicznego 
Zbiornik naleŜy wyposaŜyć w układ mieszadeł załączanych automatycznie od 
poziomu wypełnienia wód w zbiorniku. Funkcją mieszadeł ma być utrzymanie 
zanieczyszczeń w zawieszeniu. 
Dane techniczne mieszadeł: 

� liczba mieszadeł i ustawienie dostosowane do zapewnienia własności 
funkcjonalno-uŜytkowych obiektu 

� średnica śmigła: min. 800 mm 
� prędkość obrotowa śmigła max. 720 obr/min 
� moŜliwość obrotu i ustawienia mieszadła pod róŜnymi kątami 
� wyposaŜone w kompletny osprzęt instalacyjno montaŜowy: Ŝurawik ze stali 

nierdzewnej o udźwigu dostosowanym do masy mieszadła, wspornik, 
prowadnica, instalacja zasilająca i sterująca. 

� konstrukcja nośna, 
Wody nadmiarowe po wyczerpaniu pojemności roboczej zbiornika będą 
odprowadzane grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego IIO lub zawracane wg 
określonego reŜimu do osadnika wstępnego. W tym celu zbiornik naleŜy wyposaŜyć 
w regulowany system pompowego spustu umoŜliwiający pełne i kontrolowane 
opróŜnianie zbiornika wraz z opomiarowaniem. 
 
(c) wykonanie zbiornika retencyjnego II O, 
Zbiornik retencyjny IIO będzie wykonany w technologii Ŝelbetowej z uwzględnieniem 
Wymagań Zamawiającego podanych w punkcie 2.2.3 i 2.5 PFU. 
Zbiornik wykonać jako podziemny, z wyniesieniem korony ponad rzędną terenu. 
Maksymalna głębokość zbiornika 6m, pojemność robocza 30000 m3, układ 
trójkomorowy, kaskadowy. Wymagane proporcje wymiarów w planie L/B = 1,0 – 2,0. 
 
(d) wyposa Ŝenie zbiornika retencyjnego II O wraz z infrastruktur ą 

towarzysz ącą 
Zbiornik naleŜy wyposaŜyć w układ mieszadeł załączanych automatycznie od 
poziomu wypełnienia wód w zbiorniku. Funkcją mieszadeł ma być utrzymanie 
zanieczyszczeń w zawieszeniu. 
Dane techniczne mieszadeł: 

� liczba mieszadeł i ustawienie dostosowane do zapewnienia własności 
funkcjonalno-uŜytkowych obiektu 

� wskaźnik jednostkowy mocy rozproszonej mieszadeł w zbiorniku retencyjnym, 
przy minimalnym gradiencie mieszania 90 s-1 < 0,007 KW/m3 komory 

� średnica śmigła: min. 800 mm 
� prędkość obrotowa śmigła max. 720 obr/min 
� moŜliwość obrotu i ustawienia mieszadła pod róŜnymi kątami 
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� wyposaŜone w kompletny osprzęt instalacyjno montaŜowy: Ŝurawik ze stali 
nierdzewnej o udźwigu dostosowanym do masy mieszadła, wspornik, 
prowadnica, instalacja zasilająca i sterująca 

� konstrukcja nośna, 
Wody nadmiarowe będą zawracane wg określonego reŜimu do osadnika wstępnego. 
W tym celu zbiornik naleŜy wyposaŜyć w regulowany system pompowego spustu 
umoŜliwiający pełne i kontrolowane opróŜnianie zbiornika wraz z opomiarowaniem. 
 
(e) dostosowanie układu retencji wód do granicznego  obci ąŜenia 

hydraulicznego stopnia biologicznego oczyszczania ścieków, 
Wody nadmiarowe będą oddzielane w ciągu technologicznym piaskowników poprzez 
regulowany przelew burzowy. Po separacji zawiesiny ziarnistej będą pompowane z 
dwufunkcyjnej pompowni głównej do układu kaskadowej retencji. Wydajność 
odprowadzania wód nadmiarowych będzie w pełni zautomatyzowana i uzaleŜniona 
od granicznego, dopuszczalnego obciąŜenia stopnia biologicznego oczyszczania 
ścieków i separacji biomasy osadu czynnego. 
Zamawiający wymaga aby system automatyzacji węzła technologicznego umoŜliwiał 
samoczynne ograniczenie wydajności pomp tłoczących ścieki do osadnika 
wstępnego w następujący sposób: 

o rejestracja przepływu w kanale zasilającym piaskowniki wód nadmiarowych 
powoduje ograniczenie górnej wydajności pomp zasilających ciąg 
technologiczny do zadanej przez operatora wydajności nie większej niŜ 
2000 m3/h 

o rejestracja poziomu wypełnienia w kanale zasilającym piaskowniki wód 
nadmiarowych powoduje proporcjonalne ograniczenie górnej wydajności 
pomp zasilających ciąg technologiczny do zadanej przez operatora 
wydajności minimalnej nie większej niŜ 1000 m3/h. 

o pompy wód nadmiarowych zasilające układ retencji I i IIO załączane są od 
pomiaru wypełnienia zbiornika czerpnego pompowni ścieków, przy ciągłej 
pracy pomp zasilających osadniki wstępne. 

o reŜim pracy dwóch układów pompowych musi gwarantować stałe zasilanie 
osadnika wstępnego i dalej bloku biologicznego oczyszczalni ścieków, co 
oznacza, Ŝe w pierwszej kolejności, po wyczerpaniu pojemności roboczej 
komory czerpnej wyłączane są pompy wód nadmiarowych, a załączane 
pompy ścieków 

 

1.4.7. Reaktory biologiczne 

(a) przebudowa systemu rozdziału ścieków przed reaktorami biologicznymi 
W związku ze zmianą funkcjonowania węzła usuwania zawiesiny łatwoopadającej 
oraz wdroŜenia systemu retencjonowania ścieków Zamawiający wymaga kompletnej 
przebudowy układu rurociągów międzyobiektowych i kanałów zasilających komory 
osadu czynnego. Układ kanałów ma uwzględniać potrzebę równomiernego zasilania 
wszystkich ciągów technologicznych komór biologicznych oraz wymóg wdroŜenia 
strefy predenitryfikacji zasilanej w 20% strumienia ściekami oczyszczonymi 
mechanicznie. Wymogi w zakresie wykonania sieci międzyobiektowych i komór 
rozdziału podano w punkcie 2.5 PFU 
 
(b) wydzielenie stref w celu wdro Ŝenia procesu jednostopniowego, 

wielofazowego oczyszczania ścieków w układzie A 2/O, z 
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predenitryfikacj ą osadu recyrkulowanego 
Układ technologiczny we wszystkich reaktorach winien składać się z następujących 
komór funkcyjnych: defosfatacja, denitryfikacja, komora naprzemiennego działania, 
komora nitryfikacji. Dodatkową komorę stanowić będzie osad recyrkulowanego, która 
będzie mogła być eksploatowana wariantowo: z/bez dodatku 20% strumienia 
ścieków oczyszczonych mechanicznie. 
Uzyskanie wymaganej pojemności technologicznej przy zachowaniu standardowych i 
typowych wskaźników technologicznych procesu moŜe być realizowane w istniejącej 
kubaturze komór lub poprzez dobudowę nowych zbiorników. 
Regulacja stref z wykorzystaniem strefy naprzemiennej musi umoŜliwiać zmiany 
stosunku pojemności komór napowietrzanych i nienapowietrzanych w zakresie ± 
20% w stosunku do standardowego (obliczeniowego) podziału stref, z zastrzeŜenie, 
iŜ udział ten nie moŜe być większy niŜ 50% dla strefy nienapowietrzanej. 
Zakres regulacji stref musi być realizowany z uwzględnieniem lokalizacji montaŜu 
wyposaŜenia w komorach, tak aby regulacja nie wymagała prowadzenia prac 
demontaŜowych elementów związanych z konstrukcją zbiornika. 
W strefie naprzemiennego działania naleŜy zainstalować aeratory powierzchniowe 
oraz mieszadło (-a). 
Zakres regulacji i podział stref musi być identyczny we wszystkich zbiornikach 
 
(c) wyposa Ŝenie reaktorów w urz ądzenia nowe i wymiana istniej ących 
Strefę defosfatacji, denitryfikacji, naprzemiennego działania oraz strefę 
predenitryfikacji naleŜy wyposaŜyć w mieszadła zatapialne, wolnoobrotowe o 
następujących parametrach: 

� średnica śmigła: min. 1500 mm 
� prędkość obrotowa śmigła max. 80 obr/min 
� moŜliwość obrotu i ustawienia mieszadła pod róŜnymi kątami 
� wyposaŜone w kompletny osprzęt instalacyjno montaŜowy: Ŝurawik ze stali 

nierdzewnej o udźwigu dostosowanym do masy mieszadła, wspornik, 
prowadnica 

� konstrukcja nośna, 
 
Strefę naprzemiennego działania oraz strefę nitryfikacji naleŜy wyposaŜyć w nowe 
aeratory do powierzchniowego napowietrzania mieszaniny ścieków i osadu czynnego 
spełniające co najmniej następujące wymagania: 

� typ:      aerator powierzchniowy o wale  
       pionowym 
� efektywność natleniania:   co najmniej 1,8kgO2/kWh 
� konstrukcja wirnika:    otwarta (ze względu na 
       niebezpieczeństwo zatykania) 
� wykonanie wirnika:    konstrukcja spawana 
� wykonanie materiałowe wirnika:  stal węglowa powlekana 
       przeciwkorozyjnie, 
� wirnik aeratora połączony z wałem skrzyni biegów kołnierzowo bez 

dodatkowego łoŜyskowania 
� połączenie silnika elektrycznego ze skrzynia biegów poprzez sprzęgło 

elastyczne, 
� poziomowanie aeratora za pomocą płyty fundamentowej, 
� sterowanie wydajnością tlenowa aeratora poprzez zmienna prędkość 

obrotowa wirnika dzięki zastosowaniu przemiennika częstotliwości, 
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Dodatkowo, ze względu na konieczność utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu 
naleŜy przewidzieć ewentualną konieczność uzupełnienia wartości gradientu 
mieszania w strefie nitryfikacji systemem mieszania mechanicznego z 
wykorzystaniem mieszadeł zatapialnych, wolnoobrotowych 
 
W komorach osadu czynnego naleŜy zamontować system recyrkulacji wewnętrznej 
bazujący na układzie zatapialnych mieszadeł pompujących i rurociągach 
recyrkulacyjnych w montaŜu mokrym 
Dane techniczne mieszadeł pompujących i systemu: 

� wskaźnik jednostkowy zuŜycia energii elektrycznej przez zespól mieszadeł 
pompujących dla recyrkulacji wewnętrznej < 0,006 KWh/m3 ścieków 

� silniki wielobiegunowych, bezprzekładniowe zasilane przez przemiennik 
częstotliwości 

� średnica wylotowa: min. 400 mm 
� regulowana wydajność systemu w zakresie 100 – 250 % natęŜenia dopływu 

do komory 
� montaŜ na złączu sprzęgającym, z prowadnicą 
� wyposaŜone w kompletny osprzęt instalacyjno montaŜowy: Ŝurawik ze stali 

nierdzewnej o udźwigu dostosowanym do masy mieszadła, kierownica, 
wspornik, prowadnica 

� wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 
� układ dwustronny o równomiernej wydajności, montaŜ przy ścianach bocznych 

komory 
� układ umoŜliwiający skierowanie strumienia recyrkulacji wewnętrznej do strefy 

denitryfikacji 
� przekierowanie strumienia z wykorzystaniem zasuw noŜowych z 

elektronapędem, 
� prędkość przepływowa w rurociągu recyrkulacyjnym 0,8 – 2,0 m/s 
� zabezpieczenie przed dławieniem w rurociągu 

 
W układzie komora osadu czynnego – osadniki wtórne naleŜy przebudować system 
recyrkulacji osadu (recyrkulacja zewnętrzna), tak aby system spełniał następujące 
warunki funkcjonalno – uŜytkowe: 

� równomierne zasilanie wszystkich komór 
� zawracanie osadu do strefy predenitryfikacji osadu. 

 
W komorze naleŜy zabudować urządzenia towarzyszące, (zastawki, przepustnice, 
koryta, itd.) niezbędne do uruchomienia procesu biologicznego, wielofazowego 
oczyszczania ścieków osadem czynnym z uwzględnieniem warunku warunków 
technologicznych i funkcji uŜytkowej obiektu. Obiekt będzie wyposaŜony kompletnie 
a wszystkie urządzenia montowane w komorze i wymieniane w pozostałych 
komorach będą zunifikowane pod względem konstrukcyjnym i technicznym. 
 
We wszystkich komorach naleŜy wykonać nowe przelewy pilaste z regulacją pionową 
w zakresie min. ± 5 cm na śrubach. Wykonanie materiałowe przelewów oraz 
konstrukcji mocującej i nośnej: stal kwasoodporna min. 1H18N9T.  
W ramach wymiany przelewu naleŜy przewidzieć wszelkie prace przygotowawcze 
polegające na rozbiórce istniejących przelewów, zabezpieczeniu po demontaŜu 
powierzchni betonowych i zbrojenia, usunięciu i utylizacji materiałów nieprzydatnych. 
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Prędkość przepływu w korycie przelewowym będzie zawierać się w zakresie od 0,5  - 
2,0 m/s. 
Maksymalna głębokość całkowita (łącznie z przelewem pilastym) 70 cm, wysokość 
przelewu pilastego: 10 cm, spadek dna koryta: 1,5 ‰,  
Przelewy we wszystkich zbiornikach muszą być jednorodne pod względem 
wykonania materiałowego i cech konstrukcyjno-technologicznych. 
Modernizacja przelewów ma doprowadzić do utrzymania równomiernego obciąŜenia 
hydraulicznego odpływem ze wszystkich komór osadu czynnego 
 
Planuje się wykonanie nowych pomostów komunikacyjnych. 
Pomost obsługowy z barierkami winien spełniać co najmniej następujące wymogi: 

o szerokość schodów min. 800 mm 
o wys. barierek 1100 mm 
o obciąŜenie barierek 1,5 kN/mb 
o konstrukcja pomostu oraz obarierowanie ze stali nierdzewnej 
o kraty pomostowe wykonane ze stali nierdzewnej 
 

(d) renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych 
zbiorników 

NaleŜy: 
− rozebrać oraz wykonać nowe konstrukcje nośne aeratorów 
− rozebrać oraz wykonać nowe koryt wzdłuŜ komór 
− dokonać naprawy skorodowanej górnej powierzchni ścian komór 
− dokonać naprawy powierzchni betonowych oraz wykonać 

wewnętrzne i zewnętrzne izolacje zbiorników. 
 
Rozbiórka oraz wykonanie nowej konstrukcji nośnej aeratorów 
NaleŜ rozebrać płyty, na których umieszczone są aeratory oraz pomosty łączące je z 
drogami komunikacyjnymi. Wykonać naleŜy nową konstrukcje niosącą aerator 
dostosowaną do zmodernizowanej technologii oczyszczalni ścieków. 
 
Rozbiórka oraz wykonanie nowych koryt wzdłuŜ komór 
NaleŜy rozebrać koryta wzdłuŜ komór i wykonać nowe w sposób, który zapewni 
równomierne grawitacyjne doprowadzanie ścieków do poszczególnych komór. Wraz 
z przebudową koryt naleŜy zaprojektować i ułoŜyć nowe płyty nakrywające. 
 
Naprawa skorodowanej górnej powierzchni ścian komór 
Naprawę skorodowanej górnej powierzchni ścian komór naleŜy wykonać poprzez 
nadbetonowanie Ŝelbetowego „wieńca” z betonu B-25 zbrojonego stalą Ŝebrowaną 
18G2, oraz zabezpieczenie jego powierzchni przed działaniem zmiennych warunków 
atmosferycznych dyspersyjną farba akrylową. W wieniec wbetonować słupki do 
barierek ochronnych. Przed wykonaniem wieńca naleŜy skuć wykruszony, 
skorodowany beton do poziomu o dobrym stanie technicznym, oraz oczyścić 
odsłonięte zbrojenie. 
 
Powierzchnie betonowe wewnętrzne 
NaleŜy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
Powierzchnie betonowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
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NaleŜy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
Pręty zbrojeniowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie naleŜy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
naleŜy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiąŜącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) naleŜy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych naleŜy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Całą powierzchnię naleŜy zabezpieczyć elastyczną powłoką ochronną z Ŝywicy 
epoksydowo-smołowej wg zaleceń producenta systemu. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
 
Powierzchnie betonowe zewnętrzne 
Zewnętrzne powierzchnie betonowe naleŜy zabezpieczyć odpowiednią systemową 
powłoką izolacyjną (preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami 
sztucznymi), uzgodnioną z InŜynierem, wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed wykonaniem nowych powłok naleŜy usunąć istniejące. 
 
Dylatacje 
Dylatacje naleŜy oczyścić ze starego, zniszczonego materiału i kruszącego się 
betonu oraz wypełnić je nowym materiałem zgodnie z WW 04.02. 
 
Dno zbiorników 
NaleŜy przewidzieć konieczność profilowania dna zbiorników dla potrzeb 
optymalizacji warunków montaŜu urządzeń technologicznych. 
 
(e) wymiana stalowych balustrad 
NaleŜy wymienić wszystkie stalowe balustrady wokół komór. Nowe balustrady naleŜy 
wykonać ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9. 
 
(f) wykonanie nowej nawierzchni na drogach mi ędzy komorami 
NaleŜy ułoŜyć nową nawierzchnię na drogach między komorami i skutecznie 
wypełnić dylatację pomiędzy tymi drogami a płytami nakrywającymi koryta. Drogi 
przystosowane do wjazdu m.in. wózków widłowych. 
 
(g) stacja dozowania soli Ŝelaza na wylocie z komór napowietrzania 
NaleŜy wykonać konstrukcję fundamentów oraz wanny zbiornika z zabezpieczeniem 
chemoodpornym 
Powłoka chemoodporna powinna spełniać następujące warunki: 

� odporność na działanie mediów: 
o roztwór siarczanu Ŝelazowego – PIX – stęŜenie ok. 

41%, PH<1, 
o roztwór chlorku Ŝelazowego – stęŜenie do 30%, 
o roztwór siarczanu glinowego – stęŜenie ok. 10%, 
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o koagulant glinowo-Ŝelazowy – stęŜenie ok. 4%, PH<1, 
o polichlorek glinowy – stęŜenie do 20%, PH ok. 1,5, 
o glinian sodowy – stęŜenie do 20%, PH ok. 11, 
o inne koagulanty o podobnych właściwościach., 

� szczelność, 
� odporność na działanie promieni UV i warunki atmosferyczne, 
� wysoka przyczepność – min. 2Mpa, 
� odporność na ścieranie i uderzenia mechaniczne, 
� gładkie wykończenie. 

Powierzchnie boczne stykające się z gruntem naleŜy zabezpieczyć odpowiednią 
systemową powłoką izolacyjną (preparat gruntujący + preparat izolacyjny).  
Na ścianach fundamentowych naleŜy wykonać izolację pionową oraz poziomą. 
Stację PIX stanowić będzie zbiornik magazynowy siarczanu Ŝelazowego, wykonany 
z laminatu poliestrowo-szklanego oraz trzy jednogłowicowe pompy dozowania 
koagulantu. 
W pomieszczeniu technicznym naleŜy zamontować pompy dozujące i sterowniki 
umieszczone w obudowach kioskowych oraz prysznic bezpieczeństwa z 
dodatkowym urządzeniem do przemywania oczu i umywalka. 
W drodze dojazdowej przy stacji koagulantu naleŜy wykonać wpust deszczowy, do 
którego trafiać będą ewentualne odcieki powstające przy napełnianiu zbiornika z 
cysterny. Odprowadzane one będą poprzez neutralizator do kanalizacji własnej, wg 
projektu sieci zewnętrznych. 
NaleŜy wykonać kompletną stację ze zbiornikiem magazynowym oraz pompami 
dozującymi umieszczonymi w obudowie. Pojemnośc zbiornika magazynowego min. 
V=28m3.  
Parametry technologiczne pomp: 

� ilość pomp dozujących koagulant do części biologicznej oczyszczalni   3 
szt.(2prac.+1 rez.) 

� zakres wydajności jednej pompy według obliczeń technologicznych 
� wysokość tłoczenia min. 10 bar 

W skład wyposaŜenia technologicznego stacji wchodzi szafa siłowo-sterownicza oraz 
instalacja PIX z system deszczowania w korycie zbiorczym komór napowietrzania 
 
Koagulant PIX dozowany będzie ze stacji PIX do następujących punktów dozowania: 

� do kanału odpływowego z komory nitryfikacji 
� do komory rozdziału ścieków przed osadnikami wstępnymi (strącanie 

wstępne) 
� do układu retencjonowania i podczyszczania odcieków z pras. 

Do kaŜdego z w/w punktów przewidziano odrębny przewód z węŜa spiralnie 
zbrojonego z PVC o średnicy dw=25 mm i ciśnieniu roboczym 0,67 MPa. Przewód 
powinien być prowadzony w gruncie na głębokości 0,5÷0,6 m pod terenem i ułoŜony 
w rurach osłonowych Dz50 PVC.  
 

1.4.8. Osadniki wtórne 

(a) renowacja Ŝelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych 
osadników wtórnych 

 
Rozebranie oraz wykonanie nowych ścianek Ŝelbetowych w kanałach przelewowych  
NaleŜy rozebrać znajdujące się w kanałach przelewowych ścianki Ŝelbetowe, a 
następnie wykonać nowe. 



Część III – Program funkcjonalno – uŜytkowy – część opisowa (1/2)   

 

Wybór projektanta  i wykonawcy  robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków” w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”,  
nr 2004/PL/16/C/PE/033 63 

 
BieŜnia zgarniacza 
W części górnej ściany osadnika naleŜy przygotować jezdnię z utwardzoną bieŜnią o 
szer. 40 cm dla kół zgarniacza. 
Na koronie osadnika (jezdnia zgarniacza) naleŜy wykonać warstwę nośną 
samoniwelującą oraz powłokę trudnościeralną z Ŝywicy na bazie poliuretanów, 
odporną na działanie promieni UV. 
Przed wykonaniem powłoki beton bieŜni naleŜy odkuć i wypiaskować oraz dokonać 
napraw i reprofilacji. 
Dokładność wykonania bieŜni zgarniacza wzdłuŜnie ±2mm na długości 2m i ±2mm 
poprzecznie oraz ±2mm od poziomu określonego na rysunku dla całej bieŜni 
 
Płyta denna zbiornika 
Renowacja dna ma na celu odtworzenie właściwości funkcjonalno-uŜytkowych 
obiektu polegających na separacji i wydzielaniu osadów łatwoopadających ze 
ścieków.  
Renowację naleŜy przeprowadzić stosownie do warunków wynikających z konstrukcji 
istniejącego zgarniacza i w odniesieniu do prac polegających na renowacji bieŜni. W 
ramach renowacji naleŜy przewidzieć wykonanie skuć istniejących warstw 
betonowych, konieczne zabezpieczenia zbrojenia i powłoki izolacyjne. 
Odtworzenie ma polegać na uzyskaniu w efekcie końcowym właściwego spadku dna 
w kierunku leja osadowego. 
Renowację naleŜy przeprowadzić poprzez wykonanie Ŝelbetowej nadbudowy 
istniejącego dna zapewniającej odpowiednie spadki, szczelność oraz odporność na 
działanie medium. NaleŜy wykonać konstrukcyjne połączenie istniejącej konstrukcji 
dna z Ŝelbetową nadlewką 
 
Powierzchnie wewnętrzne 
NaleŜy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
Powierzchnie betonowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
NaleŜy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
Pręty zbrojeniowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie naleŜy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
naleŜy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiąŜącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) naleŜy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych naleŜy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Całą powierzchnię naleŜy zabezpieczyć elastyczną powłoką ochronną z Ŝywicy 
epoksydowo-smołowej wg zaleceń producenta systemu. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
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Dylatacje 
Dylatacje naleŜy oczyścić ze starego, zniszczonego materiału i kruszącego się 
betonu oraz wypełnić je nowym materiałem zgodnie z WW 04.02. 
 
Powierzchnie zewnętrzne 
Zewnętrzne powierzchnie betonowe naleŜy zabezpieczyć odpowiednią systemową 
powłoką izolacyjną (preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami 
sztucznymi), uzgodnioną z InŜynierem, wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed wykonaniem nowych powłok naleŜy usunąć istniejące. 
 
Opaska betonowa wokół osadnika 
NaleŜy wykonać naprawę betonowej opaski wokół osadnika. 
 
(b) wymiana zgarniaczy osadu wraz z urz ądzeniami towarzysz ącymi 
NaleŜy wymienić istniejący zgarniacz osadu w osadniku wtórnym na urządzenie 
spełniające co najmniej następujące wymogi funkcjonalno-uŜytkowe:  

Zgarniacz osadu dennego 
� Medium     mieszanina ścieków i osadu czynnego 
� typ zgarniacza      podnoszony ponad ścieki 
� rodzaj      tarczowy, dostosowany do pracy w  

zbiorniku z lejem osadowym  

Pomost zgarniacza 
� szerokość      1200 mm 
� wysokość barier i rodzaj materiału  1100 mm/OH18N9 
� obciąŜenie barierek    1,5 kN/mb 
� obciąŜenie pomostu dodatkowe   1,5 kN/m2 
� wysokość bortnic     150 mm 
� rodzaj pokrycia    kratka z tworzywa sztucznego 
� konstrukcja pomostu oraz obarierowanie ze stali nierdzewnej 

Napęd jazdy zgarniacza 
� typ napędu     podwójny, obwodowy, dodatkowy  

napęd na drugą oś kaŜdego z wózków 
zgarniacza 

� motoreduktor 
� rodzaj materiału     guma 
� szybkość jazdy    1,4 – 2,0 m/min 
� stopień szczelności silnika    IP 55(56) 
� natęŜenie hałasu napędu   ~63dB 
� regulacja prędkości jazdy     

Szczotka do czyszczenia bieŜni 
� średnica szczotki    350 mm 
� wysokość szczotki    180 mm 
� obroty silnika     max. 1360 1/min 
� stopień szczelności silnika   IP65 
� typ napędu      zamknięty 
� typ przekładni    dwustopniowa 
� materiały na szczotkę   PP,PE, Poliamid, 1H18N9T 
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Zgarniacz flotatu 
� regulacja krawędzi przelewu  ±40 mm (ręczna) 
� dodatkowe wyposaŜenie rurociągu  przyłącze myjki hydraulicznej 
� materiał      1H18N9T 
� aktywny system usuwania części pływających (osadu flotującego) 

Szczotka do czyszczenia koryt przelewowych 
� średnica szczotki    450 mm 
� wysokość szczotki    dostosowana do wysokości przelewu 
� obroty silnika     min. 1360 min-1 
� stopień szczelności silnika   IP56 
� typ przekładni    dwustopniowa 
� podnoszenie i opuszczanie szczotki regulowane: ręczne, wciągarką 
� docisk szczotki do dna koryta pod własnym cięŜarem 
� docisk szczotki do ścian koryta spręŜynowy przestawny 
� materiały na szczotkę:    PP,PE, Poliamid, 1H18N9T 

Instalacje towarzyszące 
� naleŜy wykonać wszystkie instalacje towarzyszące i sieci międzyobiektowe 

umoŜliwiające włączenie dodatkowego osadnika przelewów układ 
technologiczny 

� naleŜy wykonać wszelkie prace, które będą konieczne do uzyskania 
zdefiniowanych parametrów funkcjonalno-uŜytkowych obiektu i węzła 
technologicznego 

� naleŜy wykonać prace konieczne do usprawnienia procesu usuwania części 
pływających i odprowadzania ich do komory mieszania osadów.  

 
(c) wymiana koryt przelewowych wraz z urz ądzeniami towarzysz ącymi 
W osadniku naleŜy wykonać nowe przelewy pilaste z regulacją pionową w zakresie 
min. ± 5 cm na śrubach. Wykonanie materiałowe przelewów oraz konstrukcji 
mocującej i nośnej: stal kwasoodporna min. 1H18N9T.  
W ramach wymiany przelewu naleŜy przewidzieć wszelkie prace przygotowawcze 
polegające na rozbiórce istniejących przelewów, zabezpieczeniu po demontaŜu 
powierzchni betonowych i zbrojenia, usunięciu i utylizacji materiałów nieprzydatnych. 
Prędkość przepływu w korycie przelewowym będzie zawierać się w zakresie od 0,5  - 
2,0 m/s. 
Maksymalna głębokość całkowita (łącznie z przelewem pilastym) 70 cm, wysokość 
przelewu pilastego: 10 cm, spadek dna koryta: 1,5 ‰, deflektor części pływających. 
Przelewy we wszystkich osadnikach muszą być jednorodne pod względem 
wykonania materiałowego i cech konstrukcyjno-technologicznych. 
Modernizacja przelewów ma doprowadzić do utrzymania równomiernego obciąŜenia 
hydraulicznego 
NaleŜy wykonać kompletny układ odprowadzania ścieków wraz z elementami 
mocowania i odprowadzeniem ścieków z koryta do kanału na zewnątrz osadników. 
W osadniku naleŜy wykonać spójny i jednorodny system usuwania części 
pływających. System ma gwarantować pełną separację części pływających i spust w 
warunkach umoŜliwiających całkowite opróŜnienie instalacji. Ma posiadać moŜliwość 
podłączenia systemów aktywnego płukania części pływających 
 
(d) przebudowa systemu odprowadzenia osadu 
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NaleŜy zoptymalizować proces separacji, zagęszczania i magazynowania osadu w 
osadnikach wtórnych z uwzględnieniem następujących warunków brzegowych: 

� wskazanie wartości maksymalnej, powyŜej której praca pomp 
recyrkulacyjnych jest  nieekonomiczna, a stęŜenie osadu w strumieniu 
recyrkulowanym niskie, 

� wskazanie wartości minimalnej, poniŜej której występuje prawdopodobieństwo 
wtórnego uwalniania fosforu w strefie magazynowania osadników wtórnych, 

� wskazanie wartości granicznej, powyŜej której nastąpi przeciąŜenie osadnika 
ładunkiem osadu w dopływie 

� Oobj ≤ 600 dm3/m2h - obciąŜenie osadnika wtórnego objętością osadu 
W ramach działań przewidzianych do wykonania naleŜy zoptymalizować pracę 
zgarniaczy osadu oraz systemu recyrkulacji i rozdziału strumieni mieszaniny ścieków 
i osadu czynnego. 
NaleŜy wykonać takŜe wszelkie prace konieczne do przebudowy systemu 
recyrkulacji zewnętrznej w zawiązku ze zmianą technologii pracy reaktorów 
biologicznych. 
 
(e) wymiana stalowych balustrad  
NaleŜy wymienić wszystkie stalowe balustrady wokół komór. Nowe balustrady naleŜy 
wykonać ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9. 
 

1.4.9. Pompownia osadu recyrkulowanego 

Roboty remontowo-budowlane części technologicznej i zapleczowej, poza robotami 
związanymi z wymianą nadziemnych studzienek w komorach zbiorczych osadu oraz 
renowacją i zabezpieczeniem powierzchni betonowych podziemnych komór osadów 
ujęto w pkt. 1.4.4. 
 
(a) opomiarowanie przepływów w obiekcie 
NaleŜy opomiarować wszystkie przepływy w obiekcie oraz włączyć opomiarowanie w 
układ AKPiA oczyszczalni. 
System automatyzacji będzie wiązał pracę pomp recyrkulacyjnych z: 

� pomiarami stęŜenia osadu doprowadzanego do obiektu 
� pomiarami natęŜenia dopływu ścieków do oczyszczalni 
� nastawami operatorskimi 
� pomiarami natęŜenia przepływu strumienia recyrkulacji poprzez 

przepływomierze elektroagnetyczne 
oraz pracę pompy osadu nadmiernego z: 

� pomiarami stęŜenia osadu doprowadzanego do obiektu, 
� pomiarami stęŜenia osadu w komorach biologicznych, 
� pomiarami stęŜenia osadu w odpływie z osadników wtórnych, 
� pomiarami natęŜenia dopływu ścieków do odbiornika, 
� nastawami operatorskimi, 
� pomiarami natęŜenia przepływu strumienia osadu nadmiernego poprzez 

przepływomierze elektromagnetyczne z algorytmem sumowania. 
 
(b) wymiana pomp i armatury w obiekcie 
Recyrkulacja zewnętrzna musi mieć zdolność regulacji w zakresie 0,7 – 1,2 dopływu 
ścieków i musi być realizowana w sposób płynny (dwa przetworniki częstotliwości)  i 
automatyczny z uwzględnieniem wymogów technologicznych optymalizacji wg 
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punktu 1.4.11.(e). w reŜimie 24 h/d, nawet jeŜeli będzie to musiało się wiązać z 
koniecznością przebudowy pompowni 
Odprowadzanie osadu nadmiernego będzie ciągłe w czasie t = 12 h średnio w kaŜdej 
dobie. 
W ramach modernizacji obiektu naleŜy wymienić pompy, armaturę i elementy 
rurociągów tłocznych osadu recyrkulowanego i nadmiernego.  
Istniejące pompy zdemontować, a w ich miejsce zainstalować nowe pompy z 
uwzględnieniem konieczności dostosowania technologii montaŜu do stanu 
istniejącego. 
W ramach wymiany pomp naleŜy przewidzieć wszelkie prace przygotowawcze 
polegające na zabezpieczeniu po demontaŜu powierzchni betonowych i zbrojenia, 
usunięciu i utylizacji materiałów nieprzydatnych oraz wszelkie prace związane z 
podłączeniem nowych pomp oraz uruchomieniem obiektu w zakresie spełnienia 
zdefiniowanych cech funkcjonalno-uŜytkowych. 
Sposób montaŜu pomp ma uwzględniać warunek łatwej ewakuacji urządzeń z 
zastosowaniem Ŝurawików lub innych urządzeń wyciągowych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie 
 
(c) wymiana nadziemnych studzienek w komorach zbior czych osadu 
NaleŜy wymienić nadziemne studzienki w komorach zbiorczych osadu. 
 
(d) renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowy ch podziemnych 

komór osadów 
NaleŜy dokonać naprawy powierzchni betonowych oraz wykonać wewnętrzne i 
zewnętrzne izolacje komór osadów. 
 
Powierzchnie wewnętrzne 
NaleŜy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
Powierzchnie betonowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
NaleŜy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
Pręty zbrojeniowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie naleŜy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
naleŜy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiąŜącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) naleŜy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych naleŜy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Całą powierzchnię naleŜy zabezpieczyć elastyczną powłoką ochronną z Ŝywicy 
epoksydowo-smołowej wg zaleceń producenta systemu. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
 
Powierzchnie zewnętrzne 
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Zewnętrzne powierzchnie betonowe naleŜy zabezpieczyć odpowiednią systemową 
powłoką izolacyjną (preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami 
sztucznymi), uzgodnioną z InŜynierem, wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed wykonaniem nowych powłok naleŜy usunąć istniejące. 
 

1.4.10. Pompownia wysokich ci śnień 

(a) wykonanie remontu obiektu wraz z robotami wyko ńczeniowymi 
  
Rozebranie części parterowej – dyspozytorni 
Z uwagi na zły stan techniczny oraz niewykorzystanie tej części obiektu w przyszłym 
układzie technologicznym, naleŜy rozebrać dyspozytornię. 
 
Naprawa ścian nadziemia 
Z uwagi na liczne spękania naleŜy dokonać niezbędnych napraw ścian obiektu. 
 
Wykonanie izolacji termicznych ścian oraz elewacji budynku 
NaleŜy odkopać ściany hali pomp i wykonać ocieplenie do głębokości 1m. 
Ściany zewnętrzne obiektu naleŜy ocieplić metodą lekką-mokrą 
 
Wykonanie remontu stropodachu budynku 
Stropodach budynku naleŜy ocieplić płytami styropianowymi laminowanymi papą 
oraz wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej. 
Istniejące obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe naleŜy zdemontować i wykonać 
nowe. 
Wykonać naleŜy nowe klamrowe wejście na dach, stosując wymiary i zabezpieczenia 
wynikające z obowiązujących przepisów. 
 
Remont tynków wewnętrznych oraz malowanie ścian i sufitów 
NaleŜy dokonać naprawy tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Całą powierzchnię 
tynków naleŜy pomalować. 
 
Wykonanie okładzin schodów 
NaleŜy wykonać okładziny schodów z płytek gress. 
 
Wymiana stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej 
NaleŜy wymienić stolarkę okienną i drzwiową oraz wrota w stacji trafo. 
 
Wykonanie opaski wokół budynku 
Wokół budynku naleŜy wykonać opaskę betonową o szerokości 50cm, ze spadkiem 
od budynku. 
 
Renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych podziemnych komór 
zbiorczych 
NaleŜy dokonać naprawy powierzchni betonowych oraz wykonać wewnętrzne i 
zewnętrzne izolacje komór zbiorczych. 
 
Powierzchnie betonowe wewnętrzne 
NaleŜy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
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Powierzchnie betonowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
NaleŜy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
Pręty zbrojeniowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie naleŜy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
naleŜy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiąŜącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) naleŜy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych naleŜy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Całą powierzchnię naleŜy zabezpieczyć elastyczną powłoką ochronną z Ŝywicy 
epoksydowo-smołowej wg zaleceń producenta systemu. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
 
Powierzchnie betonowe zewnętrzne 
Zewnętrzne powierzchnie betonowe naleŜy zabezpieczyć odpowiednią systemową 
powłoką izolacyjną (preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami 
sztucznymi), uzgodnioną z InŜynierem, wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed wykonaniem nowych powłok naleŜy usunąć istniejące. 
 
Wymiana nadziemnych studzienek w komorach zbiorczych 
NaleŜy wymienić nadziemne studzienki w komorach zbiorczych. 
 
(b) wymiana i remont pomp 
Obecnie w pompowni eksploatowane są dwa zespoły pomp typu 250Z2K-12 o mocy: 

• I zespół     N = 110 kW (5 pomp) 
• II zespół    N = 110 kW (2 pompy) i N = 90 kW (3 pompy) 

 
Ciśnienie w rurociągu na wyjściu z pompowni wynosi: 

• 42 m H2O przy przepływie 2 000 m3/h (praca 3 pomp) 
• 50 m H2O przy przepływie 2 400 m3/h (praca 5 pomp) 

 
NaleŜy wymienić pompy na urządzenia o analogicznym sposobie montaŜu 
(ustawienie suche) oraz o parametrach technologicznych odpowiadających 
wymaganiom układu hydraulicznego stworzonego poprzez współpracę zespołu pomp 
z modernizowanym rurociągiem odprowadzania ścieków do odbiornika. 
Wymagane parametry techniczne pompy będą zgodne z opisem w punkcie 2.5 PFU 
oraz: 

• wskaźnik jednostkowy zuŜycia energii elektrycznej przez zespól pomp 
pompowni ścieków oczyszczonych < 0,060 KWh/m3 ścieków 

• zastosować przetworniki częstotliwości do regulacji wydajności pomp. Klasa 
izolacji stojana F, czujniki temperatury i wilgotności uzwojenia 

• reŜim pracy układów n+1 
• medium: ścieki oczyszczone  
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• sprawność hydrauliczna: min. 75% 
• silnik pompy w wykonaniu zwykłym 
• regulowana szczelina czołowa wirnika 
• obudowa pompy oraz wirnik dostosowany do charakterystyki medium 
• minimalna wytrzymałość wirnika 16000 roboczogodzin 
• sterowanie pompami: dwa przetworniki częstotliwości w systemie 

gwarantującym płynną elastyczność układu pompowego 0-100 % natęŜenia 
przepływu 

Wraz z wymianą pomp naleŜy zainstalować kompletne wyposaŜenie technologiczne 
układów pompowych (armatura, kompensatory) oraz urządzenia przeciwdziałające 
uderzeniom hydraulicznym, zgodnie z wymaganiami wg punktu 2.5 PFU. 
 
(c) wymiana i remont instalacji elektrycznych i AKP iA 
W ramach modernizacji wyposaŜenia obiektu naleŜy wykonać wymianę instalacji 
zasilających pompy, instalacji sterowniczych i AKPiA. Nowe instalacje muszą 
spełniać warunki montaŜu i eksploatacji nowych urządzeń. Sygnały AKPiA oraz 
sterowanie pompami przeniesione będzie z pomieszczeń istniejącej dyspozytorni 
lokalnej (przewidzianej do rozbiórki w ramach Kontraktu) do Centralnej Dyspozytorni. 
 

1.4.11. Punkt pomiaru ilo ści i jako ści ścieków oczyszczonych 

(a) wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami w ykończeniowymi 
Obiekt zlokalizowany będzie na kanałach 2 x DN600 mm doprowadzającym ścieki do 
pompowni wysokich ciśnień i będzie wykonany jako koryto pomiarowe otwarte, przed 
komorą zbiorczą pompowni wysokich ciśnień. Wymogi konstrukcyjne obiektu będą 
zgodne z Wymaganiami Zamawiającego wg punktu 2.2.2 oraz 2.5 PFU. Punkt 
pomiarowy będzie posiadał wszelkie elementy wyposaŜenia niezbędne do obsługi 
urządzeń. WyposaŜony będzie w instalacje ochrony przeciwporaŜeniowej, 
wyrównawczej, przeciwprzepięciowej i odgromowej. 
Sygnały sterowania i wizualizacji w obiekcie  naleŜy doprowadzić do centralnej 
dyspozytorni oczyszczalni. 
Obiekt będzie objęty projektem zagospodarowania przestrzennego i w tym zakresie 
jego lokalizacja będzie powiązana z istniejącym układem komunikacyjnym 
oczyszczalni. 
 
(b) wyposa Ŝenie obiektu w układy kontrolno-pomiarowe wraz z 

urządzeniami peryferyjnymi i infrastruktur ą towarzysz ącą 
Zamawiający wymaga zainstalowania urządzeń pociągłego pomiaru: 

o przepływ 
o temperatura ścieków 
o pH ścieków, 
o przewodność ścieków, 
o azot azotanowy, 
o amoniak, 
o fosforany, 

 
(c) wykonanie punktu poboru wody technologicznej wr az z robotami 

towarzysz ącymi i sieci ą wodoci ągową 
NaleŜy wykonać ujęcie wody technologicznej i wykonać sieć wody technologicznej w 
celu uzbrojenia istniejących i nowoprojektowanych węzłów technologicznych. Pobór 
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wody technologicznej z miejsca przez przepływomierzem punktu pomiaru ilości 
ścieków odprowadzanych do odbiornika 
Woda technologiczna musi spełniać po modernizacji parametry wynikające z 
wymogów procesów: 

o przemywania skratek 
o płukania piasku 
o płukania pras taśmowych i zagęszczaczy mechanicznych 
o obsługi węzła termicznej utylizacji osadu 
o płukania zbiorników retencyjnych 
o mycia obiektów technologicznych przygotowywanych do prac 

konserwacyjno-remontowych 
Instalację wykonać z wszystkimi zabezpieczeniami zapewniającymi brak moŜliwości 
połączenia z siecią wody, według wymogów punktu 2.5 PFU 
 

1.4.12. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika 

(a) odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika – renowacja 
kanału tłocznego Ø 813/11 mm 

Ścieki oczyszczone z pompowni wysokich ciśnień odprowadzane są poprzez stalowy 
rurociąg tłoczny Ø 813/11 mm do rowu i poprzez rzekę Goleszankę do rzeki 
Moszczanki, stanowiącej dopływ rzeki Wolbórki, uchodzącej do rzeki Pilicy poniŜej 
zbiornika Sulejowskiego w Tomaszowie Mazowieckim (Rysunek 6). 
Z pompowni wysokich ciśnień kanał tłoczny ułoŜony jest wzdłuŜ rzeki Strawy, 
następnie biegnie pomiędzy jeziorem Bugaj a wsią Wierzeje, wzdłuŜ kompleksu 
leśnego do skrzyŜowania drogi lokalnej z drogą krajową nr 44, wzdłuŜ tej drogi którą 
przekracza na wysokości wsi Proszenie - Stara Wieś. Następnie kanał okala tę wieś 
po stronie zachodniej i północnej.  
Wylot kanału do rowu otwartego zlokalizowany jest przy wsi Proszenie - Małe.  
Kanałem tłocznym ścieki oczyszczone wprowadzone są do rowu – kanału otwartego 
o długości 6720 m i dalej do cieku Goleszanka o długości 3840 m, poprzez rzekę 
Moszczankę, dopływającą do rzeki Wolbórki, która uchodzi do rzeki Pilicy na 
wysokości wschodnich obrzeŜy Tomaszowa Mazowieckiego po przepłynięciu przez 
jego centrum. 
Kanał tłoczny ułoŜony jest na głębokościach od 2,10 m do 2,50 m od osi zgodnie z 
naturalnym ukształtowaniem terenu.   
Na pionowych załamaniach trasy, przy zmianie spadków w najniŜszych punktach 
wykonane są odwadniaki a w najwyŜszych odpowietrzniki.  
Na trasie zlokalizowane są cztery komory zasuw.  
Łączna długość kanału wynosi L = 12 958 m. Kanał wykonano w latach 70. 
WzdłuŜ trasy rurociągu pojawiają się nowe obiekty budowlane a kanał krzyŜuje się z 
nowymi lub modernizowanymi drogami, bez stosowania koniecznych zabezpieczeń 
na wypadek awarii. 
Newralgicznymi punktami skrzyŜowań kanału są : 
1). SkrzyŜowanie z drogą nr 44 Piotrków - Sulejów 
2). SkrzyŜowanie z drogą krajową E67 (8) Katowice-Warszawa 
3). SkrzyŜowanie z gazociągiem Ø 300mm wysokiego ciśnienia 
4). SkrzyŜowanie z wodociągiem Ø 1600mm Sulejów - Łódź  
Znaczna część trasy kanału zlokalizowana jest na skraju terenów leśnych, w tym w 
pobliŜu rezerwatów przyrody. 
Dla ochrony pompowni przed uderzeniami hydraulicznymi zamontowano po 2 zawory 
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spręŜynowe. Zawory chronią pompy ale gwałtowne przyrosty ciśnień sprzyjają 
powstawaniu uszkodzeń na rurociągu tłocznym. 
Istniejący kanał naleŜy poddać renowacji bezwykopowej, z zachowaniem światła 
przewodu i trasy istniejącego kanału. 

1.4.13. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wst ępnego 

(a) wykonanie konstrukcji obiektów wraz z robotami wyko ńczeniowymi 
NaleŜy wykonać dwa zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego, w formie 
zbiorników cylindrycznych z typoszeregu wyznaczonego wymiarami typowych 
mieszadeł prętowych. 
Konstrukcja zbiornika oraz wszelkie materiały będą odpowiednie z uwagi na warunki 
pracy obiektu oraz zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w punkcie 
2.2 oraz 2.5 PFU 
Wymagania technologiczne procesu: 

� uwodnienie osadu wstępnego po zagęszczeniu:  96 % 
� czas zatrzymania:      min. 140 h 

 
(b) wyposa Ŝenie technologiczne zbiorników 
W zagęszczaczach zainstalować naleŜy mieszadło wolnoobrotowe prętowe, które 
będzie wspomagało proces zagęszczania osadu i aktywnej generacji lotnych kwasów 
tłuszczowych LKT.   
Parametry techniczne mieszadła: 

� wymiary mieszadła dostosowane do wymiarów zbiornika (wysokość prętów 
dostosowana do poziomu napełnienia zbiornika), pręty mieszające wykonane 
z rur cienkościennych, 

� mieszadło wyposaŜone w zgarniacze dna oraz zgarniacz leja osadowego 
� prędkość liniowa przy brzegu ok. 3 m/s 
� napęd podwójny z przekładniami zblokowanymi walcowo – ślimakowymi 
� elementy mające kontakt ze ściekami wykonane ze stali kwasoodpornej 

1H18N9T 
� wyposaŜenie: w kompletny osprzęt instalacyjno – montaŜowy oraz szafkę 

sterowniczą i zasilającą. 
Urządzenie zamocować do pomostu zbiornika dostosowanego do warunków 
montaŜu mieszadła: 

� szerokość      1200 mm 
� wysokość barier i rodzaj materiału  1100 mm/1H18N9T 
� obciąŜenie barierek    1,5 kN/mb 
� obciąŜenie pomostu dodatkowe   1,5 kN/m2 
� wysokość bortnic     150 mm 
� rodzaj pokrycia    kratka ze stali nierdzewnej 
� konstrukcja pomostu oraz obarierowanie ze stali nierdzewnej 

NaleŜy wykonać takŜe wszelkie przyłącza, zasilanie w media i uzbrojenie AKPiA (dla 
obu zagęszczaczy) 
 
Oddzielona od osadu ciecz gromadząca się na powierzchni w zagęszczaczu 
zostanie odprowadzona do kanalizacji LKT. 
W tym celu naleŜy wykonać koryto przelewowe z przelewem trapezowym. 
Parametry techniczne przelewu: 

� szerokość koryta S = 300 mm 
� wysokość H = 300 – 400 mm 
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� wykonanie: stal nierdzewna 
WyposaŜenie przelewu: 

� króciec odpływowy kołnierzowy DN 200, PN 10, 
� mocowania do ścian zbiornika z moŜliwością regulacji poziomego połoŜenia 

koryta 
Działanie dotyczy obu zagęszczaczy 
 
W ramach realizacji tego węzła naleŜy wykonać takŜe wszelkie prace konieczne do 
zachowania międzyobiektowych przepływów hydraulicznych z uwzględnieniem 
wszystkich wymogów funkcjonalno-uŜytkowych węzła (przełączenia, montaŜe 
systemów pompowych, przepięcia i rozbudowy rurociągów międzyobiektowych, itp.), 
z uwzględnieniem specyficznych wymogów materiałowych środowiska pracy 
urządzeń 
 
(c) wykonanie instalacji do aktywnej generacji lotn ych kwasów 

tłuszczowych LKT 
Aktywna generacja LKT: 

� potencjał redox:      -250 do -350 mV 
� układ płukania strumienia LKT zawracanego do ciągu technologicznego 

oczyszczania ścieków przed komorami osadu czynnego 
 
(d) hermetyzacja zag ęszczaczy z wyposa Ŝeniem urz ądzeń oczyszczania 

powietrza 
Przewidziano hermetyzację obu zagęszczaczy (fermenterów) poprzez przykrycie 
wykonane z laminatów poliestrowo szklanych z odprowadzeniem powietrza na 
biofiltr. 
W wyposaŜeniu przykrycia dwa kominki wywiewne, króciec kołnierzowy DN 150, PN 
10, otwór rewizyjny z włazem o wymiarach 100 x 100 cm. 
Rurociągi wykonać odpowiednio: 

� DN 150 stal nierdzewna z rur ze stali OH18N9 – 168.3 x 5.0 mm 
� DN 200 stal nierdzewna z rur ze stali OH18N9 – 219.1 x 5.0 mm 
� PE Ø160 – rury PE Ø160 x 9.5 mm (SDR 17,6) 

Wywiew powietrza do atmosfery poprzez biofiltr, który stanowi kompletny układ: 
o biofiltr z laminatów poliestrowo-szklanych odpornych na korozję i 

promieniowanie UV lub ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 
o nawilŜacz powietrza w obudowie z tworzywa wraz ze zbiornikiem 

wyposaŜonym w system kontroli poziomu oraz system sterowania 
temperaturą wody i powietrza 

o wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
o nagrzewacz powietrza 
o rury do podłączenia nawilŜacza z biofiltrem, 
o rozdzielnica elektryczna, 
o miernik temperatury biomasy, 
o miernik temperatury powietrza, 
o biomasa w ilości wynikającej z warunków technologicznych. 

Układ przystosowany będzie do pracy w warunkach atmosferycznych i 
charakterystycznych warunków środowiska montaŜu oraz pracy. 
Do biofiltra naleŜy doprowadzić wodę do nawilŜania powietrza oraz rurociąg 
doprowadzający wodę. Wyprowadzenie rurociągu na powierzchnię przez fundament 
biofiltra, rurociąg naleŜy zakończyć zaworem kulowym ¾″. W fundamencie biofiltra 
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naleŜy osadzić rurociąg odprowadzający nadmiar wody spod nawilŜacza i 
wentylatora. Nadmiar wody odprowadzany będzie do kanalizacji wewnętrznej 
rurociągiem wykonanym z PE. 
Do płukania biofiltra naleŜy stosować wodę technologiczną 
Powietrze wywiewane do biofiltra naleŜy doprowadzić rurociągiem ze stali 
kwasoodpornej uzbrojonym w przepustnice wentylacyjne z siłownikiem elektrycznym, 
wspartym na podporach Ŝelbetowych 
 

1.4.14. Pompownia osadu wst ępnego, zag ęszczonego 

(a) wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami w ykończeniowymi 
NaleŜy wykonać konstrukcję i roboty wykończeniowe pompowni osadu wstępnego, 
zagęszczonego. 
Konstrukcja obiektu oraz wszelkie materiały będą odpowiednie z uwagi na warunki 
pracy obiektu oraz zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w punkcie 
2.2 oraz 2.5 PFU. 
Sygnały sterowania i wizualizacji w obiekcie  naleŜy doprowadzić do centralnej 
dyspozytorni oczyszczalni. 
Obiekt będzie objęty projektem zagospodarowania przestrzennego i w tym zakresie 
jego lokalizacja będzie powiązana z istniejącym układem komunikacyjnym 
oczyszczalni. 
 
(b) wyposa Ŝenie technologiczne pompowni 
Cykl pracy pomp w pompowni musi być technologicznie i hydraulicznie związany z 
systemem odprowadzania osadów wstępnych z osadników i reŜimem pracy 
zagęszczaczy grawitacyjnych osadu.  
W ramach wymiany urządzeń w obiekcie Zamawiający wymaga zastosowania pomp 
rotacyjnych o parametrach: 

o wydajność i wysokość podnoszenia wynikająca z obliczeń technologicznych 
o pompy samozasysające, bezzaworowe, wyporowe.  
o tłoki zsynchronizowane.  
o wydajność pompy proporcjonalna do prędkości obrotowej wału 

napędowego   
o odwracalny kierunek przepływu.  
o całkowite uszczelnienie podczas postoju  
o tłoki powleczone elastomerem 
o odizolowanie części przekładniowej od części pompowej 
o prędkości obrotowe pomp, przy nominalnych parametrach eksploatacji, 

mają zawierać się w zakresie 200-300 1/min (lubmniej). Przy osadach 
wysoce abrazyjnych lub z wyŜszą zawartością suchej masy 
rekomendowana prędkość wynosi max. 200 1/min. Pompy mają cechować 
duŜe jednostkowe pojemności korpusu części pompowej gwarantujące 
długą Ŝywotność. 

 
oraz wykonania wszelkich sieci instalacji, przyłączy, wyposaŜenia w niezbędną 
armaturę i urządzenia kontrolno-pomiarowe 
W ramach realizacji tego węzła naleŜy wykonać takŜe wszelkie prace konieczne do 
zachowania międzyobiektowych przepływów hydraulicznych z uwzględnieniem 
wszystkich wymogów funkcjonalno-uŜytkowych węzła (przełączenia, montaŜe 
systemów pompowych, przepięcia i rozbudowy rurociągów międzyobiektowych, itp.), 
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z uwzględnieniem specyficznych wymogów materiałowych środowiska pracy 
urządzeń. 
 

1.4.15. Zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego 

(a) budowa stacji mechanicznego zag ęszczania osadów 
Stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego będzie zlokalizowana z 
uwzględnieniem Wymagań Zamawiającego zawartych na Rysunkach. Wymogi 
konstrukcyjne stacji będą zgodne z Wymaganiami Zamawiającego wg punktu 2.2.2 
oraz 2.5 PFU. Budynek będzie posiadał wszelkie elementy wyposaŜenia niezbędne 
do obsługi urządzeń oraz będzie spełniał wszelkie wymogi w zakresie komunikacji, 
warunków BHP, zabezpieczeń p.poŜ i inne, zgodnie z obowiązującym prawem. 
Będzie wyposaŜony we wszelkie przyłącza i instalacje sanitarne, elektryczne, 
elektroenergetyczne AKPiA wraz z niezbędnymi rozdzielnicami siłowymi i 
sterowniczymi. WyposaŜony będzie w instalacje ochrony przeciwporaŜeniowej, 
wyrównawczej, przeciwprzepięciowej i odgromowej. NaleŜy doprowadzić łącze 
telefoniczne z istniejącej centrali oczyszczalni oraz równieŜ wykonać instalację 
telefoniczną wewnętrzną.  
Sygnały sterowania i wizualizacji procesu technologicznego w obiekcie  naleŜy 
doprowadzić do centralnej dyspozytorni oczyszczalni. 
Budynek będzie objęty projektem zagospodarowania przestrzennego i w tym 
zakresie jego lokalizacja będzie powiązana z istniejącym układem komunikacyjnym 
oczyszczalni. 
 
(b) wyposa Ŝenie stacji w kompletn ą instalacj ę do zagęszczania osadu 

nadmiernego o wydajno ści wynikaj ącej z oblicze ń technologicznych, z 
zastosowaniem rezerwy przerobu w ramach istniej ącego zag ęszczacza 
mechanicznego 

Osad nadmierny z układu biologicznego odprowadzić naleŜy z pompowni recyrkulacji 
osadu nadmiernego rurociągiem tłocznym do procesu zagęszczenia mechanicznego. 
Zagęszczanie mechaniczne wspomagane będzie poprzez kondycjonowanie osadu 
polielektrolitami. 
Parametry procesu zagęszczania mechanicznego, wirowego 
� liczba zagęszczaczy:      2 kpl ( w tym jeden istniejący  
         HUBER, RoS) 
� liczba projektowanych zagęszczaczy  1 kpl, zagęszczacz sitowy 
� płynna regulacja wydajności 
� liczba dni roboczych w tygodniu:   7 d 
� czas pracy:      12 h/d, przy obciąŜeniu 80% dla  

jednego zagęszczacza, drugi 
stanowi czynną rezerwę 

� uwodnienie osadu nadmiernego zagęszczonego: 94 %, przy dawce polimeru wg 
Wykazu Gwarancji 
92 %, przy obciąŜeniu 
maksymalny 

� stęŜenie zawiesiny w odciekach:   < 250 mg/l bez udziału wody  
płuczącej 

Zamontowane zostanie kompletne urządzenie złoŜone z: 
� zagęszczacza mechanicznego sitowego (sitowo-taśmowego), w wersji z 

urządzeniami peryferyjnymi 
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� pompy podającej osad do zagęszczacza 
� stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu wraz z pompą dozującą 
� pompy osadu zagęszczonego 
� układu zasilania i sterowania 
Układ będzie spełniał co najmniej następujące wymagania funkcjonalno-uŜytkowe: 
� pompa osadu (1 szt.), wyporowa, 
� centrala przygotowania i dozowania polielektrolitów w emulsji; stacja 

przygotowania i dozowania polielektrolitu w wersji dwukomorowej lub 
trzykomorowej o wydajności nie mniejszej niŜ zapotrzebowanie instalacji 
zagęszczania; zbiorniki stacji ze stali kwasoodpornej minimum w gatunku 1.4301 

� zbiornik flokulacji z mieszadłem, instalacja na konstrukcji zagęszczacza, 
� stacja roztwarzania powinna być przystosowana do automatycznego 

przygotowywania roztworu polielektrolitu z emulsji, o stęŜeniu 0,5 %.  Do 
podawania roztworu polielektrolitu zastosować naleŜy pompę śrubową Przed 
mieszaniem z osadem stęŜony roztwór polielektrolitu musi zostać wtórnie 
rozcieńczany do stęŜenia uŜytkowego około 0,1 % 

� pompa osadu zagęszczonego z lejem wlotowym, zabezpieczenie przed 
suchobiegiem i automatyczną regulacją wydajności w zaleŜności od napełnienia 
leja wlotowego 

� instalacja dozowania polielektrolitu wyposaŜona w wysokowydajny mieszacz do 
ciągłego, homogenizującego mieszania osadu i polielektrolitu,   montowany na 
rurociągu w pozycji poziomej lub pionowej, wykonany ze stali kwasoodpornej 
1.4301, z  symetrycznymi punktami wtrysku polielektrolitu połączonymi węŜami z 
przezroczystego PVC;. 

Układ będzie spełniał co najmniej następujące wymagania konstrukcyjno - 
montaŜowe: 
� konstrukcja nośna zagęszczacza musi być wykonana ze stali nierdzewnej w 

gatunku1.4301; konstrukcja zapewniająca hermetyzację urządzenia.. 
� pozostałe części zagęszczacza powinny być wykonane równieŜ ze stali 

nierdzewnej w gatunku 1.4301, lub z tworzyw sztucznych. 
� układ płukania powinien być wyposaŜony w moŜliwość czyszczenia dysz 

płuczących bez konieczności wyłączania zagęszczacza z pracy. 
� wyposaŜenie elektryczne zagęszczacza: 

• skrzynka przyłączeniowa wykonana  ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 
• zasilające 24V, 
• stopień ochrony od poraŜeń: wszystkie urządzenia elektryczne, szafy 

sterownicze – IP55 
� urządzenia stacji zagęszczania osadu tj. zagęszczacz, pompy osadu, zbiorniki 

przygotowania roztworu polielektrolitu, pompy dozujące i inne pozostałe 
urządzenia i rurociągi stanowiące kompletną stację zagęszczania osadu powinny 
być dostarczone przez jednego Dostawcę z uwagi na: 

• zapewnienie prawidłowej współpracy urządzeń w całym węźle 
zagęszczania osadu, 

• jednolity system sterowania pracą urządzeń. 
Instalację osadową wewnątrz budynku wykonać z PVC-U  utwardzonego, PN 16.  
Na końcówkach rurociągu w najwyŜszych jego punktach naleŜy zamontować 
odejścia z zaworami DN 50 i króćcami z szybkozłączem typu straŜackiego DN 50 do 
płukania rurociągów. Dalej osad doprowadzić do dwóch zagęszczaczy rurociągami z 
PVC-U klejonego PN 16.  
Na rurociągu zasilającym i odpływowym kaŜdego zagęszczacza zamontować 
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przepływomierze elekromagnetyczne do pomiaru ilości osadu podawanego do 
poszczególnych zagęszczaczy i do pomiaru osadu ilości osadu zagęszczonego. 
 

1.4.16. Komora mieszania osadów surowych 

(a) budowa układu mieszania osadów surowych w celu minimalizacji 
nierównomierno ści składu zasilania komory WKF 

Komora mieszania będzie nowym obiektem wykonanym w formie zbiornika 
Ŝelbetowego o pojemności gwarantującej utrzymanie czasu zatrzymania osadów 
zmieszanych t = 7-9 h. 
Konstrukcja zbiornika oraz wszelkie materiały będą odpowiednie z uwagi na warunki 
pracy obiektu oraz zgodne wymaganiami Zamawiającego określonymi w punkcie 2.2 
oraz 2.5 PFU.  
Przykrycie zbiornika wykonać jako płytę krzyŜowo-zbrojoną. W trakcie wylewania 
płyty osadzić włazy Ŝeliwne ∅ 600 mm klasy C, oraz włazy montaŜowe stalowe 
indywidualnie zaprojektowane. 
Płytę przekrywającą komorę naleŜy zabezpieczyć odpowiednią systemową powłoką 
izolacyjną. 
 
(b) wyposa Ŝenie układu w kompletn ą instalacj ę technologiczn ą i powi ązanie 

z systemem pompownia osadów 
Zbiornik wyposaŜyć w mieszadła zatapialne szybkoobrotowe o następujących 
parametrach technicznych: 
� Średnica śmigła:     min. 315 mm 
� Obroty śmigła:     900-1000 obr./min 
� Silnik:     wersja przeciwwybuchowa   
� Wirnik:    wg 2.5 PFU 
� Prowadnica:    wg 2.5 PFU 
� mieszadło samoczyszczące sterowane automatycznie/ręcznie 
� zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
� WyposaŜone w zestaw montaŜowy oraz płytę pod Ŝuraw przenośny.  
Sposób umieszczenia mieszadeł w zbiorniku wg wytycznych producenta. 
W zbiorniku wykonać rurociąg przelewowy PE Ø225, który w sytuacjach awaryjnych 
będzie umoŜliwiał odprowadzenie nadmiaru osadu do kanalizacji wewnętrznej.  
WyposaŜenie i sposób włączenia obiektu ma umoŜliwić zmieszanie osadu 
wstępnego (zagęszczonego grawitacyjnie) i nadmiernego (zagęszczonego 
mechanicznie) przed podaniem do komory WKF.  
W ramach realizacji tego węzła naleŜy wykonać takŜe wszelkie prace konieczne do 
zachowania międzyobiektowych przepływów hydraulicznych z uwzględnieniem 
wszystkich wymogów funkcjonalno-uŜytkowych węzła (przełączenia, montaŜe 
systemów pompowych, przepięcia i rozbudowy rurociągów międyzobiektowych, itp.) 
Układ pompowy (pomp wyporowych) będzie pracować w sposób automatyczny, w 
reŜimie 1+1, z moŜliwością ręcznego przełączania pomp. Hydraulika zbiornika ma 
umoŜliwiać całkowite opróŜnienie komory osadów. 
Ilość osadu podawanego do komór WKF poprzez obieg układu grzewczego będzie 
opomiarowana przepływomierzem elektromagnetycznym 
 
(c) hermetyzacja układu z wyposa Ŝeniem urz ądzeń oczyszczania powietrza 
Wywiew powietrza do atmosfery poprzez biofiltr, który stanowi kompletny układ: 

o biofiltr z laminatów poliestrowo-szklanych odpornych na korozję i 
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promieniowanie UV lub ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 
o nawilŜacz powietrza w obudowie z tworzywa wraz ze zbiornikiem 

wyposaŜonym w system kontroli poziomu oraz system sterowania 
temperaturą wody i powietrza 

o wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
o nagrzewacz powietrza 
o rury do podłączenia nawilŜacza z biofiltrem, 
o rozdzielnica elektryczna, 
o miernik temperatury biomasy, 
o miernik temperatury powietrza, 
o biomasa w ilości wynikającej z warunków technologicznych. 

Układ przystosowany będzie do pracy w warunkach atmosferycznych i 
charakterystycznych warunków środowiska montaŜu oraz pracy. 
Do biofiltra naleŜy doprowadzić wodę do nawilŜania powietrza oraz rurociąg 
doprowadzający wodę. Wyprowadzenie rurociągu na powierzchnię przez fundament 
biofiltra, rurociąg naleŜy zakończyć zaworem kulowym ¾″. W fundamencie biofiltra 
naleŜy osadzić rurociąg odprowadzający nadmiar wody spod nawilŜacza i 
wentylatora. Nadmiar wody odprowadzany będzie do kanalizacji wewnętrznej 
rurociągiem wykonanym z PE. 
Do płukania biofiltra naleŜy stosować wodę technologiczną 
Powietrze wywiewane do biofiltra naleŜy doprowadzić rurociągiem ze stali 
kwasoodpornej uzbrojonym w przepustnice wentylacyjne z siłownikiem elektrycznym, 
wspartym na podporach Ŝelbetowych 
 

1.4.17. Wymienniki ciepła 

(a) przebudowa instalacji technologicznej z zachowa niem pierwotnej 
funkcji, lecz dostosowanej do nowego układu ci ągu technologicznego 
gospodarki osadem, 

 
Źródłem ciepła do podgrzania osadów w procesie fermentacji będą: 

o ciepło wytworzone w procesie spalania biogazu w nowych, wymienionych 
kotłach biogazu (patrz punkt 1.4.22 b) 

o ciepło rezerwowe ze spalania oleju opałowego w istniejącej kotłowni  
o ciepło odzyskane w instalacji suszenia 

 
NaleŜy zaprojektować i wykonać wszelkie prace przygotowawcze, zasadnicze i 
towarzyszące konieczne do wymiany istniejących wymienników ciepła na urządzenia 
nowe. Nowe wymienniki ciepła będą dostosowane do wymogów zmodernizowanego 
procesu fermentacji z uwzględnieniem pełnej automatyzacji procesu .  
Instalacja wewnątrzobiektowa będzie uwzględniać wymogi Zamawiającego: 

o moŜliwość ominięcia wymienników, 
o moŜliwość podawania osadu przed i za wymiennikami, 
o naleŜy wykonać układ zapewniający moŜliwość niezaleŜnej regulacji 

temperatury wody grzewczej. 
Rurociągi obiegowe osadu (zasilania i powrotu) naleŜy izolować termicznie (wełna 
lub pianka poliuretanowa gr. min. 10 cm w płaszczu z blachy ocynkowanej gr. min. 
0,3mm). Na rurociągach osadowych przed wejściem do wymienników przewidzieć 
płytki bezpieczeństwa zabezpieczające układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. 
Przed i za wymiennikami wykonać króćce z zaworami odcinającymi i 
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szybkozłączkami na okoliczność płukania wymienników. 
NaleŜy przewidzieć wymiennik o następujących parametrach: 
 
Parametr: Strona gorąca: Strona zimna: 
Medium Woda Osad 

przefermentowany 
Temperatura na wejściu w st. C. 70 34 
Temperatura na wyjściu w st. C. 55 38 
Dopuszczalny spadek ciśnienia kPa 1 5 
   
Minimalna temperatura otoczenia w st. C -22  
Minimalna temperatura osadu w st. C +5  
 
Przewidzieć naleŜy wymiennik rezerwowy  
Do utrzymania obiegu grzewczego naleŜy stosować pompy wirowe z wirnikiem 
otwartym (1 pompa rezerwowa) 
 

1.4.18. Zamkni ęte komory fermentacyjne 

(a) demonta Ŝ wyposa Ŝenia komór fermentacyjnych wraz z demonta Ŝem 
urządzeń peryferyjnych 

Zamawiający opróŜni WKF zgodnie z instrukcją opróŜniania WKF opracowaną przez 
Wykonawcę w ramach zadania, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwadniania pozostałego osadu na istniejącym 
układzie w ramach normalnego procesu technologicznego   
DemontaŜe podlegają ograniczeniom ze względu na konieczność opróŜnienia 
komory WKF 
Wykonawca wykona wszelkie przełączenia technologiczne oraz demontaŜe:  

− zbędnych instalacji peryferyjnych: np. pomp mieszających, 
− rurociągów nadziemnych oraz zaślepienia wszelkich króćców,  
− instalacji zasilających wraz z wyłączeniami 

Wszelkie elementy podlegające złomowaniu będą składowane w miejscu na 
oczyszczalni wskazanym przez Zamawiającego i będą zagospodarowane przez 
Zamawiającego. Inne odpady będą utylizowane na koszt Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej powierzchni technologicznej hali 
po demontaŜu pomp mieszających istniejący WKF dla potrzeb modernizacji i 
rozbudowy oczyszczalni ścieków. 
Warunkiem zabudowy urządzeń technologicznych w hali będą wymagania 
kwalifikacyjne dla planowanych instalacji i węzłów, wymagania wynikające z 
obowiązujących przepisów i warunki opisane w PFU. 
 
(b) roboty naprawcze – konstrukcyjne i budowlane, w raz z wykonaniem 

izolacji cieplnej komór 
Konstrukcję komór naleŜy dostosować do warunków montaŜu nowego wyposaŜenia 
technologicznego. 
 
Wewnętrzne powierzchnie betonowe części gazowej i hydraulicznej 
Wewnętrzne powierzchnie betonowe części gazowej i hydraulicznej naleŜy oczyścić 
metodą strumieniowo-ścierną, a następnie zabezpieczyć elastyczną powłoką 
ochronną z Ŝywicy epoksydowej. 
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NaleŜy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
Powierzchnie betonowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
NaleŜy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
Pręty zbrojeniowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie naleŜy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
naleŜy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiąŜącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) naleŜy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie Ŝywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych naleŜy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Powierzchnię betonową części hydraulicznej (osadowej) naleŜy zabezpieczyć 
elastyczną powłoką na bazie cementu i odpowiednio dobranych wypełniaczy oraz 
Ŝywicy syntetycznej dwuwarstwowo. Powłoka powinna zapewniać wodoodporność i 
wodoszczelność oraz moŜliwość pracy w temperaturze 37oC. 
Powierzchnię betonową części gazowej naleŜy zabezpieczyć trójwarstwową powłoką 
(dwuskładnikowy kompozyt epoksydowo-smołowy) zapewniającą szczelność 
gazową do 5kPa oraz odporność chemiczną na substancje: 

- CH4, 
- CO2, 
- H2, 
- H2S. 

Powłoka winna zapewniać odpowiednią ochronę w temperaturze pracy 37oC. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
Przed wykonaniem zabezpieczenia powierzchni betonowych komory w ścianie 
naleŜy osadzić niezbędne przejścia typu szczelnego. Wszystkie przewidziane do 
wykonania przejścia instalacyjne przez ściany naleŜy uszczelnić stosując typowe 
uszczelnienie łańcuchowe. 
W trakcie prac naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację zbiornika. 
 
Zewnętrzne powierzchnie betonowe zbiorników 
Na zewnętrznej powierzchni zbiorników naleŜy zbić popękany i odparzony tynk. W 
miejscach pęknięć pionowych (samoistnych dylatacji) przeciąć je na całej wysokości 
zbiornika i wypełnić pianką poliuretanową. Następnie naleŜy wykonać dodatkowe 
ocieplenie metodą lekką-mokrą z elewacyjnych, twardych płyt z wełny mineralnej, 
mocowanych do ceglanej ścianki osłonowej kołkami z tworzywa sztucznego z 
trzpieniem metalowym. Na ociepleniu naleŜy wykonać wyprawę silikonową. NaleŜy 
wymienić obróbki blacharskie cokołów dolnych. Nowe obróbki naleŜy wykonać z 
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem. 
 
Wymiana stoŜków górnych komór 
NaleŜy rozebrać stoŜki górne komór oraz wykonać nowe, dostosowane do przyjętej 
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technologii. StoŜki górne naleŜy odpowiednio ocieplić płytami twardymi z wełny 
mineralnej oraz wykonać pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej wraz z 
obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej poliestrem. 
 
Wymiana konstrukcji nośnej pomostów 
W związku z wymianą stoŜków górnych komór, naleŜy w całości rozebrać i wykonać 
nową konstrukcję pomostów roboczych. 
 
Opaska wokół zbiorników 
Wokół zbiorników naleŜy wykonać opaskę betonową o szerokości 50cm, z 
odpowiednim spadkiem. 
 
(c) wykonanie remontu oraz modernizacji elementów k onstrukcyjno-

budowlanych oraz wyko ńczeniowych ł ącznika 
 
Ocieplenie ścian budynku 
NaleŜy wykonać docieplenie ścian budynku ze styropianu fasadowego 
samogasnącego FS15 metodą lekką-mokrą celem spełnienia wymogów związanych 
z ochroną cieplną budynku. Wykończenie zewnętrzne wykonać naleŜy z wyprawy 
silikonowej w kolorze uzgodnionym z InŜynierem. 
 
Ocieplenie stropodachu oraz wykonanie pokrycia dachowego 
Ocieplenie stropodachu naleŜy wykonać z płyt styropianowych laminowanych papą. 
Na połaci dachowej naleŜy wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej wraz z 
obróbkami blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem. W 
ramach robót naleŜy równieŜ wymienić istniejące rynny dachowe i rury spustowe na 
nowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem. 
 
Wykonanie nowych posadzek oraz okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
W pomieszczeniu łącznika naleŜy wykonać nowe posadzki oraz okładziny ścienne z 
płytek ceramicznych. 
 
Wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej 
NaleŜy wymienić istniejącą ślusarkę okienną na nową stolarkę z PCV oraz istniejące 
wrota wjazdowe na nową bramę aluminiową stalową segmentową (dwu 
segmentową) ocieplaną. z elektrycznym napędem. 
 
Uszczelnienie styków łącznika z płaszczem zbiorników 
NaleŜy uszczelnić styki łącznika z płaszczem zbiorników . 
 
Opaska wokół łącznika 
Wokół zbiorników naleŜy wykonać opaskę betonową o szerokości 50cm, z 
odpowiednim spadkiem. 
 
(d) wymiana instalacji c.o. ł ącznika 
NaleŜy wymienić instalację c.o. łącznika na nową, wykonaną zgodnie z wymogami 
punktu 2.5 PFU, z uŜyciem sieci preizolowanych o średnicach i parametrach 
wynikających z obliczeń technologicznych. 
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(e) monta Ŝ nowego wyposa Ŝenia komór 
Uzbrojenie technologiczne zbiornika komory fermentacyjnej winno stanowić: 
� właz min. ∅ 800mm w dolnej części zbiornika, 
� dwa włazy rewizyjne min. ∅ 600mm w dachu 
� kołnierz w dachu do zamocowania ujęcia biogazu 
� kołnierz w dachu do zamocowania mieszadła, 
� otwory montaŜowe i konstrukcja mieszadła winny uwzględniać moŜliwość jego 

demontaŜu bez opróŜniania zbiornika (nie dotyczy rury centralnej) 
� centralna platforma dachowa 3 m x 3 m wraz z barierkami ochronnymi wysokości 

110 cm wyposaŜonymi w krawęŜnik ochronny wysokości 15 cm 
� pomosty dachowe o szerokości 100 cm wraz z barierkami ochronnymi wysokości 

110 cm wyposaŜonymi w krawęŜnik ochronny wysokości 15 cm 
� przejścia kołnierzowe dla rurociągów w zbiorniku: 
� króćce rurociągu odprowadzający osad przefermentowany z dna komory – min. 

DN 200 stal nierdzewna 
� króciec rurociągu zabezpieczającego zbiornik przed wzrostem ciśnienia – min. 

DN 200 stal nierdzewna. 
� króciec rurociągu doprowadzającego osad surowy – min. DN 120 stal 

nierdzewna; średnica dobrana do odpowiedniej prędkości przepływu 
� króciec rurociągu doprowadzającego osad podgrzany – min. DN 200 stal 

nierdzewna; średnica dobrana do odpowiedniej prędkości przepływu 
� króciec rurociągu odprowadzającego osad do podgrzania – min. DN 200 stal 

nierdzewna; średnica dobrana do odpowiedniej prędkości przepływu 
� zbiornik przelewowy: materiał:  stal nierdzewna OH18N9 wraz z króćcami 

odpowietrzającymi i ruchomym przelewem, 
� króćce przyłączeniowe do montaŜu sond pomiaru temperatury (min. 5 szt.) 
W górnej części komory naleŜy zamontować ujęcie biogazu. Ujecie składa się 
z następujących elementów : 
� kopuła ujęcia biogazu z łapaczem, aktywny systemem gaszenia piany i 

wyposaŜeniem min:  
− kołnierz wylotu biogazu DN 150 PN 10, kołnierz 

przyłączeniowy DN 150 PN10 dla hydraulicznego zaworu 
bezpieczeństwa, szybko zamykającą się przykrywę, dysza 
rozpylająca z przyłączem wody. 

− Wziernik DN 350, skręcany, zawiera 8 mm pojedyncze szkło 
bezpieczne oraz wewnętrzną i zewnętrzną wycieraczkę. 

− ślepy kołnierz DN 200 
− manometr  
− detektor piany, z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, w 

pełni wyposaŜony 
− kabel mocowania. 

� wskaźnik ciśnienia gazu - 10 mbar + 50mbar 
NaleŜy zamontować bezpiecznik cieczowy o parametrach: 

� Nadciśnienie zadziałania ~ 350 mmH2O 
� Podciśnienie zadziałania ~ 75 mmH2O 

W celu homogenizacji osadu oraz zapobieganiu jego sedymentacji komorę 
fermentacyjną naleŜy wyposaŜyć w mieszadło montowane do dachu komory. 
Mieszadło wyposaŜone w dwa śmigła; dolne zapobiegające sedymentacji i kreujące 
ruch osadu, górne zapobiegające tworzeniu się koŜucha. 
Dane techniczne mieszadła: 
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� zabezpieczenie EExe-II-T3; 400 V; trójfazowy; 50Hz  
� Średnica rury centralnej: DN350 (Ŝeliwo sferoidalne) 
� Rodzaj pracy: ciągła (z autom. zmianą kierunku obrotów) 
� skuteczność mieszania: dopuszczalna róŜnica temperatur ± 2

O
C, róŜnica gęstości 

osadu w komorze ± 3% 
NaleŜy wykonać, zmodernizować lub przebudować rurociągi technologiczne 
spełniające co najmniej następujące wymagania: 
� DN 25 stal nierdzewna – rury ze stali 1H18N9T – 26.9 x 1.6 mm 
� DN 100 stal nierdzewna – rury ze stali 1H18N9T – 114.3 x 4.0 mm (rury do gazu 

bez szwu) 
� DN 150 stal nierdzewna – rury ze stali 1H18N9T – 168.3 x 5.0 mm 
� DN 200 stal nierdzewna – rury ze stali 1H18N9T – 219.1 x 5.0 mm 
NaleŜy wymienić wszystkie zasuwy  zamontowane na rurociągach modernizowanych 
na zasuwy noŜowe. Zasuwy noŜowe na rurociągach wykonywanych 
,modernizowanych lub przebudowywanych muszą spełniać następujące wymagania: 

• zabudowa międzykołnierzowa, po dostosowaniu instalacji do warunków 
montaŜu 

• zawieradło ze stali kwasoodpornej , 
• korpus: 

• do DN 400- Ŝeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowe epoxy 
(grubość:175µm) 

• powyŜej DN 400- Ŝeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym (grubość: 
podkład epoxy 100µm, warstwa zewnętrzna pokrycie poliuretanowe 
80µm )  

• szczelność zasuw w obu kierunkach, 
• uszczelnienie obwodowe krawędziowe bez przestrzeni martwych, 

zamontowane w korpusie w sposób zabezpieczający przed wycieraniem przez 
przepływające medium 

• odpowiednie ukształtowanie dolnej części płyty w celu utworzenia turbulencji 
medium: pod koniec zamykania zasuwy wypłukuje się ewentualne osady, 

• uszczelnienie poprzeczne zasuwy-wargowe (EPDM lub NBR) wewnątrz 
wypełnione sprasowaną masą uszczelniającą 

• konstrukcja uszczelnienia poprzecznego musi pozwalać na uzupełnienie masy 
uszczelniającej podczas pracy rurociągu (na ruchu), bez konieczności 
demontaŜu uszczelnienia oraz bez konieczności rozszczelnienia rurociągu.  

• nie dopuszcza się stosowania zasuw noŜowych uszczelnionych dławicowo 
• wszystkie zasuwy noŜowe muszą pochodzić od jednego producenta, 
• napędy wszystkich zasuw muszą pochodzić od jednego producenta 

 
W zakresie AKPiA naleŜy wyposaŜyć komorę co najmniej w następujące pomiary: 
 

Nazwa obwodu pomiarowego Jedn. 
miary 

Zakres 
pomiarowy 

Rodzaj układu 
pomiarowego 

Hydrostatyczny pomiar poziomu WKF m 0...30 hydrostatyczny 

Pomiar temperatury w WKF – min. 3 
pomiary (równomiernie) 

°C 0...60 rezystancyjny 
 

Pomiar temperatury na obiegu – min. 2 
pomiary 

°C 0...60 rezystancyjny 
 

Pomiar pH na obiegu grzewczym przed pH 2...14 sonda pH 
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włączeniem osadu surowego 

Pomiar ciśnienia biogazu w WKF 1 0-40mbar 4-20mA 
 

1.4.19. Zbiornik nadawy 

(a) wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami w ykończeniowymi 
NaleŜy wykonać jeden zbiornik nadawy, w formie zbiornika cylindrycznego z 
typoszeregu wyznaczonego wymiarami typowych mieszadeł prętowych. 
Konstrukcja zbiornika oraz wszelkie materiały będą odpowiednie z uwagi na warunki 
pracy obiektu oraz zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w punkcie 
2.2 oraz 2.5 PFU 
Wymagania technologiczne procesu: 

� czas zatrzymania: min. 12 h 
 

(b) wyposa Ŝenie technologiczne zbiornika nadawy 
W zbiorniku zainstalować naleŜy mieszadło wolnoobrotowe prętowe, które będzie 
wspomagało proces zagęszczania osadu.   
Parametry techniczne mieszadła: 

� wymiary mieszadła dostosowane do wymiarów zbiornika (wysokość prętów 
dostosowana do poziomu napełnienia zbiornika), pręty mieszające wykonane 
z rur cienkościennych, 

� mieszadło wyposaŜone w zgarniacze dna oraz zgarniacz leja osadowego 
� napęd podwójny z przekładniami zblokowanymi walcowo – ślimakowymi 
� elementy mające kontakt ze ściekami wykonane ze stali kwasoodpornej 

1H18N9T 
� wyposaŜenie: w kompletny osprzęt instalacyjno – montaŜowy oraz szafkę 

sterowniczą i zasilającą. 
Urządzenie zamocować do pomostu zbiornika dostosowanego do warunków 
montaŜu mieszadła: 

� szerokość      1200 mm 
� wysokość barier i rodzaj materiału  1100 mm/0H18N9 
� obciąŜenie barierek    1,5 kN/mb 
� obciąŜenie pomostu dodatkowe   1,5 kN/m2 
� wysokość bortnic     150 mm 
� rodzaj pokrycia    kratka ze stali nierdzewnej 
� konstrukcja pomostu oraz obarierowanie ze stali nierdzewnej 

 
Oddzielona od osadu ciecz gromadząca się na powierzchni w zbiorniku zostanie 
odprowadzona do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni. 
W tym celu planuje się wykonanie koryta przelewowego z przelewem trapezowym. 
Parametry techniczne przelewu: 

� szerokość koryta S = 300 mm 
� wysokość H = 300 – 400 mm 
� wykonanie: stal nierdzewna 

WyposaŜenie przelewu: 
� króciec odpływowy kołnierzowy DN 200, PN 10, 
� mocowania do ścian zbiornika z moŜliwością regulacji poziomego połoŜenia 

koryta 
 
Wody nadosadowe zebrane w korycie przelewowym będą odprowadzane do 
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kanalizacji rurociągiem DN 200 ze stali nierdzewnej. Na granicy obiektu nastąpi 
przejście z rurociągu ze stali nierdzewnej na rurociąg z PE. 
Osad przefermentowany będzie doprowadzany do zagęszczaczy rurociągiem PE 
oraz w części ze stali kwasoodpornej. 
Całość rurociągu znajdującego nad powierzchnią terenu oraz 1,2 pod powierzchnią 
zaizolować warstwą wełny mineralnej o grubości 10 mm otulonej blachą aluminiową 
grubości 0,5 mm 
Wszystkie rurociągi pracujące okresowo powinny być zaizolowane oraz wyposaŜone 
w samoregulujące przewody grzewcze z moŜliwością wyłączenia 
Zagęszczony osad będzie zgarniany z dna przez denne ekrany mieszadła 
zagęszczającego do leja osadowego skąd odprowadzony zostanie rurociągiem 
ssawnym do budynku pras (nie dopuszcza się zastosowania przejść szczelnych PE) 
Rurociąg ssawny osadu zagęszczonego wykonać z rur PE.  
Sposób wykonania i ułoŜenia rurociągu wg wytycznych producenta rur. 
Na rurociągu zamontować złącze kompensacyjne dla rur PE. 
W obiektach zainstalować radarowe mierniki poziomu o charakterystyce 
dostosowanej do parametrów i  funkcji zagęszczaczy 
 
NaleŜy wykonać takŜe wszelkie przyłącza, zasilanie w media i uzbrojenie AKPiA. 
 
Przewidziano hermetyzację zbiornika poprzez przykrycie wykonane z laminatów 
poliestrowo szklanych z odprowadzeniem powietrza na biofiltr. 
W wyposaŜeniu przykrycia dwa kominki wywiewne, króciec kołnierzowy DN 150, PN 
10, otwór rewizyjny z włazem o wymiarach 100 x 100 cm. 
Rurociągi wykonać odpowiednio: 

� DN 150 stal nierdzewna z rur ze stali OH18N9 – 168.3 x 5.0 mm 
� DN 200 stal nierdzewna z rur ze stali OH18N9 – 219.1 x 5.0 mm 
� PE Ø160 – rury PE Ø160 x 9.5 mm (SDR 17,6) 

Wywiew powietrza do atmosfery poprzez biofiltr, który stanowi kompletny układ: 
o biofiltr z laminatów poliestrowo-szklanych odpornych na korozję i 

promieniowanie UV lub ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 
o nawilŜacz powietrza w obudowie z tworzywa wraz ze zbiornikiem 

wyposaŜonym w system kontroli poziomu oraz system sterowania 
temperaturą wody i powietrza 

o wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
o nagrzewacz powietrza 
o rury do podłączenia nawilŜacza z biofiltrem, 
o rozdzielnica elektryczna, 
o miernik temperatury biomasy, 
o miernik temperatury powietrza, 
o biomasa w ilości wynikającej z warunków technologicznych. 

Układ przystosowany będzie do pracy w warunkach atmosferycznych i 
charakterystycznych warunków środowiska montaŜu oraz pracy. 
Do biofiltra naleŜy doprowadzić wodę do nawilŜania powietrza oraz rurociąg 
doprowadzający wodę. Wyprowadzenie rurociągu na powierzchnię przez fundament 
biofiltra, rurociąg naleŜy zakończyć zaworem kulowym ¾″. W fundamencie biofiltra 
naleŜy osadzić rurociąg odprowadzający nadmiar wody spod nawilŜacza i 
wentylatora. Nadmiar wody odprowadzany będzie do kanalizacji wewnętrznej 
rurociągiem wykonanym z PE. 
Do płukania biofiltra naleŜy stosować wodę technologiczną 
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Powietrze wywiewane do biofiltra naleŜy doprowadzić rurociągiem ze stali 
kwasoodpornej uzbrojonym w przepustnice wentylacyjne z siłownikiem elektrycznym, 
wspartym na podporach Ŝelbetowych. 
 

1.4.20. Stacja mechanicznego odwadniania osadów 

(a) budowa stacji mechanicznego odwadniania osadów 
Stacja mechanicznego odwadniania osadu będzie zlokalizowana z uwzględnieniem 
Wymagań Zamawiającego zawartych na Rysunkach. Wymogi konstrukcyjne stacji 
będą zgodne z Wymaganiami Zamawiającego wg punktu 2.2.2 oraz 2.5 PFU. 
Budynek będzie posiadał wszelkie elementy wyposaŜenia niezbędne do obsługi 
urządzeń oraz będzie spełniał wszelkie wymogi w zakresie komunikacji, warunków 
BHP, zabezpieczeń p.poŜ i inne, zgodnie z obowiązującym prawem. Będzie 
wyposaŜony we wszelkie przyłącza i instalacje sanitarne, elektryczne, 
elektroenergetyczne AKPiA wraz z niezbędnymi rozdzielnicami siłowymi i 
sterowniczymi. WyposaŜony będzie w instalacje ochrony przeciwporaŜeniowej, 
wyrównawczej, przeciwprzepięciowej i odgromowej. NaleŜy doprowadzić łącze 
telefoniczne z istniejącej centrali oczyszczalni oraz równieŜ wykonać instalację 
telefoniczną wewnętrzną.  
Sygnały sterowania i wizualizacji procesu technologicznego w obiekcie  naleŜy 
doprowadzić do centralnej dyspozytorni oczyszczalni. 
Budynek będzie objęty projektem zagospodarowania przestrzennego i w tym 
zakresie jego lokalizacja będzie powiązana z istniejącym układem komunikacyjnym 
oczyszczalni. 
Wymagania dotyczące budynku stacji odwadniania osadów: 

o posadowienie pras na fundamencie wannowym do którego będą zbierane 
odcieki z procesu odwadniania 

o wyodrębnione pomieszczenie dla pras, stacji roztwarzania flokulantów, 
pomp i systemu odbioru osadów po prasowaniu ( "mokra" część procesu 
odwadniania), wykonane w sposób pozwalający na okresowe mycie 
posadzek, ścian oraz wyposaŜone w wentylację wyciągową i ogrzewanie 

o wyodrębnione pomieszczenie dla magazynu flokulantów (suche) z 
wentylacją grawitacyjną i ogrzewaniem (min. temperatura w warunkach 
zimowych nie niŜsza niŜ 100C) 

o wyodrębnione i pomieszczenie dla rozdzielni zasilającej z szafa 
sterowniczą (suche, z wentylacją lub klimatyzacja zapewniającą 
temperaturę stałą ok. 200C w warunkach letnich i zimowych) i czerpniami 
powietrza do wentylacji usytuowanymi na zewnątrz budynku 

o wyodrębnione pomieszczenie dla obsługi 
o pomieszczenie odbioru osadu, zamknięte (dach i ściany), z wrotami 

wjazdowymi i wyjazdowymi sterowanymi automatycznie, pozwalającymi na 
przejazd środka odbierającego i transportującego osad, z wentylacją i 
ogrzewaniem utrzymującymi dopuszczalne stęŜenia oparów i temperatury 
dodatnie w warunkach zimowych 

o oświetlenie dla pomieszczeń; dla pomieszczenia pras i pomieszczenia 
rozdzielni elektrycznych minimalne natęŜenie oświetlenia 200lx; dla 
pozostałych 50lx 

o przyłącze wody czystej (pitnej) dla roztwarzania flokulantów i potrzeb 
bytowych obsługi; zuŜycie wody czystej ok. 10m3/h przy ciśnieniu min. 3 
bar 
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o przyłącze wody technologicznej (ściek oczyszczony) do mycia sit; zuŜycie 
wody technologicznej ok. 50m3/h przy ciśnieniu 6 bar 

o przyłącze kanalizacji technologicznej z rurociągami odbierającymi filtrat z 
pras; zrzut odcieku ok.50m3/h 

o przyłącze kanalizacji sanitarnej dla potrzeb bytowych obsługi 
o przyłącze elektryczne ze złączem i rozdzielnica główna z której będą 

zasilane szafy rozdzielczo-sterownicze stacji odwadniania oraz instalacje 
elektryczne oświetleniowe i siłowe (obwody remontowe z gniazdami 
230Vac i 3x230Vac oraz zasilanie wentylacji); moc elektryczna 
zainstalowana ok. 65,0 kW; moc elektryczna przyłączeniowa ok. 45,0 kW 

o przyłącze telefoniczne (min 2 x 4) dla przyłączenia 2 aparatów 
telefonicznych przemysłowych zlokalizowanych w pomieszczeniu 
rozdzielni elektrycznych i pomieszczeniu pras 

o przyłącze informatyczne (kanalizacja teletechniczna) do wyprowadzenia 
kabla światłowodowego transmitującego dane ze stacji odwadniania do 
centralnej dyspozytorni i centralnego systemu wizualizacji 

 
(b) wyposa Ŝenie stacji w dwie kompletne instalacje do odwadnia nia osadu 

przefermentowanego o wydajno ści wynikaj ącej z oblicze ń 
technologicznych, z zastosowaniem 20 % rezerwy prze robu 

 
śądane efekty odwodnienia osadów. 

o zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym ok. 25% 
o zuŜycie flokulantów nie wyŜsze niŜ 7kg/1 Mg s.m.o. 
o wymagana jakość odcieku - nie więcej niŜ 1000mg/dm3 

 
Wymagania dotyczące harmonogramu pracy stacji odwadniania. 

o jako urządzenia do odwadniania osadów naleŜy zastosować prasy 
taśmowe     

o ilość pras  - min 2 kompletne urządzenia o wydajności dostosowanej do 
obliczeniowej ilości osadów do odwodnienia powiększonej o 20% rezerwę  

o praca urządzeń w warunkach normalnych 8 h/dobę ( 1 zmiana), 7 dni w 
tygodniu, 365 dni w roku 

o w warunkach awarii jednej z pras, druga musi mieć wydajność pozwalającą 
na odwodnienie dobowej ilości osadu w czasie 24 h./dobę ( 3 zmiany) 

   
Wymagania techniczne dla urządzeń technologicznych. 
           
NaleŜy zastosować prasy taśmowe, kątowe o właściwościach technicznych i 
technologicznych wyspecyfikowanych jak niŜej: 

o konstrukcja płytowa z otworami montaŜowymi i serwisowymi 
pozwalającymi na pełny dostęp do łoŜysk walców, siłowników do regulacji 
sit oraz umoŜliwiająca pełną zabudowę (hermetyzację) prasy z 
przystosowaniem do podłączenia do wentylacji wyciągowej, a tym samym 
wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów  

o konstrukcja prasy umoŜliwiająca jej poziomowanie na fundamencie 
o zastosowanie w prasie 2 taśm filtracyjnych z jednakową długością i 

szerokością, z rozłącznym systemem łączenia taśm umoŜliwiającym 
przeniesienie napręŜeń do 40 kPa 

o zastosowanie w prasie procesu wstępnego odwadniania osadu w układzie 
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grawitacyjnym, na poziomej części prasy, z zastosowaniem elementów do 
przewarstwienia osadu na powierzchni taśmy filtracyjnej pozwalających na 
tworzenie leja depresyjnego w osadzie za elementem przewarstwiającym o 
czynnej powierzchni filtracji min. 25cm2, zwiększając tym intensywność 
wstępnego odwadniania grawitacyjnego 

o zastosowanie w prasach samoczynnej, mechanicznej regulacji docisku 
elementów do przewarstwienia osadu, dostosowująca się do powierzchni 
taśmy filtracyjnej i nie powodująca nadmiernego tarcia i jej uszkodzeń; 
system regulacji docisku powinien działać jako samo-dopasowujący się 
dzięki swojemu cięŜarowi i konstrukcji dostosowanym do pracy na taśmie; 
niedopuszczalne jest zastosowanie regulacji docisku poprzez regulację za 
pomocą śrub, elementów pneumatycznych lub hydraulicznych oraz 
stosowania automatyki 

o zastosowane prasy musza posiadać integralną część do wstępnego 
odwadniania grawitacyjnego o powierzchni poziomej nie mniejszej niŜ 30% 
powierzchni jednej taśmy filtracyjnej w celu ułatwienie intensywnego, 
wstępnego grawitacyjnego odwadniania osadów 

o zastosowane prasy musza być wyposaŜone w pomost  obsługi mocowany 
do konstrukcji prasy wraz z drabinkami komunikacyjnymi, umoŜliwiającymi 
obsłudze dostęp do górnych części prasy w celu kontroli i serwisowania 
prasy, bez konieczności budowy prowizorycznych rusztowań  

o zastosowanie w prasach walców w minimalnej ilości 14 szt, z wydzieloną 
strefą wysoko-ciśnieniowego prasowania osadów 

o zastosowanie w prasach walców napędowych pokrytych tworzywem o 
duŜym współczynniku tarcia eliminującym zjawiska poślizgu taśm 
filtracyjnych na walcach napędowych; pozostałe walce musza być pokryte 
tworzywem odpornym na ścieranie pozwalającym na długotrwałą 
eksploatacja bez konieczności wymiany walców na nowe; Ŝądany czas 
pracy bez regeneracji  min. 100 000 godz. 

o zastosowane w prasach walce, czopy walców, gniazda łoŜysk wykonane z 
materiałów o zwiększonej odporności na korozję ze względu na pracę w 
wyjątkowo korozyjnym środowisku; Ŝądany czas pracy bez regeneracji 
min. 100 000 godz. 

o zapewnienie w prasach łatwego dostępu do wnętrza prasy w celu 
dokonywania przeglądów, wymiany lub konserwacji łoŜysk i innych 
elementów - zastosowanie zakrywanych otworów w ściankach bocznych;  

o zastosowanie w prasach ręcznego i indywidualnego systemu smarowania 
łoŜysk pozwalające na dokładne przesmarowanie łoŜysk z jednoczesną 
kontrolą ich stanu przez obsługę 

o zastosowanie w prasach wysokiej klasy łoŜysk z uszczelnieniami 
labiryntowymi; czas eksploatacji łoŜysk nie mniej niŜ 100 000 godz. 

o zastosowanie w prasach synchronicznego napędu na dwie taśmy, 
realizowanego w układzie mechanicznej przekładni z jednym silnikiem 
elektrycznym dla napędu obydwu taśm, gwarantujące jednoczesne 
odłączenie napędu dla obydwu taśm filtracyjnych w sytuacjach awaryjnych 
i nie wymagające stosowania odrębnych układów zasilania elektrycznego, 
blokad i automatyki dla kaŜdej z taśm 

o zastosowanie w prasach hydraulicznego naciągu sit; zastosowanie dla 
kaŜdej z pras odrębnego agregatu hydraulicznego z pompą i siłownikami 
hydraulicznymi, z instalacją ciśnieniową rozprowadzającą medium na 
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prasie  
o zastosowanie na prasach systemu hydraulicznego kontroli biegu sit - 

automatyczne pozycjonowanie biegu sit zapobiegające nieliniowej pracy z 
ciągłą i automatyczną korektą ich połoŜenia; układ musi być wykonany z 
materiałów odpornych na korozję, pewny i odporny na działanie wilgoci i 
oparów zawierających związki przyspieszające korozję  

o zastosowanie wydzielonej strefy wysokiego ciśnienia wyposaŜonej w 
dodatkowe walce prasujące zainstalowane na prasie za walcami sekcji 
odwadniania podstawowego, pracujące pod zwiększonym ciśnieniem 
docisku 

o zastosowanie w prasach systemu mycia sit w trakcie pracy bez potrzeby 
zatrzymywania urządzeń, w cyklu automatycznym ale z moŜliwością 
regulacji ciśnienia strumienia wody przez obsługę  

o zastosowanie w prasach systemu mycia sit pozwalającego na 
wykorzystania filtratu do mycia sit poprzez zastosowaniu układu 
odbierającego filtrat czysty ze wstępnego odwadniania grawitacyjnego i 
kierowania go na układ mycia sit a tym samym dając moŜliwość 
zmniejszenie zuŜycia wody technologicznej 

o zastosowanie na prasach paneli operatorskich lub innych urządzeń 
dających moŜliwość odczytu parametrów i regulacji bezpośrednio przy 
prasie podstawowych parametrów procesu, t.j. prędkości przesuwu taśmy, 
wydatku pompy osadu, wydatku pompy dozującej roztwór flokulantu, przy 
jednoczesnym zachowaniu kontroli wzrokowej pracy prasy i stanu osadu 
na prasie 

o zastosowanie w prasach układu mieszania osadu z flokulantem 
montowanym bezpośrednio na rurociągu osadu z iniektorami 
współpracującymi z systemem dozowania flokulantów, zapewniającym 
wymieszanie roztworu flokulantu z osadem w rurociągu doprowadzającym 
osad do prasy, bez konieczności stosowania dodatkowych zbiorników / 
flokulatorów przed prasą 

o zastosowanie w prasach systemu sterowania umoŜliwiającego sterownie 
ręczne kaŜda z pras oraz pracę w pełnej automatyce, z moŜliwością 
monitorowania procesu poprzez centralny system wizualizacji; naleŜy 
równieŜ zapewnić moŜliwość szybkiego, awaryjnego wyłączenia pras 
poprzez system blokad w pracy automatycznej oraz za pomocą lokalnych 
wyłączników i przycisków bezpieczeństwa  z sygnalizacją audio i video 
oraz sygnalizacją na tablicy synoptycznej i w systemie centralnej 
wizualizacji 

o zastosowane prasy musza posiadać moŜliwość pracy ciągłej 24 
godz./dobę 365 dni/rok,  

 
NaleŜy zastosować w instalacjach stacji odwadniania osadów pomiary: 

o indukcyjny pomiar przepływu osadu z rejestracją przepływu chwilowego i  
sumy  w systemie on-line, z wyprowadzeniem wartości chwilowych do 
panela operatorskiego oraz chwilowych i sumy  do centralnego systemu 
wizualizacji; pomiar odrębny dla kaŜdej z pras 

o indukcyjny pomiar przepływu roztworu flokulantów z rejestracją przepływu 
chwilowego i  sumy  w systemie on-line, z wyprowadzeniem wartości 
chwilowych do panela operatorskiego oraz chwilowych i sumy  do 
centralnego systemu wizualizacji; pomiar odrębny dla kaŜdej z pras 
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o sumaryczny pomiar czasu pracy pras; odrębny dla kaŜdej z pras 
 
Systemy regulacji: 

o sterowanie automatyczne procesem odwadniania poprzez sterownik 
programowalny 

o komunikacja sterownika z panelem operatorskim w systemie Profibus lub 
podobny 

o komunikacja sterownika ze stanowiskiem centralnego sterowania i 
monitoringu oczyszczalni w systemie Ethernet 100 lub podobnym, z 
przesyłem sygnału w technologii światłowodowej 

o stosować w płynną regulację prędkości przesuwu taśmy dla kaŜdej z pras; 
dostęp poziomu panela operatorskiego prasy oraz szafy sterowniczej prasy 

o stosować płynną regulację wydatku pomp osadu; dostęp z poziomu panela 
operatorskiego  oraz szafy sterowniczej prasy 

o w cyklu automatycznym stosować regulację wydatku pompy osady w 
zaleŜności od grubości warstwy osadu  wylewanego na taśmę 

o stosować płynną regulację wydatku pomp roztworu flokulantów 
współpracujących z kaŜdą z pras; dostęp z poziomu panela operatorskiego 
oraz szafy sterowniczej prasy 

o stosować blokady w stanach awaryjnych umoŜliwiające wyłączenie 
urządzeń współpracujących z prasą w stosownej zwłoce i kolejności, 
zapewniających zatrzymanie procesu bez przeładowania osadem bądź 
zalania wodą  

o całkowita blokada pracy kaŜdej z pras w przypadku zadziałania wyłącznika 
lub przycisku bezpieczeństwa 

 
Wizualizacja procesu. 
Do centralnego systemu wizualizacji pracy oczyszczalni wyprowadzić sygnały : 

                1/  praca prasy nr 1 
                2/  praca prasy nr 2 
                3/  awaria prasy nr 1 
                4/  awaria prasy nr 2 
                5/  wyłączenie ze względów bezpieczeństwa całej stacji 
                7/  wartość przepływu osadu pompa osadu nr 1 
                8/  suma osadów podanych na prasę nr 1 
                9/  wartość przepływu osadu pompa osadu nr 2 
              10/  suma osadów podanych na prasę nr 2 
              11/  wartość przepływu roztworu flokulanta pompa dozująca nr 1 
              12/  całkowite  zuŜycie flokulantów - prasa 1 
              13/  wartość przepływu roztworu flokulanta pompa dozująca nr 2 
              14/  całkowite zuŜycie  flokulanta - prasa 2 

Stacja roztwarzania flokulantów powinna składać się z poniŜszych elementów: 
o zbiornika zarobowego o pojemności V= 1,5m3 wykonanego ze stali 

kwasoodpornej, w kształcie walca, wyposaŜonego w mieszadło 
szybkoobrotowe ( n= 900 obr/min) z napędem elektrycznym, ślimakowy 
dozownik flokulanta sypkiego, z podgrzewaniem końcówki dozującej i 
zraszaczem podawanego flokulanta, zestawu czujników poziomu cieczy, 
króćców przelewowych i przyłączeniowych 

o 2 zbiorników dojrzewania roztworu i roboczego o pojemności V=1,5 m3, 
wykonanych ze stali kwasoodpornej, w kształcie walca, z mieszadłami 
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wolnoobrotowymi (n=30 obr/min), wyposaŜonych w króćce przelewowe i 
przyłączeniowe oraz czujniki poziomu cieczy 

o systemu dozowania wody składającego się z zaworu odcinającego, 
rotametru, zaworu odcinającego z napędem elektrycznym oraz zaworu 
regulacyjnego i armatury 

o pomp przelewowych wirnikowych do transportowania roztworu ze zbiornika 
zarobowego do zbiornika dojrzewania oraz ze zbiornika dojrzewania do 
zbiornika roboczego 

o układu rozcieńczania roztworu do stęŜeń roboczych 0.1% ( po jednym na 
kaŜdą z pras) 

o rurociągów i armatury 
 
Pompy, maceratory, urządzenia do transportu osadu odwodnionego 
Stację odwadniania naleŜy wyposaŜyć w pompy wg poniŜszego zestawienia: 

o wyporową pompę osadu uwodnionego o wydatku dobranym do obciąŜenia 
hydraulicznego prasy +25% z napędem elektrycznym (silnik indukcyjny 
asynchroniczny, 3-fazowy); płynna regulacja wydatku za pomocą 
przetwornika częstotliwości; ilość pomp po 1 na kaŜdą z pras + 1 w 
rezerwie 

o ślimakową pompę dozującą roztwór flokulanta o wydatku dobranym do 
potrzeb +25% z napędem elektrycznym (silnik indukcyjny asynchroniczny, 
3 -fazowy); plynna regulacja wydatku za pomocą przetwornika 
częstotliwości; ilość pomp po 1 na kaŜdą z pras + 1 w rezerwie 

o pompę wirnikowa do mycia sit o wydatku dobranym do potrzeb; po jednej 
dla kaŜdej z pras; przystosowana do pracy z woda technologiczna i 
odbieranym filtratem czystym z procesu odwadniania osadu 

o macerator liniowy dla kaŜdej z pras; dobrany do obciąŜenia hydraulicznego 
prasy + 25% 

o przenośnik osadu odwodnionego, wspólny dla obu pras, odbierający osad 
z pras i transportujący go do miejsca załadunku na środki transportu 

 
Rurociągi i instalacje 
Rurociągi technologiczne dla stacji odwadniania powinny odpowiadać parametrom 
jak niŜej: 

o rurociąg osadu wykonany z PCV utwardzonego lub stali nierdzewnej, DN 
80, PN10, z armaturą  i zasuwami odcinającymi noŜowymi 

o rurociągi roztworu flokulantu wykonane z PCV utwardzonego, DN 
32/DN25, PN10 

o rurociągi wody czystej z PCV utwardzonego, DN 32, PN6 
o rurociągi wody technologicznej stal nierdzewna, DN50/DN32, PN16 
o montaŜ rurociągów do ścian, elementów konstrukcyjnych budynku lub w 

kanałach, na odpowiednich uchwytach dystansowych z zachowaniem 
odpowiednich odległości pomiędzy punktami podparcia w celu 
zredukowania drgań i z przyłączeniem do pomp poprzez kompensatory 
drgań. 

 
Wymagania dla instalacji elektrycznych. 
Ze względu na środowisko w którym będzie pracować instalacja elektryczna 
(pomieszczenie przejściowo i stale wilgotne), naleŜy stosować materiały i urządzenia 
o cechach jak niŜej: 



Część III – Program funkcjonalno – uŜytkowy – część opisowa (1/2)   

 

Wybór projektanta  i wykonawcy  robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków” w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”,  
nr 2004/PL/16/C/PE/033 92 

o przewody o zwiększonej odporności izolacji na przenikanie wody i płynów 
organicznych  

o rozgałęźniki, puszki, obudowy urządzeń i instrumentów pomiarowych 
współpracujących z napięciem powyŜej 24 Vac w II klasie izolacji 

o obudowy paneli operatorskich w stopniu  min. IP 65  z zaworami 
umoŜliwiającymi odparowanie obudowy przy zmiennych temperaturach 

o szafy rozdzielcze i sterownicze z własną wentylacja wymuszoną  
powietrzem czerpanym z zewnątrz, montowane w odrębnych 
pomieszczeniach klimatyzowanych  

 
(c) zabudowa układu retencjonowania i podczyszczani a odcieków z pras 
NaleŜy zaprojektować i wykonać układ retencjonowania i podczyszczania odcieków z 
pras odwadniających i węzła termicznej utylizacji osadów w zaleŜności od 
przewidywanych stęŜeń. W ramach własności funkcjonalno-uŜytkowych układ będzie 
stwarzał moŜliwość: 
- retencjonowania odcieków przez t = min. 1 d 
- automatyczne dozowanie koagulantu 
- wydzielenia strąconego osadu i przetłoczenia go do ciągu technologicznego 

gospodarki osadowej (do procesu odwadniania osadu) 
- monitorowania poziomu napełnienia zbiornika 
- całkowitego opróŜnienia komory 
- przelewu awaryjnego do kanalizacji zakładowej 
- utrzymania osadu w zawieszeniu z zastosowaniem mieszadła 

samoczyszczącego, sterowanego automatycznie/ręcznie, z zabezpieczeniem 
przed suchobiegiem. 

- włączenia cieczy nadosadowej do ciągu technologicznego odcieków, 
opomiarowany przepływ sterowany otwarciem elektozasuwy w zaleŜności od 
nastaw operatorskich 

- płukania układu podczyszczania i retencjonowania z zastosowaniem wody 
technologicznej 

W ramach realizacji tego węzła naleŜy wykonać takŜe wszelkie prace konieczne do 
zachowania międzyobiektowych przepływów hydraulicznych z uwzględnieniem 
wszystkich wymogów funkcjonalno-uŜytkowych węzła (przełączenia, montaŜe 
systemów pompowych, przepięcia i rozbudowy rurociągów międzyobiektowych, itp.), 
z uwzględnieniem specyficznych wymogów materiałowych środowiska pracy 
urządzeń. 
 
(d) tymczasowe gromadzenie osadów odwodnionych 
Rozwiązanie techniczne instalacji umoŜliwi tymczasowe gromadzenie osadu 
odwodnionego na placu pod wiatą, w okresie postojów suszarni. 
Obiekt musi zapewnić moŜliwość tymczasowego gromadzenia osadów: 
- w minimum 8 kwaterach o szerokości dojazdowej min. 3 metry kaŜda i 

wysokości ścian działowych kwater: 2,0 m  
- do wysokości nasypowej max. 1,5 m 
- na uszczelnionej powierzchni 
- w sposób bezpieczny ze względu na wtórne uwodnienie odpadów, m.in. 

poprzez zastosowanie stałych osłon jednowarstwowych polipropylenowych 
oraz wykonanie pokrycia dachu z blachy stalowej powlekanej 

- w sposób zapewniający nieprzenikanie odcieków i wód deszczowych do 
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gruntu, lecz zbieranie ich w systemach kanalizacyjnych i odprowadzanie do 
zakładowej kanalizacji 

w sposób zgodny z obowiązującym prawem i rozwiązany zgodnie z wnioskiem o 
wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji 
będących w uŜytkowaniu Zamawiającego oraz o zatwierdzenie programu gospodarki 
odpadami 
 

1.4.21. Proces ostatecznej utylizacji osadu 

(a) budowa kompletnej stacji suszenia osadów wyposa Ŝonej w jeden ci ąg 
technologiczny  

Wymagania ogólne 
Stacja suszenia osadów będzie zlokalizowana z uwzględnieniem Wymagań 
Zamawiającego zawartych na Rysunkach. Wymogi konstrukcyjne stacji będą zgodne 
z Wymaganiami Zamawiającego wg punktu 2.2.2 oraz 2.5 PFU. Budynek będzie 
posiadał wszelkie elementy wyposaŜenia niezbędne do obsługi urządzeń oraz będzie 
spełniał wszelkie wymogi w zakresie komunikacji, warunków BHP, zabezpieczeń 
p.poŜ i inne, zgodnie z obowiązujący prawem. Będzie wyposaŜony we wszelkie 
przyłącza i instalacje sanitarne, elektryczne, energetyczne i AKPiA. Będzie objęty 
projektem zagospodarowania przestrzennego i w tym zakresie jego lokalizacja 
będzie powiązana z istniejącym układem komunikacyjnym oczyszczalni. 
W hali powinny znajdować się następujące pomieszczenia: 
- technologiczne – powierzchnia dostosowana do proponowanej przez 

Wykonawcę technologii, 
- węzła cieplnego (przy mocy mniejszej niŜ 2 MW moŜliwe jest zblokowanie 

pomieszczenia z pomieszczeniem technologicznym) 
- sanitarne o powierzchni min. 3 m2 zawierające węzeł sanitarny w postaci 

umywalki (woda ciepła i zimna) 
- rozdzielnia elektryczna z szafą sterowniczą, 
- inne pomieszczenia konieczne do obsługi linii technologicznej SP oraz 

konieczne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa 
Instalacja do suszenia osadów ściekowych powinna zostać umieszczona w budynku 
zamkniętym, do którego naleŜy doprowadzić wszystkie niezbędne przyłącza. 
Dopuszcza się lokalizację niektórych obiektów poza budynkiem, jeśli wymaga tego 
przyjęta technologia. Wszystkie obiekty technologiczne umieszczone poza 
budynkiem (np. chłodnia awaryjna, punkt odbioru osadu zewnętrznego itp.) muszą 
znajdować się pod wiatami. 
Projekt wykonawczy komina (kominów) powinien być wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami polskimi. KaŜdy komin powinien być wyposaŜony w 
cztery króćce rozmieszczone równomiernie na obwodzie w celu umoŜliwienia 
monitoringu gazów odlotowych. 
Hałas podczas pracy instalacji do suszenia osadu nie moŜe przekroczyć wewnątrz 
budynku na stanowisku pracy poziomu 80 dB (pomiary naleŜy wykonywać w 
odległości 1m od źródła dźwięku). W przypadku konieczności zastosowania 
specjalnych obudów dźwiękochłonnych pomiar hałasu naleŜy wykonywać w 
odległości 1m od obudowy. 
 
Hala technologiczna 
• posadzka-płytki klinkierowe przemysłowe, wyłoŜenie cokołu Ŝelbetowego na całej 

wysokości (poz.+0.50) 



Część III – Program funkcjonalno – uŜytkowy – część opisowa (1/2)   

 

Wybór projektanta  i wykonawcy  robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków” w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”,  
nr 2004/PL/16/C/PE/033 94 

• ściany- naturalny kolor wykończenia płyt – kolor jasno szary lub biały 
• słupy podestu pod pomosty do obsługi urządzeń – cokół wys ~20cm z płytek 

posadzkowych, powyŜej okładzina z płytek ściennych do wys.+2.0m. 
• okładziny ścian murowanych wewnątrz hal do wys.+4.00m 
• ściana pomieszczeń technicznych od strony suszarni wyłoŜona płytkami ściennymi 

na całej wysokości 
• słupy konstrukcyjne i dźwigary malowane na kolor szary 
• rygle i stęŜenia malowane na kolor RAL 5018 
• balustrady kolor jw. 
• odwodnienie posadzki-systemem odwodnień liniowych, z rusztem ze stali 

nierdzewnej 
 
Pomieszczenie elektryczne 
• podłoga segmentowa podwójna typu ERA (na poziomie +0.45) ustawiona na 

podkładzie betonowym z B20 na poz ±0.00 
• ściany-tynk cem.-wap. kat. III, malowany na kolor biały 
 
Pomieszczenia sanitarne 
• posadzka z płytek ceramicznych podłogowych (cokół wys.15cm) 
• ściany do poz. 2.0 m wyłoŜone płytkami ściennymi, powyŜej tynk cem-wap. kat. III, 

malowany na kolor biały 
 
Sterownia (pomieszczenie kontrolne), pom. techniczne 
• wykładzina PCV   
• ściany-tynk cem-wap. kat. III, malowany na kolor biały 
• pomieszczenie musi być klimatyzowane, ściana od strony hali technologicznej 

przeszklona 
 
Wykończenie zewnętrzne 
• dostosowane do istniejących obiektów 
 
Hala technologiczna wyposaŜona musi być w suwnicę o udźwigu dostosowanym do 
obsługi serwisowej zamontowanych urządzeń i instalacji.  
Hala winna być wyposaŜona w drzwi umoŜliwiające transport i montaŜ największych 
elementów instalacji  
W budynku naleŜy wykonać wszystkie instalacje zapewniające optymalną pracę 
suszarni oraz zachowanie wszystkich wymogów określonych polskimi przepisami 
BHP, p.poŜ oraz wymaganiami uŜytkowymi 
 
(b) wyposa Ŝenie stacji w kompletn ą instalacj ę z wszystkimi przył ączami i 

systemem zasilania, sterowania i kontroli 
 
Doprowadzenie osadu do hali suszarni 
Do projektowania naleŜy przyjąć następujące załoŜenia: 
- wydajność przenośników ślimakowych osadu odwodnionego o sm = 18 – 28 

% dostosowana do docelowej wydajności suszarni osadów z uwzględnieniem 
parametrów technologicznych procesu odwadniania osadu 

- przenośniki bezwałowe z moŜliwością czyszczenia przenośników; łatwy 
demontaŜ klapy górnej,  
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- sposób montaŜu przenośników winien pozostawić moŜliwość awaryjnego 
odprowadzania odwodnionego osadu na przyczepy lub do kontenera, bez 
konieczności demontaŜ przenośników ślimakowych. 

- sposób prowadzenia przenośników nie moŜe ograniczać ruchu pojazdów na 
drodze nad którą będą prowadzone. 

- system transportu osadów winien zapewniać moŜliwość bezpośredniego 
załadunku na środki transportu lub odprowadzania osadu na plac pod wiatą 

- zabezpieczenie przed zamarzaniem do temperatury -380C 
- wykonanie materiałowe: stal kwasoodporna min. 0H18N9 

System doprowadzenia osadu musi być zakończony silosem osadu odwodnionego i  
zbiornikiem nadawy (zbiornik osadu odwodnionego), wraz z kompletnym 
wyposaŜeniem:  
- wykonanie materiałowe: stal kwasoodporna min. 0H18N9 
- zabezpieczenie przed wysypywaniem 
- zabezpieczenie przed dostępem wód opadowych i wilgocią 
- ergonomiczny dostęp w celkach inspekcyjno – eksploatacyjnych 
- moŜliwość całkowitego opróŜnienia zbiornika 
- moŜliwość czyszczenia zbiornika (podłączenie wody płuczącej; 

odprowadzenie popłuczyn do kanalizacji) 
- czas retencji min. 3 doby. 

Wszystkie rurociągi osadowe będą wyposaŜone w rewizje dla potrzeb czyszczenia 
przewodów 
 
Stanowisko do przyjmowania osadów zewnętrznych. 
Stanowisko do przyjmowania osadów zewnętrznych powinno składać się co najmniej 
z: 
- kosza zsypowego ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9 
- przenośnika (ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9 o uwodnieniu 15-25%, 

zabezpieczonego przed zamarzaniem do temperatury -380C, 
zabezpieczonego przed rozsypywaniem; łatwy demontaŜ klapy górnej,  

- kosz zsypowy moŜe być techniczne połączony ze zbiornikiem nadawy osadu 
odwodnionego 

- kosz zsypowy musi umoŜliwiać bezpieczne przyjęcie osadu z środków 
transportu ładowności do 3,5 do 10,0 t.  

 
Węzeł wody technologicznej. 
Węzeł wody technologicznej winien zapewnić: 
- doprowadzenie wody technologicznej w ilości wynikającej z przyjętej 

technologii. 
- doprowadzenie wody technologicznej o parametrach koniecznych dla przyjętej 

technologii, jednak nie lepszych niŜ: 
o ChZT       – 125 mg/dm3  
o BZT5       – 15 mg/dm3  

o Zawiesina      – 35 mg/dm3  
o Azot ogólny      – 10 mg/dm3  
o Fosfor ogólny     – 1 mg/dm3  

- ewentualne uzdatnianie wody technologicznej w zakresie koniecznym do 
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spełnienia wymogów procesu suszenia osadów 
Dostępność i wykorzystanie wody technologicznej jest limitowana: 
- parametrami pompowni wody technologicznej 
- projektowanym rozbiorem wody technologicznej w pozostałych węzłach 

oczyszczalni według bilansu przygotowanego przez Wykonawcę 
- porównaniem kosztów eksploatacyjnych zastosowania wody wodociągowej w 

porównaniu z kosztami eksploatacyjnymi zastosowania wody technologicznej 
w przypadku konieczności uzdatniania tej wody dla potrzeb procesowych 

- potwierdzeniem moŜliwości spełnienia bilansu ogólnego wody technologicznej 
dla całego obiektu. 

  
Instalacja do suszenia osadów. 
Instalacja winna składać się co najmniej z elementów wymienionych w punkcie 1.3 
PFU i powinna posiadać następujące parametry uŜytkowe: 
- zasilanie podstawowe procesu ciepłem ze spalania biogazu o parametrach 

opisanych w punkcie 1.2.5.(1). 
- zasilanie uzupełniające procesu ciepłem ze spalania oleju opałowego w 

kotłowni 
- naleŜy zapewnić maksymalny odzysk ciepła z instalacji. Instalacja ma 

zapewnić minimalny odzysk energii cieplnej na poziomie 60%, w postaci 
gorącej wody o temp. 85OC. 

- zuŜycie energii cieplnej nie moŜe być większe, niŜ 0,900 kW/kg odparowanej 
wody 

- zuŜycie energii elektrycznej nie moŜe być większe, niŜ 0,100 kW/kg 
odparowanej wody 

- dopuszczalny czas pracy instalacji 24 h/d, nie mniej niŜ 8000 h/rok 
- rozwiązanie instalacji suszenia osadu winno zapewnić płynną współpracę z 

urządzeniami odwadniającymi  
- zastosowana technologia suszenia osadu powinna być sprawdzona w 

praktyce eksploatacyjnej; zaproponowana w ofercie suszarka nie moŜe być 
rozwiązaniem prototypowym 

- instalacja musi spełniać wymagania BAT i wszelkie wymagania umoŜliwiające 
dopuszczenie do eksploatacji oraz wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 
94/9/EN (tzw. ATEX 100) w zakresie wymogów bezpieczeństwa instalacji 
zagroŜonych wybuchem. Zawartość tlenu w gazie procesowym nie moŜe 
przekroczyć 4%, 

- instalacja powinna pracować w sposób bezpieczny, posiadać zabezpieczenia 
przeciw zapaleniu i wybuchowi osadu, co dotyczy takŜe urządzeń 
peryferyjnych: zbiornik nadawy, zbiornik osadu wysuszonego 

- wysuszony osad przed składowaniem, bądź w przypadku tymczasowego 
składowania musi zostać schłodzony do temperatury maks. 45O C, 

- suszarnia musi suszyć odwodniony osad bez recyrkulacji osadu wysuszonego 
na początek suszarni i mieszania osadu wysuszonego z osadem 
odwodnionym przed wprowadzeniem do suszarni. Nie moŜna równieŜ 
zawracać do suszarni frakcji drobnych powstających w procesie suszenia, 

- instalacja winna pracować w systemie pełnej automatyki; obsługa będzie 
ograniczona do koniecznych czynności kontrolnych i gospodarki osadem 
wysuszonym, 

- w przypadku nagłego zatrzymania suszarni ilość osadu pozostającego w 
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suszarni powinna być jak najmniejsza( suszarnia powinna pozostać 
praktycznie pusta), a ponowne uruchomienie powinno odbywać się bez 
jakiegokolwiek demontaŜu suszarni, bądź poszczególnych elementów 
suszarni, 

- substancje niekondensowalne (jeśli jakieś powstają w procesie suszenia) 
powinny być przesyłane do układu dezodoryzacji 

- w sytuacjach awarii urządzeń sterowniczych powinna być moŜliwość pracy 
instalacji w trybie ręcznym zgodnie z instrukcją tego trybu dostarczoną przez 
Wykonawcę,  

- instalacja będzie wyposaŜona w pomosty robocze zapewniające dostęp do 
wszystkich urządzeń i panelów 

- urządzenie do pomiaru ilości osadu wejścia i wyjścia (pomiar masowy) 
- suszarka wyposaŜona będzie w stacjonarne urządzenie pomiaru 

bezpośredniego lub pośredniego zawartości suchej masy produktu 
początkowego i końcowego oraz pomiary pozwalające na weryfikację 
parametrów rzeczywistych pracy urządzenia w stosunku do wymagań umowy: 

o pomiar wydajności masowej na wejściu i wyjściu z urządzenia 
o pomiar zanieczyszczeń w gazach odlotowych 

- awaryjne zatrzymanie instalacji na czas krótszy niŜ 48 godziny nie moŜe 
powodować konieczności czyszczenia instalacji. 

Instalacja składająca się z jednej linii suszenia osadu będzie umieszczona w 
budynku zaprojektowanym tak, by zapewnić optymalną pracę instalacji oraz 
bezpieczną i wygodną obsługę 
NaleŜy zapewnić zamknięty obieg gazów wewnątrz instalacji i stałe utrzymywanie 
podciśnienia zapobiegającego wydostanie się gazów na zewnątrz poprzez 
ewentualne nieszczelności. System musi zapewniać kontrolę podciśnienia. 
Suszarnia musi być zaprojektowana w sposób uniemoŜliwiający wydostawaniu się na 
zewnątrz pyłów, zapachów i odgazów. 
Wszystkie gazy opuszczające system muszą spełniać wymagania przepisów 
podanych w części informacyjnej lub obowiązujących w dniu przekazania instalacji 
do uŜytkowania. 
NaleŜy zapewnić następujące parametry osadu wysuszonego (bez stosowania 
dodatkowych urządzeń i dodatków do osadu): 
• zawartość suchej masy  minimum 90% średnio 92% 
• postać    granulat 
• gęstość nasypowa                   600-700kg/m3  
• zawartość pyłu    max 2%  
• temperatura osadu w suszarni zapewniająca higienizację osadu 
• czas suszenia osadu  zapewniający higienizację osadu 
• temperatura granulatu  max 450C 
• bakteriologia   wysuszony osad musi być pozbawiony patogenów i  

odpowiadać pod  względem bakteriologicznym 
normom i przepisom polskim w zakresie moŜliwości 
stosowania go w rolnictwie. 

Cały osad musi być suszony w sposób jednorodny, niezaleŜnie od końcowej 
zawartości suchej masy (nie dopuszcza się mieszania osadu mokrego z 
wysuszonym)                                                                                                           
Suszarnia powinna zapewnić moŜliwość otrzymania osadu  o zawartości suchej 
masy w zakresie 65-95% suchej masy, bez jakichkolwiek modyfikacji lub 
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zastosowania dodatkowych urządzeń. 
Suszenie odbywać musi się w systemie pośrednim  
Konstrukcja suszarni musi być rozwiązana w sposób zapewniający moŜliwość 
prowadzenia procesu bez recyrkulacji wysuszonego osadu 
Cały proces transportu osadu oraz składowania musi być zaprojektowany w sposób 
uniemoŜliwiający samozapłon osadu, pyłu, granulatu bądź gazów procesowych. 
Instalacja musi być wyposaŜona w system ciągłego monitoringu: temperatury, tlenu i 
tlenku węgla. 
NaleŜy wykonać przyłącze biogazu oraz całą instalację wewnątrz budynku 
wyposaŜoną w spręŜarki gazu (jeśli suszarnia wymaga większego ciśnienia gazu), 
armaturę zaporowo-odcinającą oraz system kontroli i monitoringu ilości i jakości gazu 
i oleju podawanego do spalania. 
 
Silosy magazynowe 
Tymczasowe gromadzenie osadu wysuszonego będzie prowadzone w silosie 
magazynowym w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 wraz z systemem 
napełniania silosu i ewakuacji produktu końcowego poprzez układ przenośników 
ślimakowych o wymogach: 

o przenośniki bezwałowe 
o sposób prowadzenia przenośników nie moŜe ograniczać ruchu pojazdów 

na drodze nad którą będą prowadzone. 
o wykonanie materiałowe: stal nierdzewna min. 0H18N9 
o system transportu osadów w ramach silosów magazynowych winien 

zapewniać moŜliwość bezpośredniego załadunku na środki transportu, 
do kontenerów lub na plac pod wiatą magazynowania osadu. 

o przenośniki bezwałowe z moŜliwością czyszczenia przenośników; łatwy 
demontaŜ klapy górnej, poprzez układ śrub nakładkowych (maks. 20%) i 
motylkowych (min 80%) 

Wymagany czas retencji w silosach będzie wynosił 3 doby.  
Wymagania Zamawiającego dla silosów są następujące 
- zabezpieczenie przed wysypywaniem 
- zabezpieczenie przed dostępem wód opadowych i wilgocią 
- ergonomiczny dostęp w celkach inspekcyjno – eksploatacyjnych 
- moŜliwość całkowitego opróŜnienia zbiornika 
- moŜliwość czyszczenia zbiornika (podłączenie wody płuczącej; 

odprowadzenie popłuczyn do kanalizacji) 
- sposób ewakuacji produktu końcowego musi gwarantować skuteczne 

opróŜnianie całkowitej zawartości zbiornika.  
- układ musi posiadać zabezpieczenie przed wybuchem i samozapłonem. 

Silos musi być wyposaŜony w: 
- przetwornik poziomu 
- cztery przetworniki temperatury, 
- przetwornik tlenku węgla (CO) 
- właz do kontroli wnętrza, 
- właz bezpieczeństwa (na wypadek wybuchu) musi być skierowany poza 

obszar uczęszczany przez personel. 
Wszystkie przetworniki mają być włączone do głównego systemu kontroli i 
sterowania, a ich wskazania muszą mieć odzwierciedlenie w sygnałach alarmowych i 
wskaźnikowych. 
Konstrukcja silosu musi umoŜliwić zsyp produktu końcowego bezpośrednio do 
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naczepy ciągnika siodłowego. 
Konstrukcja silosu musi umoŜliwić zainstalowanie workownicy do pakowania 
granulatu w worki o wadze ok. 800kg). 
 
(c) wdro Ŝenie systemu zasilania stacji biogazem oraz systemu  odzysku 

ciepła z procesu i wł ączenia ciepła w obieg oczyszczalni 
 
Źródłem ciepła do podgrzania osadów w procesie suszenia będą: 

o ciepło wytworzone w procesie spalania pozostałego biogazu (z 
uwzględnieniem zuŜycia biogazu dla potrzeb procesu fermentacji) w 
integralnej kotłowni przy instalacji suszarni 

o ciepło rezerwowe ze spalania paliwa rezerwowego (olej opałowy) w 
kotłowni 

W okresie zimowych postojów suszarni biogaz będzie wykorzystywany w całości dla 
potrzeb wytworzenia ciepła do podgrzewania osadów w procesie fermentacji i 
ogrzewania obiektów oczyszczalni 
NaleŜy zmodernizować instalację biogazu i instalację cieplną C.O preizolowaną w 
zakresie zasilania i powrotu urządzeń suszarni. 
NaleŜy zapewnić chłodzenie wszystkich potrzebnych mediów takich jak: kondensat, 
granulat oraz gazów obiegowych. 
NaleŜy wykonać instalacje odzysku ciepła z wymiennikiem ciepła w budynku 
suszarni, siecią C.O preizolowaną i włączeniem do istniejącej instalacji zasilającej 
istniejący system łącznie z systemem zasilania wymienników ciepła przy WKF. 
NaleŜy zapewnić temperaturę czynnika grzewczego na zasilaniu sieci C.O. min 850C 
Instalacja chłodzenia musi być wyposaŜona w króćce umoŜliwiające dozowanie 
chemikaliów zapobiegających tworzenie się kamienia. 
System chłodzenia musi być zaprojektowany w sposób umoŜliwiający schłodzenie 
wszystkich generatorów ciepła w całej instalacji i jego maksymalny odzysk. 
System chłodzenia musi być zaprojektowany tak aby zapewnić: 
• natychmiastowe schłodzenie suszarni i obiektów towarzyszących po awaryjnym 

wyłączeniu instalacji, 
• natychmiastowe schłodzenie osadu częściowo wysuszonego po awaryjnym 

wyłączeniu instalacji w przypadku gdy brak powyŜszego mógłby grozić wybuchem, 
samozapłonem, awarią instalacji lub zagroŜeniem dla obsługi. 

Konstrukcja budynku oraz system chłodzenia naleŜy tak zaprojektować, by 
temperatura otoczenia suszarni na stanowisku pracy nie była większa od 250C. 
NaleŜy przewidzieć instalację zasilającą system chłodzenia wodą technologiczną. 
NaleŜy dostarczyć wymiennik ciepła zapewniający odbiór ciepła z kondensatu i/lub 
innych części instalacji. Maksymalna temperatura kondensatu odprowadzanego do 
kanalizacji nie moŜe przekroczyć 55 °C. 
Na powrocie do pomp i wymiennika naleŜy zainstalować filtrodmulnik magnetyczny. 
Zabezpieczenie układu cieplnego zrealizować przy pomocy naczynia wzbiorczego i 
zaworów bezpieczeństwa zgodnie z PN – B/ 02414. Na stronie pierwotnej 
zainstalować (przed wymiennikami) filtroodmulnik magnetyczny. 
Zabezpieczenie układu grzewczego  wykonać poprzez naczynie wzbiorcze 
ciśnieniowe wyrównawcze i zawór bezpieczeństwa wg PN – 91 / B – 02414. 
Wymagane parametry wody doprowadzanej z wymiennika w suszarni do wymiennika 
osadu przy WKF – zasilanie minimum 700C - powrót 500C. 
Instalacja ciepła z suszarni musi współpracować z instalacją ciepła z kotłowni. 
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NaleŜy zaprojektować i wykonać instalację odprowadzającą kondensat i odcieki do 
kanalizacji zakładowej. 
Rurociągi po stronie kondensatu wykonać jako nierdzewne z materiału OH18N9. Po 
stronie wody wtórnej rurociągi z mat. R –35 bez szwu wg PN / 74219. 
Zawory odcinające klapowe na  ciśnienie do 0,6 MPa. Na rurociągach poniŜej 50 mm 
armatura odcinająca kulowa.  Zawory zwrotne płytkowe 
Zanieczyszczenie kondensatu musi być poniŜej 8% stęŜenia zanieczyszczeń w 
suchej masie osadu. 
 

1.4.22. Obiekty linii i gospodarki biogazowej 

(a) wykonanie nowych urz ądzeń linii biogazowej: zbiornik biogazu, 
pochodnia biogazu, stacji odsiarczania biogazu 

 
Zbiornik biogazu 
NaleŜy wykonać nowy zbiornik biogazu, membranowy, jednopowłokowy w 
samonośnej obudowie ochronne, suchy, bezciśnieniowy, spełniający następujące 
wymagania Zamawiającego: 

o pojemność robocza wynikająca z obliczeń technologicznych 
o ciśnienie robocze zbiornika – 1,5 do 3,5 mbar 
o membrana biogazu wykonana z tworzywa poliestrowego powlekanego 

obustronnie PVC z zabezpieczeniem antygrzybicowym, mocowana w 2 
punktach za pomocą płyt montaŜowych ze stali kwasoodpornej min. 
1.4571 

o samonośna kontrukcja nośna wykonana jako zbiornik stalowy, 
ocynkowany ogniowo, wzmacniany profilami bocznymi, zabezpieczony 
antykorozyjnie; obudowa montowana na fundamencie (do wykonania), 
wentylowana naturalnie, wyposaŜona w drzwi inspekcyjne, drabinę 
kabłąkową i pomost dachowy 

o zbiornik wyposaŜony w pomiar napełnienia 
o zbiornik wyposaŜony w system zabezpieczeń: 

i. zabezpieczenie mechaniczne (klapa odcinająca wykonana ze 
stali nierdzewnej min. 1.4571 

ii. zabezpieczenie hydrauliczne (bezpiecznik nad- i podciśnieniowy 
z zamknięciem wodnym i przewodem odpowietrzającym) 

iii. zabezpieczenie elektryczne (wyłącznik podciśnienia instalowany 
na przewodzie ssawnym dmuchawy 

o zbiornik wyposaŜony w filtr Ŝwirowy z łapaczem kondensatu oraz 
komplet rurociągów i armatury 

Dodatkowo w ramach działania naleŜy zdemontować istniejące i zamontować nowe 
dmuchawy biogazu w parametrach: 

o wydajność i spręŜ dostosowana do obsługi wszystkich urządzeń 
biogazowych 

o reŜim pracy 1+1 
o w wykonaniu ATEX z kompletną armaturą zabezpieczającą 
o w wykonaniu materiałowym odpornym na działanie biogazu 
o zabezpieczenie przeciwwybuchowe, kasa ochrony min. IP54 
o przełącznik podciśnienia w zakresie -0,4 do 10 mbar, maksymalne 

ciśnienie operacyjne min. 100 mbar. 
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Pochodnia biogazu będzie spełniać następujące Wymagania Zamawiającego: 
o medium: biogaz 
o ciśnienie nominalne 250 mm H2O 
o typ ochrony IP54 wg IEC 529 
o całkowite spalanie w płomienicy 
o kontrola płomienia za pomocą termoelementu 
o ochrona pogodowa 
o wykonanie materiałowe: stal nierdzewna: 

o elementy mające kontakt z biogazem: min. 1.4571 
o komora spalania: min. 1.4828 
o pozostałe elementy: min 1.4301 

o wyposaŜenie: obudowa pochodni, urządzenie zapłonowe, główny zawór 
biogazu, zawór odcinający ręczny, bezpiecznik przeciwogniowy, łapacz 
kondensatu, szafka zasilająco-sterownicza, ogrzewanie zaworu głównego, 
zawór główny w wykonaniu Ex 

o pochodnia będzie montowana na fundamencie (do wykonania) 
 
Stacja odsiarczania biogazu będzie kompletnym urządzeniem działającym na 
zasadzie procesu katalitycznego, dwustopniowego: 

o absorpcja: selektywne utlenianie katalityczne do siarki, która w formie stałej 
wiązana jest z katalizatorem 

o regeneracja: odparowanie siarki z katalizatora 
Parametry stacji będą dostosowane do potrzeb systemu przygotowania biogazu:  

o skład biogazy na wyjściu z procesu będzie zgodny z wymaganiami urządzenia 
wyznaczającego krytyczne, graniczne wymagania w zakresie maksymalnego 
stęŜenia siarkowodoru w biogazie na zasilaniu. NiezaleŜnie od tego stęŜenie 
siarkowodoru po procesie odsiarczania nie moŜe być większe niŜ 20 mg/m3. 

o chłonność zastosowanego katalizatora nie będzie mniejsza niŜ 30%, 
katalizator w pełni regenerowany o znikomej ścieralności, maksymalna strata 
wagowa do 2% po pierwszych dwóch cyklach, bez dalszych zmian 

o warunki pracy w zakresie temperatur: od 10 do 80OC 
o ciśnienie biogazu od 0 do 200 mmH2O, 
o zakres dostawy: instalacja odsiarczania, odpylacz mokrym, wsad, urządzenia 

elektryczne i sterownicze, pompy, dmuchawy, separatory skroplin przed i za 
instalacją; instalacja kompletna z punktu widzenia przeznaczenia i zasad 
działania. 

o zakres wykonania: wraz z przyłączami, montaŜem, pracami budowlanymi 
Stacja odsiarczania biogazu będzie zlokalizowana w budynku z uwzględnieniem 
Wymagań Zamawiającego zawartych na Rysunkach. Wymogi konstrukcyjne stacji 
będą zgodne z Wymaganiami Zamawiającego wg punktu 2.2.2 oraz 2.5 PFU. 
Budynek będzie posiadał wszelkie elementy wyposaŜenia niezbędne do obsługi 
urządzeń oraz będzie spełniał wszelkie wymogi w zakresie komunikacji, warunków 
BHP, zabezpieczeń p.poŜ i inne, zgodnie z obowiązujący prawem. Będzie 
wyposaŜony we wszelkie przyłącza i instalacje sanitarne, elektryczne, energetyczne i 
AKPiA. Będzie objęty projektem zagospodarowania przestrzennego i w tym zakresie 
jego lokalizacja będzie powiązana z istniejącym układem komunikacyjnym 
oczyszczalni. 
W hali powinny znajdować się następujące pomieszczenia: 

o Aparatownia z zabezpieczeniem Ex 
o Maszynownia 
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(b) przebudowa instalacji ciepła z uwzgl ędnieniem zmian wynikaj ących z 

priorytetów wykorzystania biogazu 
 
Gospodarka ciepłem po modernizacji oczyszczalni wymaga przebudowy instalacji 
cieplnej oczyszczalni ze względu na: 

o konieczność podgrzania osadów z istniejącej kotłowni dla potrzeb procesu 
fermentacji 

o konieczność wytworzenia ciepła dla procesu suszenia 
o harmonogram pracy suszarni i planowane przerwy zimowe, w okresie których 

cały wytwarzany biogaz będzie wykorzystywane dla potrzeb procesu 
fermentacji i własnych zakładu 

o konieczność wytworzenia ciepła dla potrzeb socjalnych i technicznych 
o wymóg odzysku ciepła z procesu suszenia i wykorzystania go do 

podgrzewania osadów fermentujących we współpracy z instalacją cieplną 
kotłowni 

Kotłownia zlokalizowana będzie w budynku obecnej kotłowni. Kotły muszą być 
wyposaŜone w palnik biogazowo-olejowy. Paliwem podstawowym dla kotłów będzie 
biogaz. Dopiero w przypadku braku biogazu będzie wykorzystywany jako paliwo olej. 
Do odprowadzania spalin z kotłów naleŜy wykonać kominy dwuścienne ocieplone ze 
stali kwasoodpornej przymocowane do konstrukcji zewnętrznej ściany budynku jako 
do konstrukcji nośnej. Kominy winny zapewnić właściwe odprowadzanie spalin z 
kotłów dla oleju i biogazu dla warunków zimowych i letnich. NaleŜy zamontować 
nową automatyczną stację uzdatniania wody oraz wykonać: 

o remont oraz modernizację zewnętrznych elementów konstrukcyjno-
budowlanych oraz wykończeniowych budynku 

o remont oraz modernizację wewnętrznych elementów konstrukcyjno-
budowlanych oraz wykończeniowych budynku 

W celu wdroŜenia Wymagań Zamawiającego naleŜy: 
o wymienić istniejące kotły wodne wyposaŜone w palniki dwupaliwowe na nowe 

spełniające wymogi: 
• kotły dwupalnikowe (biogaz/olej) 
• moc wynikająca z konieczności uzupełnienia ciepła koniecznego do 

podgrzania osadów fermentujących, z uwzględnieniem ciepła 
odzyskanego w procesie suszenia 

• kociał stalowy z czujnikiem zaniku wody w kotle 
• regulator kaskadowy 
• temperatura progowa 120 OC 
• maksymalne ciśnienie robocze: 4 bary 
• sprawność znormalizowana przy  temperaturze systemu grzewczego 

75/60: min 92 %straty przy znamionowej mocy cieplnej i temperaturze 
wody grzewczej 75/60: max. 0,40 % 

• wymagane ciśnienie tłoczenia: 0 Pa/mbar 
o przebudować instalację ciepłowniczą 

• w zakresie wynikającym z priorytetów gospodarki cieplnej, wg 
wymogów punktu 2.5 PFU, sieć c.o. preizolowana 

o zmodernizować stację uzdatniania wody 
• w zakresie koniecznym do obsługi urządzeń grzewczych 

o wykonać nowy systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 
• Dla potrzeb poprawnej pracy urządzeń naleŜy wymienić wentylację 
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grawitacyjną zapewniającą odpowiednią wymianę powietrza. Nawiew 
wykonać poprzez kraty czerpne. Wentylację wywiewną zapewnić 
poprzez wywietrzaki dachowe wykonane z laminatu poliestrowo-
szklanego. Wywietrzaki zamontować na podstawach dachowych 
wykonanych z tworzywa jw. Przewody wentylacyjne wykonać jako 
kołowe z blachy stalowej ocynkowanej. Wloty otworów wentylacyjnych 
osiatkować. 

• Wentylację mechaniczną wywiewną wykonać w układzie wentylatorów 
osiowych. Na wylotach z wentylatorów naleŜy zamontować Ŝaluzje 
wywiewne z tworzywa sztucznego. Załączanie wentylatorów 
wywiewnych sterowane będzie za pomocą termostatu w zaleŜności od 
temperatury panującej wewnątrz obiektu oraz ręcznie 

 

1.4.23. Sieci mi ędzyobiektowe 

a) przebudowa sieci ze wzgl ędu na potrzeby technologiczne i 
eksploatacyjne oczyszczalni 

W ramach modernizacji oczyszczalni i rozbudowy węzłów technologicznych naleŜy 
wykonać co najmniej następujące roboty z zakresu sieci miedzyobiektowych: 

− przed komorami osadu czynnego naleŜy wykonać nową komorę rozdziału 
wraz z sieciami w celu umoŜliwienia prawidłowej regulacji i rozdziału strumieni 
na poszczególne ciągi technologiczne 

− przed osadnikami wtórnymi naleŜy wykonać przebudowę sieci w celu 
umoŜliwienia prawidłowej regulacji i rozdziału strumieni na poszczególne 
osadniki wtórne 

− naleŜy rozbudować sieci międzyobiektowe w obrębie wszystkich węzłów 
technologicznych, gdzie przewiduje się uruchomienie dodatkowych bloków 
technologicznych w celu wdroŜenia wszelkich wymogów technologicznych i 
funkcjonalno-uŜytkowych uruchamianych obiektów, zbiorników, komór. 

− naleŜy wykonać sieci międzyobiektowe umoŜliwiające ominięcie komory 
fermentacyjnej osadem zmieszany i poddawanie go bezpośrednio do procesu 
odwadniania i dalej utylizacji termicznej osadu 

− wykonać kompletną sieć instalacji biogazu wraz z infrastrukturą, 
odwadniaczami, włączeniami, uwzględnieniem warunków montaŜu nowych i 
istniejących odbiorników biogazu 

− naleŜy wykonać ujęcie wody technologicznej i sieć wody technologicznej w 
celu uzbrojenia nowoprojektowanych węzłów technologicznych 

− woda technologiczna wg punktu 1.4.11 (c). 
 

1.4.24. System sterowania i kontroli prac ą oczyszczalni. 

W ramach robót w branŜy AKPiA naleŜy wykonać co najmniej następujące zakresy 
prac: 
(a) rozbudowa i modernizacja systemu wizualizacji i  sterowania procesami 

technologicznymi, 
(b) wymiana przepływomierzy na urz ądzenia pracuj ące w nowoczesnym 

standardzie AKPiA (szczegółowy opis w WWiOR) 
(c) pomiar w systemie ci ągłym (on-line) 
(d) realizacja algorytmu sterowania procesem oczysz czania ścieków 

(system napowietrzania, recyrkulacji zewn ętrznej i wewn ętrznej, oraz 



Część III – Program funkcjonalno – uŜytkowy – część opisowa (1/2)   

 

Wybór projektanta  i wykonawcy  robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków” w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”,  
nr 2004/PL/16/C/PE/033 104 

dostosowanie odpowiednich czasów denitryfikacji i n itryfikacji w 
zaleŜności od składu ścieków i warunków zewn ętrznych. 

(e) rozbudowa i modernizacja systemu sterowania i w izualizacji układu 
energetycznego oczyszczalni 

(f) wdro Ŝenie nowoczesnych standardów przesyłu danych i komu nikacji 
 
Ogólna charakterystyka systemu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni: 

(a) Nowy system powinien charakteryzować się łatwością obsługi, 
pewnością działania, bezpieczeństwem prowadzenia procesu, 
nowoczesnością rozwiązań technicznych, oraz minimalizacją 
kosztów realizacji i długoletniej obsługi technicznej.  

(b) Wszystkie prace montaŜowe będą realizowane na obiekcie  
czynnym technologicznie. Muszą więc być wykonane w taki sposób, 
aby nie kolidowały z pracą istniejącej instalacji. 

(c) Dla  wizualizacji i sterowania pracą oczyszczalni ścieków powinien 
być zastosowany system klasy DSC (Distributed Control System) 
lub SCADA, cechujący się kompatybilnością pod względem 
sprzętowym i programowym (tylko jeden producent sterowników 
oraz oprogramowania SCADA). 

 
Ogólny zakres modernizacji systemu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni: 

(a) Wszystkie maszyny i urządzenia muszą zostać włączone do 
systemu kontroli i sterowania. W projekcie muszą zostać 
uwzględnione następujące sposoby sterowania: ręczne lokalne, 
ręczne zdalne oraz automatyczne. 

(b) Wszystkie projektowane węzły mają zostać zintegrowane takŜe pod 
względem wzajemnych zabezpieczeń (np. wyłączenie prasy przy 
awarii przenośnika ślimakowego). 

(c) NaleŜy wykonać tablice synoptyczną z wszystkimi urządzeniami 
zabudowanymi na oczyszczalni, zarówno istniejącymi, jak i 
nowozainstalowanymi. NaleŜy odzwierciedlić na tablicy diodami 
stany poszczególnych urządzeń na obiektach 
praca/gotowość/awaria oraz otwarcie/zamknięcie zasuw i 
przepustnic oraz z uŜyciem wyświetlaczy cyfrowych  podstawowe 
informacje: dopływ ścieków, odpływ ścieków, przepływ recyrkulacji 
zewnętrznej, stęŜenia tlenu średniego w poszczególnych reaktorach 
(tlen średni strefa nitryfikacji) ,  

(d) Zastosować następujące nowe pomiary w reaktorze biologicznym: 
we wszystkich komorach pomiar potencjału redoks, w komorach 
przemiennej nitryfikacji/denitryfikacji pomiar stęŜenia tlenu, 
regulujący poprzez przepustnicę stęŜenie tlenu w tej komorze. 
Pomiary te winny być zrealizowane dla kaŜdego ciągu 
technologicznego indywidualnie 

(e) Dla kaŜdego z reaktorów zastosować po jednym analizatorze azotu 
azotanowego z wykorzystaniem pomiarów do sterowania 
recyrkulacją wewnętrzną, 

(f) Do sterowania areatorami naleŜy wykorzystać sygnały z komór na-
przemiennego działania (z moŜliwością wyłączenia z komputera 
centralnego) i wszystkich komór nitryfikacji. 
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(g) Dla WKF zainstalować miernik ilości biogazu 
(h) Dla urządzeń naleŜy zaprojektować przekazanie sygnałów 

pracy/awarii, a dla pomiarów - wszystkich wartości mierzonych. 
(i) Zaprojektować na bazie urządzeń (z koniecznymi wyjątkami) 

posiadających serwis techniczny na terenie kraju. 
(j) Cały system sterowania ma być zintegrowany, co oznacza Ŝe 

wszystkie elementy są ze sobą kompatybilne pod względem 
sprzętowym i programowym (tylko jeden producent sterowników 
oraz oprogramowania SCADA lub DCS). 

(k) Nadrzędny system sterowania (sterowniki oraz ich konfiguracja) ma 
być łatwo skalowalny z szybką moŜliwością podwojenia punktów 
I/O. 

(l) Jako system wizualizacji i sterowania  winien być zastosowany 
jeden z uznanych w świecie programów, pracujący pod Windows 
NT, XP lub nowszym, w pełnej wersji „developer” wraz z kompletem 
dokumentacji w postaci ksiąŜkowej i elektronicznej w języku pol-
skim. 

(m) Wykonawca winien przeprowadzić szkolenie z zakresu konfiguracji 
systemu i zastosowanych zasad programowania. 

(n) Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przekaŜe 
UŜytkownikowi wszystkie materiały (sprzęt, oprogramowanie 
narzędziowe), które umoŜliwia pracę nad systemem, dostarczona 
zostanie równieŜ dokumentacja powykonawcza systemu w postaci 
elektronicznej. 

(o) Wszystkie istotne parametry pracy obiektu i urządzeń mają być 
dostępne w systemie. 

(p) Układ sterowania wykonać w taki sposób, Ŝe sterowanie 
urządzeniami ma odbywać się z poziomu dyspozytorni w sposób 
ręczny lub automatyczny wg załoŜonych algorytmów pracy. 

(q) Przyjęty program ma zawierać wszystkie powszechnie uŜywane ele-
menty, tj. obsługę alarmów, wykresy przebiegów czasowych 
pomiarów, system raportów, system obsługi serwisowej urządzeń, a 
program ma działać płynnie i na bieŜąco uaktualniać swoje dane z 
obiektu. 

(r) W trakcie realizacji zadania naleŜy kaŜdorazowo ustalić z 
UŜytkownikiem sposób i miejsce montaŜu urządzenia pomiarowego. 

(s) NaleŜy wprowadzić projektowo co najmniej następujące moŜliwości 
sterowania: 

- przy regulacji stęŜenia tlenu umoŜliwić wprowadzanie z komputera 
centralnego wartości minimalnej i maksymalnej (regulacja pomiędzy 
dwoma wartościami) oraz moŜliwości sterowania według dowolnie 
wybranych lub wszystkich mierników tlenu rozpuszczonego, 

- umoŜliwić sterowanie recyrkulacją wewnętrzną proporcjonalnie do 
wielkości mierzonego dopływu, odpływu lub według. zadanej 
wartości stałej oraz wprowadzić moŜliwość sterowania wg róŜnicy 
potencjału redoks między komorami nitryfikacji i denitryfikacji 
(równieŜ uwzględniając wartości minimalną i maksymalną), 
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- zainstalować w zbiornikach reagentów (jeŜeli będą zaprojektowane) 
ciągły pomiar poziomu napełnienia, wraz z przekazem sygnałów do 
centralnej dyspozytorni i lokalną sygnalizacją przepełnienia 
zbiornika. 

- sterowanie recyrkulacją zewnętrzną, pracą osadników wstępnych, 
odprowadzaniem osadu wstępnego, zagęszczaniem osadu 
wstępnego, płukaniem LKT (i ewentualnym dozowaniem do układu), 
podawaniem osadu do zbiornika osadu mieszanego, podawaniem 
osadu mieszanego do WKF, pracą urządzeń osadowych w 
zaleŜności od napełnienia zbiornika (oraz zadanych nastaw).  

- wszystkie węzły lokalne (np. kraty z płuczką i praską, prasy, 
zagęszczacze z pompami osadu i stacjami przygotowania polimeru, 
itp.) winny mieć własne algorytmy sterowania i zabezpieczeń 

 
Szczegółowe Wymagania Zamawiającego: 

• Dla sterowania pracą oczyszczalni ścieków powinien być zastosowany 
system klasy DCS (Distributed Control System) lub SCADA cechujący się 
kompatybilnością pod względem sprzętowym i programowym.  

• Sieć komunikacyjna systemu powinna opierać się na ogólnie  
akceptowanych standardach tj.: w przypadku zastosowania modułów 
oddalonych - Ethernet  z protokołem TCP/IP, z pełną redundancją.  

• W przypadku zastosowania sterowników PLC, dopuszcza się równieŜ 
Profibus DP. 

• Jako medium komunikacyjne  naleŜy zastosować kabel optyczny. 
• UŜytkownik powinien posiadać w ramach dostarczonej licencji, całkowity i 

nieograniczony dostęp do wszystkich narzędzi konfiguracyjnych systemu, 
umoŜliwiający dowolną modyfikację oprogramowania uŜytkowego we 
własnym zakresie, w dowolnym, dogodnym dla uŜytkownika czasie. 

• Tworzenie oraz modyfikacja oprogramowania uŜytkowego powinny być 
moŜliwe do wykonania w trybie off oraz on-line, przy pracującym obiekcie. 

• System powinien mieć w swojej strukturze stację inŜynierską, na której 
dostępne będą w dowolnej chwili wszystkie narzędzia programowe 
(konfiguracyjne) umoŜliwiające wykonanie oraz modyfikację 
oprogramowania uŜytkowego. Stacja taka powinna być skonfigurowana 
jako komputer klasy serwer z macierzą dyskową. 

• KaŜda stacja operatorska pracuje jako stacja autonomiczna tzn. 
funkcjonalnie nie jest zaleŜna od innych stacji roboczych. 

• Wymagane będą rozwiązania z moŜliwością automatycznego pełnego 
startu systemu po załączeniu zasilania 

• System powinien umoŜliwiać wprowadzanie (export) do arkusza 
kalkulacyjnego Excel dowolnych bieŜących wartości z systemu lub 
pobranych ze zbiorów archiwizowanych, w celu dalszej ich obróbki. 

• Ilość archiwizowanych informacji ograniczona jest tylko wielkością dysku. 
• Kontrolery z przynaleŜnymi modułami we/wy mogą być dowolnie 

rozlokowane na obiekcie, z zachowaniem wymogów odległościowych 
standardu sieci. 

• Kontrolery powinny przechowywać oprogramowanie uŜytkowe 
(konfigurację) w pamięci typu Flash, (która nie traci zawartości przy zaniku 
zasilania).  
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• Wymagana jest dostępność  szerokiej gamy  modułów we/wy,  które 
zapewnią kompatybilność sprzętową z zastosowaną aparaturą obiektową. 

• Preferowane są funkcje automatycznego rozpoznawania kart we/wy, ich 
lokalizacja w strukturze i automatyczne adresowanie 

• System sterowania powinien być wyposaŜony we własny autonomiczny 
UPS bezprzerwowy, zapewniający poprawną pracę systemu sterowania i 
aparatury pomiarowej przez 30 minut od zaniku zasilania. 

•  Kable optyczne powinny być klasy, co najmniej 4G. 
• Centralną dyspozytornię naleŜy wyposaŜyć w: 

− Jedną stacje operatorską z monitorem LCD o przekątnej ekranu min 20’’. 
− Jedną stacje inŜynierską wyposaŜoną oprócz oprogramowania 

narzędziowego, w pakiet biurowy – klasy MS Office Professional lub 
wyŜszej. 

− Drukarkę kolorową. 
− Tablicę synoptyczną. 
− System podtrzymania zasilania UPS. 
− System klimatyzacji. 

 
� Topologia systemu wizualizacji i sterowania. 

Elementy wykonawcze nowego systemu wizualizacji i sterowania naleŜy 
zabudować w szafach sterowniczych, które moŜna zainstalować w istniejących 
budynkach. Obsługa oczyszczalni ścieków będzie prowadzona z dyspozytorni 
za pomocą stacji operatorskiej. Lokalny kontroler grupy 1 naleŜy wyposaŜyć w 
duŜy, czytelny panel operatorski, umoŜliwiający wizualizację i sterowanie 
urządzeniami grupy 1, nawet w przypadku fizycznej utraty łączności z 
dyspozytornią.  

 
� Standard rozproszonego systemu sterowania. 

• Oferowany system powinien oparty być na standardzie 32-
bitowego systemu operacyjnego Windows XP lub 
równowaŜnego. Wraz z systemem operacyjnym naleŜy 
dostarczyć licencjonowany program antywirusowy, uznanego 
producenta, wraz z aktualną bazą rozpoznawanych wirusów 

• Narzędzia programowe muszą być zgodne ze standardem 
IEC61131-3 (dawne IEC 1133-3) 

• System powinien być oparty na architekturze otwartej tzn. 
powinien umoŜliwiać bezproblemową komunikację i wymianę 
informacji z innymi systemami istniejącymi na obiekcie, przy 
pomocy standardowych narzędzi i protokołów 
komunikacyjnych. 

• W obszarze komunikacji z aparatura obiektową, będą 
wymagane alternatywne standardy:  4-20mA + HART, 
Foundation Fieldbus, ModbusDeviceNet,Profibus PA oraz 
Profibus Motion Control 

• Wybór standardu będzie uzaleŜniony od zastosowanej 
aparatury (zasada kompatybilności). 

• Obwody komunikacji z aparaturą obiektową powinny posiadać 
obustronne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zgodne z 
zasadami strefowej ochrony przeciwprzepięciowej oraz 
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wyrównania potencjałów w obiektach przemysłowych . 
 

� Współpraca z innymi  urz ądzeniami i systemami. 
• MoŜliwość współpracy z urządzeniami obiektowymi dla róŜnych 

sygnałów i powszechnie stosowanych protokołów 
komunikacyjnych.  

• MoŜliwość współpracy z istniejącymi elementami systemu, 
które podczas modernizacji oczyszczalni nie zostaną 
wymienione. 

• System powinien umoŜliwiać udostępnianie danych do innych 
aplikacji zewnętrznych poprzez mechanizmy serwera OPC 

• Preferowane będą rozwiązania umoŜliwiające wymianę 
informacji pomiędzy systemem, a arkuszem kalkulacyjnym 
Excel dla realizacji dalszego przetwarzania danych. 

 
� Funkcje systemu. 

• System powinien umoŜliwić jego rozbudowę w sposób łatwy, 
prosty i bezpieczny dla pracującej instalacji. Niezbędna jest 
moŜliwość wymiany i dodania kontrolerów, oraz modułów 
we/wy podczas normalnej pracy systemu bez potrzeby 
odstawienia instalacji.  

• Dla zastosowań na obiektach zagroŜonych wybuchem powinny 
być dostępne moduły we/wy zapewniające 
iskrobezpieczeństwo obwodów lub dwukanałowe separatory 
przenoszące komunikację HART. 

• Integralną częścią dostarczonego systemu będzie przenośny 
komputer klasy PC P4, wyposaŜony w komplet 
licencjonowanych narzędzi, niezbędnych do programowania 
oraz lokalnej diagnostyki  zastosowanej aparatury obiektowej. 
Wraz z komputerem przenośnym naleŜy dostarczyć zestaw 
niezbędnych adapterów i konwerterów. 

• W przypadku wyboru systemu SCADA, przenośny komputer 
naleŜy doposaŜyć w licencjonowany pakiet narzędziowy, 
dający moŜliwość swobodnej modyfikacji oprogramowania 
kaŜdego sterownika PLC wchodzącego w skład systemu. 

• System powinien posiadać funkcje diagnostyki wszystkich 
elementów systemu ( diagnostyka procesorów, modułów 
we/wy, komunikacji,  itp.) 

• Dodatkowym atutem będzie zaproponowanie rozwiązania, 
które umoŜliwi zarządzanie aparaturą obiektową, a w 
szczególności zdalną diagnostykę, konfigurację, monitorowanie 
stanu technicznego aparatury obiektowej itp. 

• System powinien umoŜliwiać realizację funkcji sterowania i 
przetwarzania danych procesowych w procesorach 
rozmieszczonych na obiekcie, przy jednoczesnym zarządzaniu 
całym procesem ze stacji operatorskich ulokowanych w 
centralnej sterowni. 

 
� Zakres modernizacji systemu sterowania i wizualizac ji 

• rozbudowa i modernizacja systemu wizualizacji i sterowania 
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procesami technologicznymi: 
• zastąpienie istniejących sterowników PLC nowoczesnymi, 
• jednostkami zapewniającymi kompatybilność zarówno z 

aktualnymi jak i nowoprojektowanymi elementami systemu. 
• wymiana głównego systemu wizualizacji wraz z osprzętem na 

rozwojową aplikacją wykorzystującą nowe technologie w 
zakresie wizualizacji, przetwarzania danych, generowania 
raportów, trendów historycznych, bilansów itp,  

• wymiana przepływomierzy na urządzenia pracujące w 
jednolitym i nowoczesnym standardzie AKPiA, 

• zastąpienie wyeksploatowanych ultradźwiękowych mierników 
poziomu miernikami radarowymi, 

• modernizacja instalacji do pomiaru w systemie ciągłym (on-
line) następujących parametrów: 

− tlen rozpuszczony (KOCz), 
− redox (KOCz), 
− temperatura ścieków (przed osadnikiem wstępnym, 

KOCz, wylot), 
− pH ścieków (KOCz, przed osadnikiem wstępnym, na 

wylocie), 
− przewodność ścieków (przed osadnikiem wstępnym), 
− przepływ recyrkulacji zewnętrznej osadu nadmiernego 

oraz ścieków przepompowanych przez pompownię 1-go 
stopnia, 

− przepływ biogazu kierowanego na kotłownię i 
pochodnię, 

− poziom oleju opałowego w zbiorniku magazynowym, 
• wykonanie  instalacji  ciągłego pomiaru następujących 

parametrów: 
− tlen rozpuszczony  
− redox  
− temperatura ścieków ( nowy reaktor biologiczny) 
− pH ścieków ( nowy reaktor biologiczny) 
− przepływ: 

� osadu doprowadzonego do 
budynku odwadniania, 

� odcieku po prasie filtracyjnej bez 
wody płucznej, 

� polimeru zuŜytego przez prasę 
filtracyjną, 

� osadu doprowadzonego i 
odprowadzonego z nowego WKF’u, 

� osadu z WKF’u recyrkulowanego 
przez wymienniki ciepła, 

� biogazu kierowanego z WKF’u do 
stacji rozdziału (licznik produkcji 
biogazu) oraz rozbiór biogazu przez 
generator prądotwórczy, 

� wody z wodociągu miejskiego, 
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� wody przemysłowej, 
� koagulantu 
� technologiczne sieci 

międzyobiektowe (wg uzgodnień z 
uŜytkownikiem na etapie 
projektowania), 

− azot azotanowy (wg uzgodnień na etapie projektowania) 
− azot azotynowy (wg uzgodnień na etapie projektowania) 
− amoniak (wg uzgodnień na etapie projektowania) 
− fosforany (wg uzgodnień na etapie projektowania) 
− temperatura osadu w WKF oraz przed i za 

wymiennikami ciepła, 
− pH osadu w WKF, 
− wypełnienie WKF’u osadem – pomiar radarowy, 
− poziom koagulantu w zbiorniku magazynowym, 
− gęstość osadu (wg uzgodnień na etapie projektowania), 
− zuŜycie i produkcja energii elektrycznej, 

 
• realizacja algorytmu sterowania procesem oczyszczania 

ścieków system napowietrzania, recyrkulacji zewnętrznej i 
wewnętrznej, sterowanie pracą pomp w pompowniach ścieków 
i osadów (załączanie / wyłączanie, periodyczna zmiana 
kolejności) oraz dostosowanie odpowiednich czasów 
denitryfikacji i nitryfikacji w zaleŜności od składu ścieków i 
warunków zewnętrznych. 

• zintegrowanie urządzeń pomiarowych instalacji osuszania 
osadu, z centralnym systemem wizualizacji i sterowania. 

• rozbudowa i modernizacja systemu sterowania i wizualizacji 
układu energetycznego oczyszczalni 

 
� Funkcje komputerowej aplikacji systemu wizualizacji  i 

sterowania dla O Ś w  Piotrkowie Trybunalskim 
• sygnalizacja stanu wszystkich napędów: 

− gotowość, 
− praca, 
− awaria, 
− odstawienie do remontu (urządzenie pomijane w procesie 

automatycznego sterowania)  
• informacja o aktualnym sposobie sterowania urządzeń / 

obiektów: 
− ręczne, miejscowe, 
− automatyczne, 
− z dyspozytorni, 

• informacje o aktualnym połoŜeniu zasuw i przepustnic ( 
procentowo + sygnalizacja całkowitego zamknięcia) 

• rejestracja czasu pracy poszczególnych napędów ( dwa 
modyfikowalne z poziomu administratora systemu liczniki 
przypadające na kaŜde urządzenie: 

− całkowity czas pracy urządzenia – licznik narastający, 
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− czas pracy pozostały do planowanego przeglądu okresowego 
(dekrementacja wprowadzonej wartości do zera. Osiągnięcie 
wartości zerowej „zgłasza”  urządzenie do przeglądu odpowiednim 
komunikatem zamieszczonym w raporcie dobowym. 

• prezentacja aktualnie mierzonych wartości parametrów 
technologicznych – poziom, przepływ, temperatura itp. w 
formie liczbowej oraz tzw. bargrafów 

• rejestrowanie parametrów technologicznych jako archiwa, z 
moŜliwością wyświetlenia i wydruku, dowolnie wybranego 
przedziału czasowego, zarówno w formie wykresu (trendu)  
jak i w formie liczbowej. 

• system ochrony dostępu umoŜliwiający selektywne 
przypisanie indywidualnych uprawnień dla kaŜdego 
uŜytkownika 

• moŜliwość nadrzędnego sterowania napędami włączonymi w 
układ automatycznego sterowania (w granicach ustawionych 
progów): załączanie, wyłączanie, zmiana sekwencji załączeń 
oraz moŜliwość modyfikacji progów załączenia i wyłączenia 

• ekrany szczegółowe umoŜliwiające śledzenie oraz 
modyfikację parametrów wybranego obiektu 

• ekrany zbiorcze umoŜliwiające podgląd wybranego fragmentu 
ciągu technologicznego (część ściekowa, część osadowa, 
część gazowa) 

• main picture – ekran startowy prezentujący najwaŜniejsze 
informacje technologiczne (zawartość ekranu zostanie 
uzgodniona z uŜytkownikiem na etapie projektowania) 

• zestawienia zbiorcze – rejestr czasu pracy urządzeń, rejestr 
zuŜycia mediów, produkcji biogazu i energii elektrycznej,   

• akustyczna i wizualna informacja o zgłoszonych awariach 
urządzeń i błędach systemowych 

• rejestracja awarii i błędów systemowych wraz z 
potwierdzeniami ze stemplem daty i czasu w dzienniku 
zdarzeń  

 
� Monta Ŝ i uruchomienie tablicy synoptycznej 

Tablica synoptyczna powinna posiadać moduły wyświetlania wartości binarnych i 
analogowych.  
NaleŜy wykonać tablicę synoptyczną z naniesionym schematem technologicznym 
części ściekowej,  osadowej oraz biogazowej, z diodami sygnalizującymi stan pracy 
urządzeń i ewentualne stany alarmowe. Tablica sterowana specjalizowanym 
sterownikiem do obsługi tablicy synoptycznej lub za pomocą kaset sygnalizacyjnych i 
wyjść dwustanowych sterownika centralnej dyspozytorni. Tablicę połączyć z szafą  
sterownika poprzez konwerter RS 232/485. Wygląd tablicy synoptycznej (schemat) 
oraz jakie pomiary analogowe mają być uwzględnione na tablicy Wykonawca 
uzgodni na etapie projektu realizacyjnego z Zamawiającym. 
Tablica moŜe być wykonana jako tablica mozaikowa lub w technice druku 
wielkoformatowego. 
 
Parametry tablicy synoptycznej : 

• wymiary tablicy min. 3,0m na 1,8m, 
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• sygnalizacja świetlna za pomocą modułów wielodiodowych z 
diodami o średnicy 5mm, w kolorach jak poniŜej, o 
podwyŜszonej jasności świecenia (ok. 290 diod), 

• wyświetlacze cyfrowe dla przedstawienia aktualnych 
wielkości wybranych parametrów technologicznych.  

Do zobrazowania stanu pracy napędów przewiduje się wielobarwne diody o 
następujących kolorach: 

• praca napędu - kolor zielony, 
• awaria napędu - kolor czerwony, 
• otwarcie zasuwy - kolor zielony, 
• zamknięcie zasuwy - kolor niebieski, 
• sygnalizacji ostrzeŜeń np. 1 stopnia alarm centralki stęŜenia 

gazów – dioda pomarańczowa, 
Na tablicy przewiduje się równieŜ wyświetlenie podstawowych parametrów 
technologicznych. 
 

1.4.25. Zagospodarowanie terenu. 

a) uzupełnienie systemu kanalizacji deszczowej obie ktu 
Zamawiający 
 
b) wymiana sieci centralnego ogrzewania i kanalizac ji zakładowej 
Zamawiający 
 
c) przebudowa układu komunikacyjnego oczyszczalni z  uwzgl ędnieniem 

warunków eksploatacji obiektu po modernizacji, 
W związku z planowanymi pracami z zakresu modernizacji nawierzchni oraz 
montaŜem nowych urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim naleŜy wykonać nowy układ komunikacyjny oczyszczalni w oparciu o 
rozwiązania istniejący. Nowy układ komunikacyjny będzie elementem planu 
zagospodarowania obiektu i będzie spełniał wszelkie wymogi w zakresie 
wymaganym obowiązującym prawodawstwem i wymaganiami określonymi przez 
warunki eksploatacji poszczególnych obiektów. Wymagania Zamawiającego w 
zakresie tego elementu zagospodarowania terenu oczyszczalni przedstawiono w 
punkcie 2.2.11. 
 
d) wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków 
Istniejące ogrodzenie naleŜy rozebrać. 
Nowe ogrodzenie oczyszczalni ścieków naleŜy wykonać o wysokości min. 2,00m z 
przęseł betonowych zbrojonych , osadzonych w słupkach betonowych zbrojonych .W 
ogrodzeniu naleŜy osadzić bramę wjazdową z napędem elektrycznym oraz furtkę z 
zabezpieczeniem (zamknięciem). 
 
2. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawc ę. 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133). 
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Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 
o Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.98.126.839) 

o Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg poŜarowych (Dz.U.03.121.1139) 

o Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpoŜarowej (Dz.U.03.121.1137) 

o Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny 
zakres prac projektowych 

Dodatkowo Zamawiający wymaga aby: 
o obliczenia technologiczne i procesowe w koncepcji  programowo-

przestrzennej zostały przeprowadzone i przeanalizowane co najmniej dla 
warunków letnich i zimowych i przepływów w zakresie Q = 10.000 – 19.000 
m3/d przy pogodzie suchej i Q = 20.000 – 60.000 m3/d w okresie opadów 

o rozwiązania projektowe i organizacyjne pozwolą na funkcjonowanie obiektu w 
okresie realizacji Robót wg instrukcji eksploatacji opracowanej przez 
Wykonawcę 

o wszystkie pomieszczenia z zainstalowanymi urządzeniami technologicznymi 
muszą zostać wyposaŜone systemy ich transportu poziomego i pionowego 
(suwnice, itp.), 

o wszystkie obiekty winny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami 
oczyszczalni (ogrzewanie, zasilanie, sieć kanalizacyjna, nowy układ 
centralnego klucza, itp.), 

o urządzenia i systemy będą zunifikowane, a jeŜeli jest to dostępne to 
dodatkowo modularne 

o obiekty otwarte gospodarki osadowej i odpadowej oczyszczalni będą 
hermetyzowane i włączone w instalacje biofiltrów 

o układ technologiczny oczyszczalni będzie w opomiarowany i 
zautomatyzowany wg wymagań wynikających z zastosowanych technologii i 
rozwiązań technicznych 

o zasilanie nowych i modernizowanych obiektów ma zostać zrealizowane z 
istniejących stacji transformatorowych na terenie oczyszczalni i rozdzielni, po 
ich ewentualnej rozbudowie i modyfikacji, 

o oświetlenie w obiektach musi zostać zabudowane na wysokości 
umoŜliwiającej łatwą wymianę, 

o naleŜy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe oczyszczalni 
(np. stolarka aluminiowa, elementy ze stali nierdzewnej, itp.) 

 
Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w 
następujących etapach: 

a) Etap I – Koncepcja programowo-przestrzenna przed przystąpieniem do 
opracowania Projektu Budowlanego 

b) Etap II – Projekt Budowlany, w celu złoŜenia wniosku o pozwolenie na 
budowę, opracowany co najmniej w podziale na branŜe: budowlaną, 
technologiczną, instalacyjną, elektryczną, AKPiA, zagospodarowania terenu  

c) Etap III – Projekty Wykonawcze w branŜach oraz instrukcja eksploatacji 
oczyszczalni w okresie realizacji Kontraktu, w celu wydania przez 
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Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu Robót 
 
Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

a) Wersja papierowa w 7 egz., złoŜona w sposób zgodny z wymogami 
obowiązującego prawa 

b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu DVD: 
a. forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nrczęści)tytułpliku.xxx 
b. pliki tekstowe z roszerzeniem: *.doc 
c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 
d. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg 
e. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst 
f. harmonogramy z rozszerzeniem: *.mpp 

 
Rysunki robocze i obliczenia. Wykonawca przygotuje i przedłoŜy wszystkie rysunki 
robocze (budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegółami 
dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. Ogólnie wszystkie obliczenia zostaną 
wykonane zgodnie z normą: PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i 
spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Rysunki będą wykonane zgodnie z polskimi normami a mianowicie: 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-/B-01042  Rysunek konstrukcyjny budowlany. 
Konstrukcje  

- PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
Ogólne zasady przedstawienia na rysunkach zestawieniowych. 

- PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
Rysunki do montaŜu konstrukcji prefabrykowanych. 

- PN-ISO 7437  Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
Ogólne zasady wykonywania rysunków roboczych 
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. 

- PN-ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
Przedstawienie modularnych wymiarów linii i siatek. 

PowyŜsze rysunki i obliczenia zostaną przekazane InŜynierowi do zatwierdzenia.  
 
Ruroci ągi. Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy 
„PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociągów ułoŜonych w ziemi w róŜnych 
warunkach obciąŜenia” a projekt powinien zawierać: 

- Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych. 
- Plany sytuacyjne. 
- Profile rurociągów. 
- Rysunki i schematy przedstawiające całość orurowania, 

kształtki i osprzęt, szczegóły komór i wykopów oraz bloki 
oporowe. 

- Rysunki konstrukcyjne i obliczenia bloków oporowych 
rurociągów. 

- Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez 
drogi, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami. 

- Zagospodarowanie terenu, drenaŜ, kanalizacje, ukształtowanie 
terenu oraz wszystkie roboty związane z pracami 
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porządkowymi po zakończeniu budowy.  
 
Obiekty budowlane i konstrukcje. Wykonawca przygotuje i przedłoŜy wszystkie 
rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze szczegółami 
dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. PowyŜsze rysunki i obliczenia zostaną 
przekazane InŜynierowi do zatwierdzenia, i składać się będą z następujących 
tematów i pozycji: 
- rysunki złoŜeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 

dla budynków, zbiorników, konstrukcji inŜynierskich oraz instalacji i 
związanego z tym wyposaŜenia. 

- obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe łącznie z rozwiązaniem 
projektowym fundamentów i ich posadowień 

- rysunki elementów konstrukcyjnych oraz szczegóły elementów Ŝelbetowych i 
murowanych, drewnianych wraz z wykończeniem. 

- rysunki zbrojenia  
- rysunki montaŜowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, 

drewnianych, Ŝelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementów, szczegóły i ich 
połączeń 

- rysunki dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, niezbędne rzuty, 
przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i 
zewnętrzne, szczegóły architektoniczne 

- szczegóły projektu powłok zabezpieczających. 
- rysunki szczegółowe dróg łącznie z krawęŜnikami i odwodnieniem. 
- zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze  

 
Spis rysunków. Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, 
zgodnie z opisem powyŜej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze 
oraz kopię kaŜdego rysunku sporządzonego w komputerze ma nośniku 
magnetycznym (na płycie kompaktowej).  
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i 
przekazane zgodnie z  wymaganiami podanymi niŜej. Rozmiary arkuszy powinny być 
zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na świecie chyba, Ŝe inne rozmiary 
zostaną uzgodnione z InŜynierem. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych 
powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleŜeć będzie od rodzaju 
rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 
Zaleca się stosowanie następujących skali: 
- Plany rurociągów  – 1:500 i/lub 1:1000 
- Profile rurociągów  – skala pozioma, ze skalą pionową 5 do 10  

razy większą niŜ skala pozioma. 
- Plany terenu, schematy – 1:500 i/ lub 1: 1000 
- Plany ogólne   – 1:50 i/lub 1:100 
- Szczegóły   – 1:20 do 1:5 
Wykonawca przekaŜe dwa egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń InŜynierowi 
zwracając się o zatwierdzenie a InŜynier zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń 
Wykonawcy ze swoimi komentarzami. 
Zmiany i/lub uwagi wykonane przez InŜyniera na rysunkach lub obliczeniach będą 
natychmiast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłoŜone ponownie 
w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. 
Dwie kopie kaŜdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłoŜone 
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InŜynierowi. Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią (“RYSUNEK ROBOCZY 
ZATWIERDZONY PRZEZ INśYNIERA” - PW). 
Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony 
jednie po zatwierdzeniu przez InŜyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy.  
Zatwierdzenie przez InŜyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami 
wprowadzonymi przez InŜyniera nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków 
wykonania Robót zgodnie z kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych projektach 
odpowiada Wykonawca. 
Wszystkie modyfikacje wymagane przez InŜyniera będą wykonywane bez 
dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze 
zmianami wprowadzonymi przez InŜyniera, wówczas prześle pisemne 
zawiadomienie do InŜyniera w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zmienionego 
rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie 
przedłoŜy InŜynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech egzemplarzach w 
celu uzyskania komentarza InŜyniera.  
 

2.2. Cechy zamówienia dotycz ące rozwi ązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.2.1. Przygotowanie Terenu Budowy 

W ramach przygotowania Terenu Budowy Wykonawca wykona prace opisane w 
punkcie 1.4.1 PFU oraz inne konieczne do przeprowadzenia modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim wg zatwierdzonych Dokumentów 
Wykonawcy   
Na terenie obiektu nie występuje zieleń wysoka i nie przewiduje się prowadzenia 
nadzoru archeologicznego. 
Konieczność wykonania objazdów, dróg tymczasowych, technologicznych, 
wszelkiego rodzaju rurociągów i kanałów tymczasowych oraz tymczasowego 
zasilania obiektów i urządzeń w mediach będzie wynikała z przyjętej technologii 
wykonania Kontraktu i przyjmuje się, iŜ zgodnie z klauzulą 4.10, Wykonawca uzyskał 
wszelkie dane na ten temat, a koszty wykonania tych robót ujął w scalonych cenach 
ryczałtowych Wykazu Cen. W ocenie poprawności wykonania tych robót InŜynier 
będzie brał pod uwagę niezbędne warunki utrzymania tymczasowej pracy 
funkcjonującego obiektu w czasie realizacji Kontraktu oraz utrzymania 
bezpieczeństwa obsługi oczyszczalni. W tym zakresie będzie się takŜe od 
Wykonawcy oczekiwało przywrócenia stanu pierwotnego Terenu Budowy, zgodnie z 
punktem 2.5 PFU 
 

2.2.2. Hale technologiczne 

Opis.  Przy projektowaniu hal technologicznych obowiązują przepisy zawarte w:  
o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
75/2002, poz. 690). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, (Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992 r., z późn. zm.) 

o Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy […] (Dz. 
U. nr 81, poz. 716, 2005 r.) 

Układ komunikacyjny hal technologicznych musi uwzględniać przewidywaną 
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technologię prac remontowych i serwisowych instalacji i urządzeń technologicznych 
bez konieczności demontaŜu elementów stałych hali technologicznej i demontaŜu 
instalacji oraz urządzeń technologicznych.  
Hale technologiczne winny być wyposaŜone w suwnice do celów remontowych (o ile 
remont urządzeń i instalacji zainstalowanych w obiekcie będzie wymagał ich uŜycia) 
o udźwigu dostosowanym do wagi najcięŜszego remontowanego elementu 
oferowanej instalacji oraz urządzenia. Obowiązek rejestracji urządzeń dźwigowych w 
Urzędzie Dozoru Technicznego spoczywa na Wykonawcy przed dniem ich odbioru. 
Wymagane wyposaŜenie p.poŜ i BHP opisano w punkcie 2.2.6 oraz 2.2.11 PFU. 
 
Konstrukcja.  Hale technologiczne winny być zrealizowane jako wolnostojące, o 
konstrukcji murowanej ze ścianami z bloczków z betonu komórkowego oraz z 
dachem o konstrukcji stalowej i wymiarach dostosowanych do oferowanej przez 
Wykonawcę technologii.  
Słupy, rygle, płatwie oraz inne elementy konstrukcyjne winny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 
Dach.  Dach hali winien być ocieplony. Kryty płytami warstwowymi, o współczynniku 
oporu cieplnego zgodnym z polskimi normami i wymogami technicznymi dla 
budynku. 
 
Ściany.  Ściany nadziemia budynku o konstrukcji murowanej z bloczków z betonu 
komórkowego M700 na zaprawie klejowej, zaś ściany fundamentowe betonowe lub 
murowane z bloczków Ŝwirobetonowych na zaprawie cementowej. Ścianki działowe 
wewnętrzne murowane z cegły pełnej lub bloczków z betonu komórkowego bądź 
wykonane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Ściany ocieplane wg 
wymagań polskich norm, Izolacyjność dźwiękochłonna min 30 dBA, pod warunkiem 
spełnienia wymogu poziomu hałasu w otoczeniu budynku < 55 dBA. 
 
Brama wjazdowa.  Brama segmentowa, aluminiowa, ocieplana, o wymiarach 
dostosowanych do wymogów technologicznych i potrzeb demontaŜu serwisowego 
elementu instalacji. Wielkość bramy musi być dostosowana do ewakuacji z budynku 
największego elementu instalacji.  
Napęd elektryczny. Kolor biały. 
 
Elewacja.  Ocieplenie ścian ze styropianu fasadowego samogasnącego FS15 
metodą lekką-mokrą. Wykończenie zewnętrzne tynkiem cienkowarstwowym 
strukturalnym. Malowanie farbami silikonowymi w kolorystyce uzgodnionej z 
Zamawiającym, z uwzględnieniem cech elewacji budynków istniejących. Nad 
wejściami naleŜy wykonać daszki z poliwęglanu 
 
Stolarka drzwiowa i okienna .  Przewiduje się zastosowanie  typowej stolarki 
okiennej i drzwiowej posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. W pomieszczeniach technologicznych - stolarka 
drzwiowa wewnętrzna aluminiowa, natomiast w pomieszczeniach socjalnych i 
biurowych – stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa PCV. Okna i drzwi zewnętrzne – 
aluminiowe. Pomieszczenia na pobyt ludzi - okna jedno lub dwuskrzydłowe, profil 
komorowy z wewnętrznym wzmocnieniem stalowym. Kolor winien być 
zaakceptowany przez InŜyniera. Szklenie podwójne zespolone – ISO. Pustka 
powietrzna min. 12mm. Izolacyjność dźwiękowa dostosowana do charakteru 
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pomieszczeń. Drzwi wejściowe, izolowane cieplnie. Drzwi zewnętrzne powinny być 
zaopatrzone w urządzenia spręŜynowe do samoczynnego zamykania. 
 
Wykończenie ścian. Tynki wewnętrzne ścian murowanych cementowo-wapienne. 
Okładziny ścian z płytek ceramicznych do wysokości 2m w kolorze uzgodnionym z 
Zamawiającym, wykończonych listwami; powyŜej farba emulsyjna, biała (malowanie 
dwukrotne). Glazura dostosowana do przyjętej technologii. 
 
Posadzki. Posadzki pomieszczeń technologicznych wykonane z płytek 
ceramicznych niepoślizgowych, olejoodpornych i odpornych na zabrudzenia w 
kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Cokoliki o wysokości 5-10cm z tego samego 
materiału co posadzka, wykończone listwami. Posadzka dostosowana do przyjętej 
technologii. Posadzki pomieszczeń sanitarnych wykonane z płytek gress. Posadzki 
pomieszczeń biurowych wykonane z płytek ceramicznych niepoślizgowych 
 
Sufity. Sufity w pomieszczeniach technologicznych zbędne, o ile wymagania 
technologiczne nie narzucą konieczności ich wykonania. W wydzielonych 
pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i biurowych sufit podwieszany z płyt 
kartonowo-gipsowych wodoodpornych na ruszcie stalowym. Malowanie farbami 
emulsyjnymi - kolor biały. 
 
Pomosty, schody, balustrady, por ęcze. Pomosty technologiczne, schody – stal 
kwasoodporna min 1H18N9T. Balustrady, poręcze – stal kwasoodporna min 
0H18N9. Kratki na pomostach – stal kwasoodporna min 1H18N9T. 
 

2.2.3. Zbiorniki Ŝelbetowe 

Przewidziane do realizacji zbiorniki Ŝelbetowe naleŜy wykonać z betonu o 
odpowiedniej wodoszczelności i mrozodporności oraz odpornego za działanie 
ścieków wg PN-89/B-06250 i PN-85/B-23010 (badania wg PN-80/B-01800). Stal 
walcowana i pręty stalowe do zbrojenia betonów winny spełniać wymagania PN-
82/H-93215. Ogólne wymagania dla robót betonowych i Ŝelbetowych związanych z 
wykonaniem zbiorników Ŝelbetowych podano w  punkcie 2.5 PFU. 
Powierzchnie wewnętrzne zbiorników naraŜone na działanie środowisk agresywnych 
naleŜy odpowiednio zabezpieczyć powłokami systemowymi z Ŝywicy epoksydowo-
smołowej, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 PFU 
Powierzchnie zewnętrzne zbiorników stykające się z gruntem naleŜy zabezpieczyć 
odpowiednią systemową powłoką izolacyjną (preparat gruntujący + preparat 
izolacyjny), zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 PFU. 
Pomosty technologiczne, schody oraz kratki na pomostach naleŜy wykonać ze stali 
kwasoodpornej min. 1H18N9T. Balustrady oraz poręcze naleŜy wykonać ze stali 
kwasoodpornej min. 0H18N9. 
 

2.2.4. Fundamenty i posadowienie Urz ądzeń  

Wykonawca upewni się, Ŝe fundamenty, na których posadowione zostaną 
Urządzenia, śruby mocujące i ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z 
zatwierdzonymi rysunkami technicznymi Urządzeń. 
Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty ziemne i montaŜowe 
związane z budową fundamentów i podłoŜa pod elementy konstrukcji, włącznie z 
wydrąŜeniem otworów i bruzd do przeprowadzenia ruraŜu, okablowania, przewodów 
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osłonowych, zamocowania śrub fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie 
zachodzi konieczność – rozmaitych innych elementów zaznaczonych na rysunkach 
konstrukcyjnych. Do wykonywania konstrukcji betonowych naleŜ stosować beton 
klasy B25 lub B30 zgodnie z PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 
Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, 
otworów, itp. 
Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości 
umoŜliwiającej kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. 
Podparcia zostaną posadowione po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej. 
W kaŜdym miejscu naleŜy uŜyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona 
odpowiednia z dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niŜ 
dwóch podkładek wyrównujących w jednym miejscu, a grubość kaŜdej podkładki nie 
moŜe przekraczać 3 mm.  
Urządzenia naleŜy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie 
nakrętek śrub dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza 
się uŜycie zaprawy cementowej dopiero po uruchomieniu Urządzenia przez InŜyniera 
i jego skontrolowaniu pod kątem występowania wibracji i niestabilności.  
Wykonawca uŜyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. 
po ich ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu  
 

2.2.5. Posadowienie i ustawienie w osi urz ądzeń 

Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp., 
współpracujących ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej 
pracy. Dlatego kaŜde urządzenie zostanie ustawione we właściwej pozycji przy 
pomocy dybli, szpilek i śrub kierunkowych oraz innych środków umoŜliwiających 
ponowne ustawienie urządzeń po późniejszych remontach i przeglądach.  
 

2.2.6. Instalacje sanitarne 

Opis . Instalacje sanitarne wewnętrzne i sieci stanowią instalacje technologiczne  
będą wykonane w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi węzłów technologicznych i 
muszą spełniać wszelkie wymogi w zakresie włączenia, przyłączenia i 
odprowadzenia mediów. Ostateczne znaczenie dla przebiegu tras i wymogów w 
zakresie wykonania instalacji będą wynikały z przyjętej technologii i z tego powodu 
przyjmuje się iŜ Wykonawca na etapie oferty uwzględnił w sposób kompletny i 
poprawny wszystkie warunki wykonania instalacji sanitarnych 
 
Instalacja wentylacji . Budynki i hale wykonywane w ramach Kontraktu powinny być 
wyposaŜony w: 
- wentylację grawitacyjną, 
- wentylację mechaniczną dostosowaną do ostatecznych wymiarów budynku, 
- odciągi powietrza ze zbiorników ścieków/osadów wraz z zabezpieczeniem 

antywybuchowym zbiorników (na wypadek zaniku napięcia), instalacją p.poŜ.  
oraz dezodoryzacją powietrza, 

- miejscowe odciągi powietrza z uciąŜliwych punktów oferowanej instalacji wraz 
z dezodoryzacją, 

- ciągi wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej 
 
Instalacja ogrzewania.  Ogrzewanie budynków i hal naleŜy zaprojektować na 
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temperaturę obliczeniową zewnętrzną: -240C. Dostawa ciepła winna odbywać się z 
kotłowni oraz procesu odzysku ciepła technologicznego z ewentualnym 
uzupełnieniem z istniejącej sieci c.o. lub odprowadzeniem nadmiaru ciepła do wody 
kotłowej. 
W okresie zimy naleŜy zapewnić w poszczególnych pomieszczeniach następujące 
warunki:  

o minimalna temperatura w pomieszczeniach obsługi   + 22 0C 
o minimalna temperatura w pomieszczeniu technologicznym  + 8 0C 
o dostępna temperatura w pomieszczeniu technologicznym  + 12 0C 

NaleŜy przewidzieć moŜliwość zrzutu nadmiaru ciepła z układu (np. poprzez 
chłodnice powietrzne lub wodne) w okresie pracy agregatów i braku wystarczającego 
odbioru ciepła 
 
Instalacja wody wodoci ągowej . W halach i budynkach naleŜy rozprowadzić 
instalację zimnej wody wodociągowej do celów gospodarczych oraz określić 
usytuowanie punktów poboru wody. Minimalna liczba punktów w obiekcie wynosi: (a) 
4 podejścia zakończone zaworem kulowym z moŜliwością przyłączenia węŜa, (b) 
jeden kompletny węzeł sanitarny (umywalka z uzbrojeniem i podgrzewaczem wody) 
Materiał przewodów – dostosowany do warunków pracy uwzględniających 
temperatury w budynku. 
Instalacja winna być wyposaŜona w zawory antyskaŜeniowe oraz wodomierz. 
 
Kanalizacja sanitarna.  Kanalizacja zakładowa winna zapewnić odprowadzenie 
wszystkich ścieków i odcieków powstających w boeiktach budowanych i 
modernizowanych. Włączenie kanalizacji do istniejącej sieci zakładowej wraz z 
rozbudową infrastruktury. 
W halach i budynkach (pomieszczenia techniczne) zostaną zaprojektowane i 
wykonane kratki sciekowe, a spadki posadzki będą wyprofilowane w sposób 
skutecznie eliminujący zastoje wody i ścieków, z uwzględnieniem wszelkich 
wymagań montaŜowych urządzeń technologicznych 
Materiał przewodu - PVC lub PE, przykrycie minimalne 1,2 m ppt,  
Przejścia pod drogami w stalowej rurze osłonowej w izolacji PE i zamknięciem 
końców rur manszetami. 
 
Kanalizacja deszczowa . System winien zapewnić odprowadzenie wód 
deszczowych z dachów i placów oraz dróg i powinien być włączony do istniejącego 
kanału deszczowego. 
Materiał przewodu - PE, przykrycie minimalne 1,2 m ppt 
Przejścia po drogami w stalowej rurze osłonowej w izolacji PE i zamknięciem końców 
rur manszetami. 
 
Woda technologiczna. Instalacja wody technologicznej wymaga rozbudowy i 
doprowadzenia do obiektów, w których zastosowana technologia umoŜliwia 
korzystną i łatwą obsługę urządzeń z wykorzystaniem wody technologicznej.  
Materiał przewodu - PE 
Przejścia po drogami w stalowej rurze osłonowej w izolacji PE i zamknięciem końców 
rur manszetami 
 
Biogaz.  Włączenie następuje do istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia. 
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Materiał przewodu polietylen PE do transportu paliw gazowych wg PN-86/C-96001 
Przejścia po drogami w stalowej rurze osłonowej z izolacją PE i zamknięciem końców 
rur manszetami. Elementy instalacji ( np. odwadniacze) będą wykonane ze stali 
kwasoodpornej min. min 1H18N9T. 
Dla instalacji gazu naleŜy stosować ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji gazów technicznych palnych zawarte w Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12 Odnośnie 
rurociągów z PE obowiązują „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów 
z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGiK, Warszawa 1994 r. 
Przewody gazowe muszą tworzyć szczelny układ wykluczając kontaktowanie się 
gazu z powietrzem atmosferycznym. Przewody układać ze spadkiem 1,5 % w 
kierunku przepływu gazu, instalując w najniŜszych punktach sieci odwadniacze. 
Rurociągi napowietrzne układać ze spadkiem w kierunku przepływu gazu 1,5 %, 
izolować wełną mineralną w osłonie z płaszcza z blachy aluminiowej. 
Urządzenia na sieci gazu powinny spełniać wymagania ochrony przeciwwybuchowej 
zgodnie z PN-83/E-08110 i PN-83/E-08116. Określenie stopnia zagroŜenia 
piorunowego obiektów biogazowych wg Zał. Nr 1 do PN-55/E-05003. 
 

2.2.7. Sieci mi ędzyobiektowe 

(A) Wymagania ogólne  
Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o 
regularnym, kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, 
rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby 
bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i 
ciśnienia.  
Instalacja musi być złoŜona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontaŜu i 
wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń.  
Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. 
Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i 
wykonane zostaną z materiału jak pozostała część rurociągu. 
NaleŜy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i 
urządzeniami w celu łatwego demontaŜu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na 
konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaŜ nie 
nastręczał problemów.  
Końce rur uŜytych do połączenia z kołnierzami i zwęŜkami kołnierzowymi naleŜy 
zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. 
Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze naleŜy połączyć z kołnierzami 
zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. 
Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach 
przez ściany zastosowane zostanie przejście szczelne.  
W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta zostanie 
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do 
otrzymania warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem.  
Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie 
niezbędne jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontaŜu kołnierzy, zaworów i 
innych elementów bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji.  
Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu włączenia do głównego 
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rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej.  
Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm 
z otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co 
da pewność, Ŝe jego krawędź utworzy kąt 90° z osi ą rurociągu lub armatury. 
Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montaŜu rurociągów, łącznie z 
podporami rur, zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.  
Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź 
na 1,5 razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zaleŜnie od 
tego które ciśnienie ma większą wartość. 
Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W 
przypadku, gdy konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym 
okresie, równieŜ i ta partia materiałów musi przejść stosowne testy.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montaŜu i przed 
odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. 
Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, 
zgorzelin i odpadów po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie 
końce rur, przewodów technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w 
celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w 
momencie montaŜu.  
Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń 
przedmuchane spręŜonym powietrzem.  
Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania “luzów” na łącznikach rur z 
uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania napręŜeń 
mechanicznych i termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy 
nośne. NaleŜy zastosować połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i 
karbowane rury by zabezpieczyć pewien margines błędu. RuraŜ zostanie 
zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, 
trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach 
wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. W 
miarę moŜliwości ocenę materiałów naleŜy prowadzić w oparciu o PN. 
 
(B) Ruroci ągi stalowe  
Rurociągi stalowe odpowiadać muszą normie PN 85/H-74244 lub normie PN 80/H-
74219. Rury te będą rurami bez szwu i wykonane zostaną ze stali poprzez obróbkę 
plastyczną na gorąco. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar 
Rurociągi stalowe o średnicy wewnętrznej powyŜej 80 mm, które zostaną ułoŜone i 
zasypane ziemią, powinny być pokryte warstwą zabezpieczającą i owinięte 
materiałem ochronnych, zaś rurociągi, które ułoŜone zostaną w kanałach 
technologicznych naleŜy jedynie pomalować środkiem zabezpieczającym. W obu 
przypadkach, wewnętrzne powierzchnie rur powinny być pokryte środkiem 
zabezpieczającym na bazie Ŝywic epoksydowych warstwą o grubości nie mniejszej 
niŜ 250 mikrometrów. Warstwa zabezpieczająca połoŜona zostanie równieŜ na 
połączeniach, co uzaleŜnić naleŜy od średnicy rury.  
Rurociągi stalowe o średnicach wewnętrznych mniejszych od 80 mm, z wyjątkiem 
tych, którymi transportowany będzie olej, zostaną ocynkowane i pokryte warstwą 
ochronną.  
Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 
- mieszanina ścieków i osadu wyłącznie w przewodach zabetonowanych w 

sposób trwały w dnach zbiorników. 
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(C) Ruroci ągi ze stali kwasoodpornej 
Wszystkie rury i ich wyposaŜenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali 
OH 18N9 lub 1H18N9T wg AISI 304/304L według PN OOH18N10. Ciśnienie 
nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar 
Łączenie: 
- montaŜowe: spawanie 
- z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; 

materiał kołnierzy stal kwasoodporna; wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z 
materiału jak dla rur. 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 
- spręŜone powietrze 
- ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów. 

 
(D) Ruroci ągi z PE  
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułoŜonych w gruncie jako: 
- rurociągi tłoczne (współpracujące z pompowniami). 
- rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 

Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się 
stosowania surowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: 
PN 10 bar.  
Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 
- ścieki oczyszczone (woda technologiczna), 
- woda, 

 
(E) Ruroci ągi z PVC  
Niniejsza specyfikacja dotyczy rurociągów instalacji chemicznych ułoŜonych 
wewnątrz obiektów. 
Materiał rur i kształtek: PVC. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.  
 
(F) Oznakowanie ruroci ągów 
Wykonawca naniesie farbą oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach 
załoŜonych w budynkach, w odstępach 5-ciu metrów oraz w miejscach przejść 
rurociągów przez ściany lub podłogi i wejść do i z budynku. W najbliŜszym 
sąsiedztwie kaŜdego takiego miejsca zostaną umieszczone w widoczny sposób 
objaśnienia tych oznaczeń. Oznaczenia identyfikacyjne rurociągów będą miały 
postać jedno- lub wielokolorowych pierścieni pomalowanych naokoło rur. Lista 
zawierająca propozycję przyjętych oznaczeń zostanie przedstawiona InŜynierowi do 
zatwierdzenia.  
 
(G) Oparcia ruroci ągów i armatury  
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, 
wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby 
fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania 
ruraŜu i towarzyszącej armatury we właściwym połoŜeniu. Zawory, przyrządy 
pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane niezaleŜnie od 
rurociągów, które łączą. 
Tam, gdzie jest to moŜliwe naleŜy zastosować połączenia elastyczne zamocowane 
opaskami lub inne układy przejmujące wzdłuŜne napręŜenia w rurociągach po to, aby 
ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, 
trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaŜe na rysunkach wykonawczych, jakie bloki 
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oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji.  
Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i 
wykonane z elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. 
Preferuje się stosowanie elementów odlewanych.  
Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w 
miejscach przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez InŜyniera.  
 

2.2.8. Instalacje elektryczne wewn ętrzne. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Rysunków 
Wykonawczych i Robót budowlano montaŜowych obejmujących: 
 

a) w nowobudowanych obiektach  zamkniętych oczyszczalni: 
- wyposaŜenie obiektu w instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego, 
- wyposaŜenie obiektu w instalacje gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych, 
- wyposaŜenie w instalację siłową zasilającą urządzenia technologiczne,  
- wyposaŜenie urządzeń linii technologicznej w szafy oraz instalację 

AKPiA, 
- wyposaŜenie obiektu w instalację teletransmisyjną dla sterowania i 

wizualizacji procesu technologicznego, 
- wyposaŜenie obiektu w instalację telefoniczną wewnętrzną, 
- wyposaŜenie obiektu w instalację alarmową dozorującą poziom stęŜenia 

gazów niebezpiecznych (dotyczy obiektów naraŜonych na wystąpienie 
takich niebezpiecznych stęŜeń) ,  

- wyposaŜenie w instalację ochrony od poraŜeń 
- wyposaŜenie w instalację wyrównania potencjałów, 
- wyposaŜenie rozdzielni nn w ochronną instalację przepięciową, 
-  wyposaŜenie w ochronną instalację odgromową. 

 
b) w modernizowanych obiektach  zamkniętych oczyszczalni: 

 
- wyposaŜenie w dodatkowe instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego 

w związku z zabudowaniem nowych linii technologicznych, 
- wyposaŜenie w instalację siłową zasilającą nowe urządzenia 

technologiczne,  
- modernizacja istniejących rozdzielni w zakresie przeznaczonym na 

potrzeby nowych linii technologicznych, 
- wymiana kabli zasilających modernizowane rozdzielnice nn, w 

przypadkach, gdy przekrój istniejących kabli zasilających jest 
niewystarczający po podłączeniu do  tych rozdzielnic nowych urządzeń 
technologicznych, 

- wyposaŜenie urządzeń nowych linii technologicznych w szafy oraz 
instalację AKPiA, 

- wyposaŜenie istniejących i nie modernizowanych urządzeń 
technologicznych w dodatkowe układy do sterowania i wizualizacji, 

- wyposaŜenie obiektu w instalację teletransmisyjną dla sterowania i 
wizualizacji procesu technologicznego, 

- wyposaŜenie obiektu w instalację telefoniczną wewnętrzną, jeŜeli taka 
instalacja nie istnieje, 
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- wyposaŜenie obiektu w instalację alarmową dozorującą pozom stęŜenia 
gazów niebezpiecznych (dotyczy obiektów naraŜonych na wystąpienie 
takich niebezpiecznych stęŜeń),  

- wyposaŜenie obiektu w instalację wyrównania potencjałów, jeŜeli taka 
instalacja nie istnieje, 

- wyposaŜenie w instalację ochrony od poraŜeń na potrzeby nowych 
urządzeń technologicznych, 

- wyposaŜenie rozdzielni nn w ochronną instalację  przepięciową. 
 

c) we wszystkich obiektach  zamkniętych oczyszczalni: 
- wyposaŜenie kaŜdej istniejącej rozdzielni nn w ochronną instalację  

przepięciową. 
 

2.2.9. Rozdzielnice zewn ętrzne obiektowe 

Na potrzeby zasilania nowych linii technologicznych zewnętrznych lub określonych 
grup urządzeń naleŜy  wykonać rozdzielnice zewnętrzne obiektowe. NaleŜy je 
zlokalizować jak najbliŜej zasilanych urządzeń lub linii. Rozdzielnice naleŜy 
zamocować na istniejących konstrukcjach urządzeń technologicznych lub 
wybudować jako wolnostojące na typowych, prefabrykowanych fundamentach. Szafy 
rozdzielnic powinny być wykonane z tworzyw sztucznych. 
JeŜeli w istniejących szafach rozdzielczych są rezerwowe pola lub miejsce do 
zabudowy osprzętu zabezpieczeniowego na potrzeby nowych urządzeń, naleŜy je 
wykorzystać. 
We wszystkich rozdzielnicach siłowych nowych i modernizowanych istniejących 
naleŜy zabudować analizatory sieci monitorujące parametry energetyczne 
rozdzielnicy, które powinny być wpięte do systemy wizualizacji.  
 
 

2.2.10. Sieci elektryczne zewn ętrzne 

NaleŜy wykonać następujące rodzaje sieci zewnętrznych: 
 

a) Sieć NN: 04 kV.  
- Kable siłowe do nowych lub modernizowanych rozdzielnic obiektowych.  

Kable te na odcinkach międzyobiektowych będą układane w ziemi. W obrębie 
obiektu technologicznego kable wychodzące z szaf i zasilające poszczególne 
urządzenia obiektowe naleŜy układać w korytkach ze stali kwasoodpornej z 
pokrywami, mocowane na samodzielnych konstrukcjach wsporczych lub na 
konstrukcjach urządzeń technologicznych. 

 
- Kable sterownicze.  

Kable sterownicze na odcinkach międzyobiektowych będą układane w ziemi, w 
rurkach osłonowych. W obrębie obiektu technologicznego kable sterownicze 
naleŜy układać razem z kablami siłowymi w korytkach ze stali kwasoodpornej. 

 
b) Sieci AKPiA.  

- Linie kablowe teletransmisyjne międzyobiektowe, 
Kable teletransmisyjne światłowodowe lub skrętki miedziane będą układane w 
kanalizacji kablowej. Dopuszcza się poprowadzenie razem z nimi 
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ewentualnych kabelków telefonicznych. 
 

- Przewody sygnalizacyjne obiektowe, 
- Przewody pomiarowe obiektowe, 

W obrębie obiektu technologicznego przewody obiektowe sygnalizacyjne oraz 
pomiarowe naleŜy układać w korytkach ze stali kwasoodpornej unikając 
umieszczania ich razem z kablami siłowymi,. 
 

c) Sieć kanalizacji kablowej.  
W nawiązaniu do istniejącej kanalizacji kablowej, naleŜy rozbudować odcinki 
kanalizacyjne do obiektów,  w których znajdują się szafy sterownikowe. W 
kanalizacji układane będą kable teletransmisyjne międzyobiektowe 
światłowodowe lub skrętki miedziane.  

 
d) Oświetlenie zewn ętrzne.  

W nawiązaniu do istniejącej sieci oświetlenia terenu, naleŜy  ją rozbudować 
stawiając dodatkowe słupy tylko w miejscach, gdzie powstaną nowe obiekty lub 
urządzenia technologiczne. JeŜeli konstrukcje nowych obiektów pozwolą na 
zamocowanie na nich opraw oświetleniowych, to nie ma potrzeby stawiania 
dodatkowych słupów. W takim rozwiązaniu naleŜy sprawdzić czy oprawy tak 
zamocowane nie są naraŜone na oddziaływanie szkodliwych dla nich oparów 
lub wyziewów technologicznych. 

 
 

2.2.11. Zagospodarowanie terenu 

Ogólne wymagania w zakresie dróg i chodników. W niniejszym rozdziale 
przedstawiono wymagania dla projektowania dróg, placów i chodników 
wewnętrznych na terenie oczyszczalni, w rejonie obiektów przewidzianych do 
realizacji i modernizacji, wraz z systemem odprowadzania wód opadowych. Droga 
dojazdowa do oczyszczalni oraz pozostałe drogi wewnętrzne są wykonane i nie 
wchodzą w zakres. 
Drogi, place utwardzone, chodniki i ich systemy odwodnieniowe powinny być 
wykonane zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawcę i przedłoŜonymi do 
zatwierdzenia przez InŜyniera. NaleŜy zapewnić: 
- drogi dojazdowe oraz chodniki do realizowanych obiektów 
- place utwardzone, 
- chodniki dookoła wszystkich budynków i po obwodzie zewnętrznym obiektów 

procesowych. 
Nawierzchnia placów utwardzonych powinna być wykonana z kostki brukowej 
betonowej B35, wibroprasowanej grubości 8cm na podbudowie zgodnej z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Sugerowana konstrukcja placów utwardzonych: 
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm 
- kostka brukowa betonowa B35, wibroprasowana grubości 8 cm 

Dla często uŜywanych wejść (to znaczy dla wszystkich drzwi zewnętrznych do 
budynków i do głównych punktów dostępu do obiektów zewnętrznych), naleŜy 
doprowadzić chodniki o szerokości min. 900 mm wykonane zgodnie z potrzebami; w 
przypadku konieczności pokonania róŜnic wysokościowych terenu oraz obiektów 
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naleŜy zastosować schody terenowe w danym systemie. 
Chodniki dookoła budynków i obiektów procesowych powinny mieć szerokość min. 
600 mm. 
Nawierzchnia chodników powinna być wykonana z kostki brukowej betonowej B35, 
wibroprasowanej grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm. 
Sugerowana konstrukcja chodników: 
- podsypka piaskowa grubości 5 cm 
- kostka betonowa B35, wibroprasowana grubości 6 cm 

Projekt nawierzchni dróg i placów utwardzonych powinien być zgodny z 
obowiązującymi przepisami. JeŜeli nie wyszczególniono inaczej, naleŜy załoŜyć 
eksploatacyjną Ŝywotność nawierzchni równą 50 lat i odporność na ruch wynikający 
z prowadzonych robót. 
Nawierzchnia dróg wewnętrznych i placów utwardzonych powinna być wykonana z 
kostki brukowej betonowej B35, wibroprasowanej grubości 8cm na podbudowie 
zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Sugerowana konstrukcja dróg wewnętrznych i placów utwardzonych: 
- warstwa odsączająca piaskowa (Ŝwirowa) 
- podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 20 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm 
- kostka brukowa betonowa B35, wibroprasowana grubości 8 cm 

Wszystkie drogi i place powinny być wykonane z krawęŜnikami.  
NaleŜy wykonać obrzeŜa betonowe stojące dla chodników:  
- obok których zlokalizowane są instalacje podziemne,  
- które wpływają na estetykę obiektu oraz które są w pobliŜu budynków.  

W pozostałych miejscach obrzeŜa betonowe powinny być równe z powierzchnią 
chodnika. 
Wszystkie chodniki, parkingi, obrzeŜa i krawęŜniki muszą być wykonane z materiałów 
mrozoodpornych. 
 
Odwodnienie. Wykonawca powinien zaprojektować i wybudować system kanalizacji 
do odprowadzania wody deszczowej z dachów i placów utwardzonych. 
Powinno składać się z rynien, rur spustowych (materiał PVC-U), kanalizacji (materiał 
PVC) i rowów otwartych i ułoŜonych z odpowiednimi spadkami. W miejscach gdzie 
drogi są wykończone po obu stronach wystającymi krawęŜnikami, drogi będą 
odwodnione przez kratki ściekowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
 
Zieleń i mała architektura.  Kontrakt nie przewiduje nowych nasadzeń. Prace 
związane są jedynie z realizacją trawników przesadzeniami istniejących krzaków z 
zachowaniem wymogów punktu 2.5. 
 

2.3. Cechy zamówienia dotycz ące rozwi ązań techniczno-technologicznych 

2.3.1. Typizacja  

Całość wyposaŜenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące 
podobne funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między 
sobą. Odnosi się to w szczególności do silników, układów przeniesienia napędu, 
AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i przekaźników.  
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2.3.2. Wyposa Ŝenie przeciwpo Ŝarowe 

Sprzęt p.poŜ. i bhp zostanie zamontowany w miejscach wskazanych, w liczbie i wg 
specyfikacji zawartej w zatwierdzonych: 

o protokole z posiedzenia komisji ws klasyfikacji stref zagroŜenia wybuchem 
o instrukcji techniczno-ruchowej w zakresie zabezpieczeń p. poŜ., 

i opatrzony będzie instrukcjami obsługi nadrukowanymi na metalowych tablicach.  
Za wyposaŜenie obiektu odpowiada Zamawiający. W tym działaniu odpowiedzialność 
Wykonawcy jest ograniczona do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej listy 
wyposaŜenia p.poŜ i bhp dla potrzeb pełnienia wszystkich wymogów w trybie 
przekazania obiektu do uŜytkowania. 
 

2.3.3. Oznakowanie i wyposa Ŝenie operacyjne 

Wykonawca spełni wszelkie zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót przez 
Zamawiającego i przekazania obiektu do eksploatacji i uŜytkowania, w tym co 
najmniej: 

o wykona kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, rurociągów, stref i 
innych elementów instalacji wymagających oznakowania (w tym oznakowanie 
końcówek przewodów) 

o wykona kompletne, konieczne oświetlenie awaryjne  
o opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe, 
o uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej 

kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uŜytkowania, 
o spełni wszelkie wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 

2005 w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w 
środowisku pracy […] (Dz. U. nr 81, poz. 716, 2005 r.) 

Zakres i forma oznakowania oczyszczalni musi odpowiadać wymogą jednostek 
zatwierdzających, opiniujących lub wymagających oznakowania obiektów 
oczyszczalni w trybie przekazywania jej do eksploatacji i uŜytkowania.  
W ramach rozruchu naleŜy przeprowadzić wszelkie prace i czynności, zgodnie z 
zakresem opisanym w punkcie 9.2.(5) WO10.00. 
Wykonawca oznaczy w sposób ustalony z InŜynierem obiekty oczyszczalni ścieków. 
KaŜdy obiekt technologiczny (nowy, istniejący i modernizowany) winien być 
oznaczony w miejscu dostępnym tablicą informacyjną.  
Treść na tablicach informacyjnych, rodzaj i rozmiar czcionki oraz lokalizacja tablic 
muszą być zatwierdzone przez InŜyniera. Wymaga się, aby tablice wykonane były z 
blachy gr. min 0,8 mm, a powłoka malarska nakładana była techniką emaliowania. 
Mocowanie tablicy w czterech naroŜnikach kołkami rozporowymi φ12 ze stali 
kwasoodpornej. 
Poza oznakowaniem obiektów Wykonawca winien dla całej oczyszczalni co najmniej: 

� umieścić w wymaganych miejscach tablice ostrzegające o 
niebezpieczeństwach i lokalizacji sprzętu ochrony indywidualnej i p.poŜ, 

� oznakować drogi ewakuacyjne, 
� wyposaŜyć w obiekty w ogólne instrukcje postępowania w razie awarii i 

poŜaru oraz plan alarmowania 
� oznakować strefy zagroŜenia zakwalifikowane w trybie protokołu z 

posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, 
� oznakować zgodnie z PN-62/M-39001 rurociągi i instalacje technologiczne, 
� oznakować w sposób trwały napędy elektromechaniczne, zasuwy, 

zastawki, przepustnice itp. zgodnie z numeracją podaną w dokumentacji 



Część III – Program funkcjonalno – uŜytkowy – część opisowa (1/2)   

 

Wybór projektanta  i wykonawcy  robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków” w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”,  
nr 2004/PL/16/C/PE/033 129 

porozruchowej 
 
Uwaga:  kaŜdy węzeł technologiczny w zakresie czynności eksploatacyjnych winien 

spełniać warunki szczegółowej ochrony pracowników przed zagroŜeniami 
spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy […] 
(Dz. U. nr 81, poz. 716, 2005 r.) 

 
Uwaga:  kaŜde inne działanie konieczne do uzyskania pozwolenia na 

 uŜytkowanie będzie wykonane w trybie Zgłaszania Usterek (klauzula 
11.2 warunków Kontraktu) 

 

2.3.4. Roboty mechaniczne. 

(A) Informacja ogólna  
W poniŜszych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branŜy 
mechanicznej oraz standardy jakości wykonania wyposaŜenia i instalacji. 
Zamawiający wymaga stosowania elementów metalowych ze stali nierdzewnej lub 
kwasoodpornej, a w niskich temperaturach tworzyw sztucznych. Zastosowanie 
innych materiałów wymaga kaŜdorazowo zgody Zamawiającego i InŜyniera 
 
(B) Śruby, nakr ętki, podkładki i inne materiały ł ączące.  
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy 
śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie 
połączenia śrubowe zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B-03200. 
Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki uŜyte w 
kontrakcie wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy słuŜące do przymocowania elementów 
ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego 
samego materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną 
umieszczone poniŜej podkładek ze stali kwasoodpornej, zarówno pod łbem śruby jak 
i pod nakrętką. 
Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów 
betonowych powinny być uzgodnione z InŜynierem. Umiejscowienie mocowań na 
istniejących elementach równieŜ zostanie uzgodnione z InŜynierem i Wykonawca 
stosujący tego typu mocowania zobowiązany jest dostarczyć je na Teren Budowy, 
odmierzyć, nawiercić i zamocować.  
Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość 
kaŜdej śruby będzie taka, Ŝe kiedy po nałoŜeniu i przykręceniu nakrętki część 
wystająca gwintu nie będzie dłuŜsza od połowy średnicy śruby. 
NaleŜy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające.  
 

2.3.5. Osłony. 

Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy 
obracające się, wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną 
osłonięte co zapewni pełne bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. 
Wszystkie zastosowane osłony muszą uzyskać akceptację InŜyniera oraz muszą być 
zgodne z DTR urządzeń w których są zastosowane. Konstrukcja osłon musi 
umoŜliwiać ich łatwy demontaŜ w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez 
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konieczności wcześniejszego demontaŜu głównych części urządzenia.   
 

2.3.6. Spawy   

(A) Informacja ogólna  
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w moŜliwie najbardziej dogodnych 
warunkach, z uŜyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii 
spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i 
doświadczonych spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości 
specyfiki powierzonego im zadania.  
Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz 
wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy.  
Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na  
Terenie Budowy zostaną zatwierdzone przez InŜyniera przed rozpoczęciem prac.  
Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w 
dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.  
 
(B) Spawanie stali w ęglowej   
Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej 
stosowanie spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku 
pod topnikiem, spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie 
rdzeniowej, spawania metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych 
przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe wykonanie prefabrykatów.  
 
(C) Spawanie stali kwasoodpornej  
Do spawania stali kwasoodpornej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na 
Terenie Budowy, naleŜy uŜyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu 
gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W 
przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym 
lub łukiem plazmowym. NiezaleŜnie od przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów 
powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem.  
W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, ruraŜu i innego 
wyposaŜenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miarę moŜliwości zaleca się 
wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.  
Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali 
kwasoodpornej naleŜy spełnić poniŜsze wymagania:  
- dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia ruraŜu 

podczas budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawów.  
- wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania.  
- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń 

powierzchni materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji 
- nie dopuszcza się uŜycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych 

ze stali kwasoodpornej. 
 
(D) Malowanie i ochrona metalu  
Wszystkie elementy wyposaŜenia naleŜy pomalować lub zabezpieczyć w inny 
sposób. Na Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich 
dostawców z wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na 
dostarczanych przez nich produktach.  
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Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte 
odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na 
Teren Budowy. Po ich zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. 
Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu naleŜy prowadzić wg 
opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez InŜyniera programu.  
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na 
bieŜąco prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny 
być podane następujące informacje: 
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
- wilgotność i temperatura podłoŜa 
- masa poszczególnych składników materiałów zuŜytych na jednostkę 

powierzchni 
- grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 
- długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw 

Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania 
powierzchni stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po 
odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych 
plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia 
strumieniowo-ściernego. 
Do czyszczenia powierzchni naleŜy stosować metodę strumieniowo-ścierną. 
Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować 
równomierne schropowacenie powierzchni. 
Powierzchnie naleŜy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeŜeli przy dalszej obróbce 
nie będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc 
mających połysk. Po czyszczeniu powierzchnię naleŜy odpylić strumieniem 
spręŜonego powietrza lub miękką zmiotką. 
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moŜe być dotykana. W przypadku nie 
pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, 
powierzchnię naleŜy ponownie piaskować. 
Powierzchnie na których układane będą spoiny montaŜowe, naleŜy zakryć taśmą 
samoprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 
Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby naleŜy oczyścić spręŜonym 
powietrzem, a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. 
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, 
kurzu, zanieczyszczeń. 
Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, 
ściśle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski 
szerokości po 50 mm po kaŜdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w 
czasie montaŜu, w wytwórni naleŜy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe 
łatwe do usunięcia. 
Przed wykonaniem spawania powierzchnie te naleŜy dokładnie oczyścić do stopnia 
czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie 
powłoki. Warstwę farby  podkładowej  pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle 
wg  zaleceń producenta-kolejne warstwy 
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, 
transporcie itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. 
czyszczeniu , naniesieniu powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. 
Wytwórca musi zapewnić InŜynierowi moŜliwość odbioru kaŜdej czynności 
oddzielnie. 
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Wszystkie prace malarskie /takŜe naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich 
warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy 
wilgotności niŜszej niŜ 85%, a jednocześnie w temperaturze wyŜszej o 3oC od 
temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyŜszym 
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we 
wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach 
konstrukcji występuje rosa.  
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 
  
(E) Cynkowanie  
Proces cynkowania odbywać się będzie poprzez “gorącą kąpiel” cynkową.  
NaleŜy zwrócić uwagę na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie 
odpowiednie zabezpieczenie polegające na wypełnianiu, odpowietrzaniu i płukaniu 
podzespołów zawierających puste przestrzenie. Otwory wentylacyjne zostaną 
odpowiednio zaczopowane po zakończeniu cynkowania.  
Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia 
powierzchni, obtarcia i fałdy naleŜy usunąć. Wszelkie wiercenia, przecięcia, spawy, 
ukształtowania i końcowa obróbka zostanie wykonana przed ocynkowaniem 
elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed ocynkowaniem, musi być wolna 
od nagaru po spawaniu, farby, oleju, wosków i podobnych zanieczyszczeń. Elementy 
te naleŜy poddać kąpieli w rozcieńczonym kwasie siarkowym lub solnym po 
uprzednim opłukaniu wodą i kąpieli w kwasie fosforowym. Następnie muszą zostać 
dokładnie umyte, przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym 
cynku i wyszczotkowane po to, aby cała powierzchnia metalu została dokładnie i 
równomiernie pokryta a przyrost masy po zanurzeniu w kąpieli wynosił minimum 610 
g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjątkiem rur w, przypadku których minimalny 
przyrost masy wynosi 460g/m2). Grubość warstwy powinna wynosić 0,5 mikrona. 
Po wyjęciu z kąpieli, nowa powierzchnia powinna być gładka, jednolita, bez 
nieosłoniętych miejsc, grudek, pęcherzy i pozostałości topników, popiołu. Krawędzie 
powinny być czyste a powierzchnie jaśniejące.  
Śruby, nakrętki i podkładki równieŜ powinny być poddane kąpieli cynkowej a 
następnie odwirowane. Przed cynkowaniem nakrętki powinny zostać nagwintowane 
do rozmiaru większego o około 0,4 mm zaś gwinty naoliwione, aby moŜliwe było 
ręczne nakręcenie całej nakrętki na śrubę. 
Do rozładunku i montaŜu naleŜy uŜywać nylonowych pasów. Elementy ocynkowane 
magazynowane w miejscu produkcji lub na Terenie Budowy, układać naleŜy w taki 
sposób, aby zapewnić odpowiednią wentylację wszystkich powierzchni i aby uniknąć 
powstawania nalotu na skutek pojawienia się wilgoci.  
Niewielkie powierzchnie ocynkowane, które uległy uszkodzeniu naleŜy naprawić 
poprzez:  
- Oczyszczenie powierzchni kaŜdego spawu z nalotu i dokładnie wyczyścić 

szczotką drucianą by otrzymać czystą powierzchnię.  
- NałoŜenie dwóch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niŜ 90% 

cynku na wysuszonej powierzchni) lub przyłoŜenie pręta lub proszku ze 
stopem cynku do uszkodzonej powierzchni i jej podgrzanie do temperatury 
300 °C. 

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementów stalowych naraŜone są 
na kontakt z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymają one 
dodatkową ochronę w postaci powłok malarskich.  
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2.3.7. Tabliczki identyfikacyjne 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania 
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. 
Numery identyfikacyjne kaŜdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na 
schematach ideowych i rysunkach.  
Wykonawca dostarczy takŜe tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach 
sterowanych automatycznie.  
 

2.3.8. Siłowniki elektryczne  

Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obsługiwane będą przy pomocy 
siłowników elektrycznych. 
KaŜdy siłownik będzie w pełni wodoszczelny i zostanie wyposaŜony w grzałkę 
przeciw kondensacji, wyłączniki krańcowe i wyłączniki momentu obrotowego.  
Wszystkie lokalne regulatory zostaną zabezpieczone zamykaną osłoną. 
Wielkość kaŜdego siłownika zostanie odpowiednio dopasowana. Mechanizm 
siłownika kaŜdej zastawki musi być w stanie otworzyć lub zamknąć wrota w 
warunkach róŜnicy poziomów równej maksymalnemu roboczemu ciśnieniu.  
Przekładnia musi być smarowana olejem lub smarem i powinna być przystosowana 
do montaŜu w kaŜdym ustawieniu. 
Powinna być przewidziana moŜliwość alternatywnej obsługi ręcznej. Rozmiary 
pokrętła wraz z przekładnią z przełoŜeniami redukującymi siłę (o ile jej zastosowanie 
będzie wskazane) będą pozwalały na bezproblemową ręczną obsługę prowadzoną 
przez jednego pracownika. W trakcie prowadzonej ręcznej obsługi urządzenia, 
nastąpi samoczynne rozłączenie jego napędu elektrycznego. Podczas operacji 
zamykania pokrętło będzie przekręcane zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. 
Pokrętła zostaną opatrzone czytelnymi napisami “OTWIERAĆ” i “ZAMYKAĆ” oraz 
strzałkami wskazującymi kierunek otwierania i zamykania. ObrzeŜe pokrętła zostanie 
wygładzone. 
Wszystkie siłowniki z wyjątkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostaną 
wyposaŜone we wskaźniki pełnego otwarcia/zamknięcia zastawki. NaleŜy 
zamocować przezroczystą osłonę chroniącą gwint podnoszonego wrzeciona.  
Wszystkie ruchome wrzeciona, przekładnie i wrzecienniki zostaną wyposaŜone w 
punkty smarowania.   
 

2.3.9. Urządzenia d źwigowe 

Urządzenia i instalacje muszą uzyskać aprobatę aprobatę i dopuszczenie Urzędu 
Dozoru Technicznego. 
Zestawy dźwigowe będą przystosowane do podnoszenia pojedynczego najcięŜszego 
przedmiotu znajdującego się w zasięgu ich pracy. Hak, obracający się swobodnie na 
przegubie kulowym, będzie posiadał moŜliwość wysunięcia się do najniŜszego 
poziomu w granicach 1,0 m. Jednocześnie naleŜy zapewnić przestrzeń roboczą dla 
dźwigu poniŜej haka aŜeby najwyŜszy element podnoszonego urządzenia mógł być 
uniesiony o jeden metr.  
 

2.3.10. Monta Ŝ instalacji (Urz ądzeń) 

MontaŜ maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, 
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transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi, instalacją i 
przygotowaniem do rozruchu, Tym samym w świetle Warunków Kontraktowych 
montaŜ jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulą odnoszącym się do 
zabudowy materiałów. 
MontaŜu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego 
naleŜy dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, 
dokumentacje techniczno – ruchowe (DTR)  i instrukcje obsługi poszczególnych 
elementów instalacji. 
MontaŜ moŜna rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu 
zabezpieczeń transportowych.  
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy przygotować miejsce zabudowy 
(fundamenty, kanały technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość pracy.  
Bez zgody InŜyniera nie wolno rozpocząć prac montaŜowych.  
Zaleca się przeprowadzenie prac montaŜowych maszyn i urządzeń przez 
specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta. 
Odstępstwa masy dostarczonego urządzenia powyŜej + 20% oraz/lub prędkości 
nominalnej napędów maszyn i urządzeń powyŜej + 30% wymagają przedstawienia 
opinii/obliczeń sprawdzających fundamentów maszyn i urządzeń, wykonanych przez 
osobę/projektanta uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 
w rozumieniu prawa Polskiego. 
UŜycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych 
i niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montaŜu Urządzeń, 
dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i 
pozostawiona w pełni sprawna 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z InŜynierem po to, aby 
budowa instalacji i montaŜ Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń juŜ 
zamontowanych i pracujących. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy i zamontuje 
te elementy, które są niezbędne do posadowienia instalacji zanim instalacja dotrze 
na Teren Budowy 
Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z 
konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń juŜ pracujących.  
Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montaŜu instalacji zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 
Wykonawca zapewni naleŜytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń 
na Teren Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności 
Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed 
wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych prac 
budowlanych i wykończeniowych.  
Po zakończeniu całości Robót, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dokona wyboru właściwie wykwalifikowanego inŜyniera z uprawnieniami 
pełniącego rolę koordynatora działań wszystkich Podwykonawców na cały okres 
obowiązywania Kontraktu. 
Wykonawca zapewni 36-cio miesięczny okres gwarancyjny na urządzenia, zapewni 
w tym czasie ich serwis oraz zapewni serwis pogwarancyjny. 
Wykonawca zapewni równieŜ wykwalifikowany personel niezbędny przy:  
- Pracach budowlanych i nadzorze. 
- Kontaktach pomiędzy zastępcą InŜyniera, przedstawicielami władz i innymi 

wykonawcami.  
- Nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglądów i 

konserwacji Urządzeń. 
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2.3.11. Narzędzia i środki konserwuj ące  

Wykonawca dostarczy dwa komplety kluczy pasujących do wszystkich śrub 
zamontowanych w instalacji (takŜe śrub rozporowych i dwuzłączek) oraz inne 
nietypowe narzędzia słuŜące do obsługi Urządzeń, włącznie z: 

o trzy zestawy pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów 
substancji smarujących, 

o dwa zestawy ściągaczy do wszystkich typów panewek i łoŜysk i narzędzi do 
montaŜu nowych łoŜysk i panewek,  

o trzy zestawy śrubokrętów do wszystkich typów wkrętów uŜytych w instalacji 
Instalację naleŜy zaopatrzyć w zalecane smary i części szybko zuŜywające się (np. 
olej) w ilości niezbędnej do obsługi urządzeń przez okres jednego roku. Nie zwalnia 
to Wykonawcy z obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, Ŝe 
wszelkie smary i woski zostały nałoŜone we wszystkich wymaganych miejscach.  
Wykonawca upewni się, Ŝe wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na 
polskim rynku.  
 

2.3.12. Części zamienne 

Wykonawca przed rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych sporządzi listę części 
zamiennych i szybko zuŜywających się oraz dostarczy te części Zamawiającemu w 
kwocie ryczałtowej Wykazu Cen. Zestawienie będzie obejmować, opis i ilość tych 
części, które w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie znajdować się na składzie 
przez roku od wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Części zamienne zostaną zapakowane i opieczętowane w oddzielnych skrzyniach i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. 
KaŜda skrzynia zostanie czytelnie oznakowana w języku polskim. 
Wykonawca zapewni w Okresie Usuwania Wad dostarczenie części zamiennych, 
określonych w zestawieniu części zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez InŜyniera. Koszt zapewnienia i wymiany części zamiennych jest 
elementem umowy serwisowej i gwarancyjnej w niniejszym Kontrakcie. 
W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych, o którym mowa w punkcie 
powyŜej, naleŜy mieć równieŜ na uwadze części zamienne typu bezpieczniki, itp. 
zuŜywane podczas prób na miejscu montaŜu instalacji. Przed rozpoczęciem Prób 
Eksploatacyjnych Wykonawca upewni się, Ŝe pełen zestaw tego typu części 
zamiennych jest dostępny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji. Przed 
rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych Wykonawca upewni się, Ŝe pełen zestaw tego 
typu części zamiennych jest dostępny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji. 
Brak jakiejkolwiek części w wykazie, a niezbędnej do utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania instalacji i urządzeń będzie traktowany jako konieczność Usunięcia 
Wady. 
 

2.3.13. Szkolenia 

W ramach szkoleń naleŜy przeprowadzić wszelkie prace i czynności, zgodnie z 
zakresem opisanym w punkcie 2.5 PFU  
W przypadku, gdy pracownik skierowany do rozruchu przez UŜytkownika 
oczyszczalni będzie posiadał wymagane zaświadczenia o instruktaŜu w jakimkolwiek 
zakresie obejmującym cykl lub zakres szkoleń przewidzianych do przeprowadzenia 
w ramach ceny ryczałtowej, po decyzji Kierownika Rozruchu moŜe być z takiego 
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szkolenia zwolniony. 
Minimalny cykl szkolenia pracowników zatrudnionych przy pracach rozruchowych 
obejmuje: 
1) Szkolenie bhp i p.poŜ. przeprowadzają specjaliści do spraw bhp i p.poŜ 

zatrudnieni w Kierownictwie Rozruchu. 
2) Szkolenie robotników na stanowiskach pracy dokonuje mistrz, prowadząc ksiąŜkę 

szkoleń, w której pracownik potwierdza odbyte przeszkolenie własnoręcznym 
podpisem. 

3) W przypadku konieczności specjalistycznego przeszkolenia przeprowadza je 
wyznaczony pracownik rozruchu na polecenie kierownika oczyszczalni. 

4) Dodatkowe przeszkolenie pracowników w zakresie stosowanych technologii i 
metod przeprowadzania prób rozruchowych przeprowadzają specjaliści 
zatrudnieni w Kierownictwie Rozruchu. Zakres tego przeszkolenia moŜe być 
modyfikowany doraźnie w zaleŜności od potrzeb w czasie działania grup 
rozruchowych. 

Szkolenie BHP  

1) Komisja Rozruchowa w ramach swych obowiązków jest zobowiązana przeszkolić 
wstępnie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do 
pracy/rozruchu, 

2) Szkolenie ogólne zwane instruktaŜem ogólnym przechodzą wszyscy pracownicy. 
Forma instruktaŜu będzie zgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 27 lipca 2004 (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) oraz z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 (Dz. U. Nr 116, poz. 972). Instrukta Ŝ 
musi by ć zakończony przed rozpocz ęciem rozruchu.  

3) InstruktaŜ stanowiskowy stanowi aktualizację i ugruntowanie wiadomości i 
umiejętności pracowników w dziedzinie BHP nabytych w czasie szkolenia 
ogólnego i wykonywania czynności obsługowych w okresie rozruchu i Próby 
Eksploatacyjnej. Szkolenie takie nie powinno by ć przeprowadzane w terminie 
10 dni od daty zako ńczenia Próby Eksploatacyjnej . 

4) Z obowiązku odbycia szkolenia zwolnione są osoby posiadające zawód technika 
BHP, absolwenci studiów wyŜszych o specjalności BHP oraz studiów 
podyplomowych w zakresie BHP. 

Szkolenie p.po Ŝ. 

1) Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników oczyszczalni ścieków z rodzajem 
zagroŜeń występujących w oczyszczalni, uświadomienie pracownikom 
przestrzegania zakazu palenia tytoniu i posługiwania się ogniem otwartym, 
konieczności ostroŜnego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, 
wskazanie zasad prawidłowego zachowania się podczas poŜaru jak równieŜ 
rozbudzenie wraŜliwości na ład i porządek w miejscu pracy, 

2) Szkolenia te mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające 
wymagane kwalifikacje 

3) Szkolenie ogólne – jest jednorazowe i obejmuje wszystkich pracowników 
zatrudnionych w zakładzie. Program szkolenia moŜe być włączony w pełnym 
wymiarze do szkolenia z zakresu BHP.  Osoby przeszkolone powinny złoŜyć na 
tę okoliczność oświadczenie pisemne, które naleŜy przechowywać w aktach 
osobowych kaŜdego pracownika. Szkolenie musi by ć zakończone przed 
rozpocz ęciem rozruchu.  

4) Szkolenie stanowiskowe – obejmuje pracowników, których przed dopuszczeniem 
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do wykonania obowiązków naleŜy zapoznać z występującymi zagroŜeniami oraz 
przepisami przeciwpoŜarowymi dotyczącymi stanowisk, na których będą 
zatrudnieni. Szkolenie musi by ć zakończone przed zako ńczeniem rozruchu.  

Minimalny zakres szkolenia:  

(1) Obsługa części mechanicznej oczyszczalni (kraty, piaskownik) 
� ukończony kurs bhp 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 
(2) Obsługa części biologicznej oczyszczalni (komory osadu czynnego, osadnik 
wtórny, instalacja chemicznego strącania fosforu) 
� ukończony kurs bhp 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 
(3) Obsługa laboratorium 
� ukończony kurs bhp 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 
(4) Prace w zakresie urządzeń energetycznych 
� ukończony kurs bhp 
� uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych do 1 kV lub powyŜej, 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 
(5) Prace w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej 
� ukończony kurs bhp 
� uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych i cieplno-gazowych, 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 
(6) Prace w zakresie urządzeń mechanicznych 
� ukończony kurs bhp 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 
(7) Prace w zakresie urządzeń i instalacji kotłowych 
� ukończony kurs bhp 
� uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych, 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 
(8) Prace w zakresie sieci cieplnych, wodnych i parowych oraz instalacji gazowych 
� ukończony kurs bhp 
� uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych, 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 
(9) Prace w zakresie sieci kanalizacyjnych 
� ukończony kurs bhp 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 
(10) Pracownicy dozoru 
� ukończony kurs bhp 
� uprawnienia do sprawowania dozoru nad eksploatacją urządzeń energetycznych 

odpowiedniej grupy, 
� przeszkolenie na danym stanowisku pracy, 
� przeszkolenie w zakresie znajomości fachowego nazewnictwa urządzeń, 

obiektów, procesów oczyszczania i parametrów jakości ścieków. 
 

2.3.14. Wykonanie rozruchu 

(A) Wymagania ogólne 

Ogólne Wymagania w zakresie wykonania rozruchu podano w punkcie 2.5 PFU 
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W ramach rozruchu naleŜy przeprowadzić wszelkie prace i czynności, zgodnie z 
zakresem opisanym w punkcie 2.5 PFU  

(B) Rozpocz ęcie rozruchu 

Warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest:  
� sprawdzenie zgodności wykonania  
� sprawdzenie szczelności instalacji i obiektów  

Parametry wyspecyfikowane w PFU sprawdzane będą zgodnie z zasadami 
podanymi w poniŜszej tabeli: 

Tabela 6: Zasady kontroli działania. 

Lp. 
RODZAJ 

URZĄDZENIA/ 
SYSTEMU 

ZASADY KONTROLI DZIAŁANIA 

  PARAMETR/ 
WŁAŚCIWOŚĆ 

METODYKA/ 
NORMA 

WARUNKI DOPUSZCZENIA 

1. Pompa 
 

1) Wydajność Q 

[m3/h] 
2) Wysokość 

podnoszenia H [m] 
3) Moc czynna [kW] 
4) Sprawność 

hydrauliczna [%] 

Wykonanie charakterystyki rzeczywistej 
pompy na podstawie minimum 5 punktów 
pomiarowych wg schematu: 
• wykonać pomiar Q, przy róŜnym stopniu 

zdławienia r. tłocznego 
• Wykonać obliczenia mocy hydraulicznej 
gdzie: ζ - cięŜar właściwy cieczy 
           g – przyspieszenie ziemskie 
           H – wysokość podnoszenia 
           Q – wydajność pompy 
• Wykonać obliczenie sprawności 

hydraulicznej: 
gdzie: NH –moc hydrauliczna 

           NS – moc pobierana przez silnik 

1) Zgodność z DP 
2) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, część 2 ST. 
3) Zgodność z danymi 

Producenta 
4) Poprawność działania 

całego systemu, 
akceptacja InŜyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej. 

2. Układ pompowy 
(równoległy) 
 

1) Wydajność Q 

[m3/h] 
2) Wysokość 

podnoszenia 
H [m] 

3) Moc czynna 
[kW] 

4) Sprawność 
hydrauliczna 
[%] 

Wykonanie charakterystyki rzeczywistej 
pompy na podstawie minimum 5 punktów 
pomiarowych wg schematu: 
• wykonać pomiar Q, przy róŜnym stopniu 

zdławienia r. tłocznego 
• Wykonać obliczenia mocy hydraulicznej 
gdzie: ζ - cięŜar właściwy cieczy 
           g – przyspieszenie ziemskie 
           H – wysokość podnoszenia 
           Q – wydajność pompy 
• Wykonać obliczenie sprawności 

hydraulicznej: 
gdzie: NH –moc hydrauliczna 

           NS – moc pobierana przez silnik 

 
Charakterystyki rzeczywiste naleŜy odnieść 
do charakterystyki hydraulicznej przewodu 

1)  Zgodność z DP 
2) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, część 2 ST. 
3) Poprawność działania całego 

systemu, akceptacja 
InŜyniera i Kierownika 
Komisji Rozruchowej. 

4) Ocena stopnia 
zoptymalizowania  układu 
pompowego w odniesieniu do 
charaktery-styki hydraulicznej 
przewodu 

3. Mieszadła 1) Prędkość 
przepływu [m/s] 

2) Gradient 
prędkości [1/s] 

Prędkość przepływu badane będzie w 
dowolnym punkcie zbiornika/kanału. Wartość 
minimalna nie moŜe być mniejsza niŜ 0,6 m/s 
Gradient prędkości naleŜy wyznaczyć wg 
schematu obliczeniowego: 

=PG
µ 

gdzie: 
G – gradient prędkości [1/s], 
P – moc włoŜona [W], 
µ - współczynnik lepkości dynamicznej 

dla t = 12OC [Pas] 
V – pojemność reaktora 

 
Wartości prędkości przepływu i gradientu 

naleŜy wyznaczyć z gęstością 1pomiar/6m2 
komory i na podstawie wyników pomiaru 
opracować pola prędkości i gradientu w 
komorze. 

1)  Zgodność z DP 
2) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, część 2 ST. 
3) Zgodność z danymi 

Producenta 
4) Poprawność działania całego 

systemu, akceptacja 
InŜyniera i Kierownika 
Komisji Rozruchowej. 

5) Ocena stopnia 
zoptymalizowania  układu 
mieszania na podstawie 
analizy pól prędkości w 
komorze 
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Lp. 
RODZAJ 

URZĄDZENIA/ 
SYSTEMU 

ZASADY KONTROLI DZIAŁANIA 

  PARAMETR/ 
WŁAŚCIWOŚĆ 

METODYKA/ 
NORMA 

WARUNKI DOPUSZCZENIA 

1. Pompa 
 

1) Wydajność Q 

[m3/h] 
2) Wysokość 

podnoszenia H [m] 
3) Moc czynna [kW] 
4) Sprawność 

hydrauliczna [%] 

Wykonanie charakterystyki rzeczywistej 
pompy na podstawie minimum 5 punktów 
pomiarowych wg schematu: 
• wykonać pomiar Q, przy róŜnym stopniu 

zdławienia r. tłocznego 
• Wykonać obliczenia mocy hydraulicznej 
gdzie: ζ - cięŜar właściwy cieczy 
           g – przyspieszenie ziemskie 
           H – wysokość podnoszenia 
           Q – wydajność pompy 
• Wykonać obliczenie sprawności 

hydraulicznej: 
gdzie: NH –moc hydrauliczna 

           NS – moc pobierana przez silnik 

1) Zgodność z DP 
2) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, część 2 ST. 
3) Zgodność z danymi 

Producenta 
4) Poprawność działania 

całego systemu, 
akceptacja InŜyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej. 

4. Przeno śniki 
ślimakowe 

Jako obiekty pozostawione bez zmian nie będą podlegać szczegółowej 
kontroli działania. Na etapie rozruchu naleŜy określić sprawność 

technologiczną urządzeń oraz gradient prędkości mieszania 
powietrzem wg metodyki przewidzianej dla komór napowietrzania 

(wiersz 8. tabeli) 

1) Odpowiednie zachowanie i 
przygotowanie obiektów i 
urządzeń 

2) Spełnienie wymogów 
formalnych przekazania 
obiektu do rozruchu 

 
 

5. Piaskownik 1) Prędkość 
przepływu [m/s] 

2) Gradient 
mieszania [1/s] 

3) Moc czynna [kW] 
4) Sprawność 

hydrauliczna [%] 

Prędkość przepływu badane będzie w 
dowolnym punkcie zbiornika/kanału. Wartość 
minimalna nie moŜe być mniejsza niŜ 0,6 m/s 
Gradient prędkości naleŜy wyznaczyć wg 
schematu obliczeniowego: 

=PG
µ 

gdzie: 
G – gradient prędkości [1/s], 
P – moc włoŜona [W], 
µ - współczynnik lepkości dynamicznej 

dla t = 12OC [Pas] 
V – pojemność reaktora 

 
Wartości prędkości przepływu i gradientu 

naleŜy wyznaczyć z gęstością 1pomiar/6m2 
komory i na podstawie wyników pomiaru 
opracować pola prędkości i gradientu w 
komorze. 

1) Zgodność z DP 
2) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, 
3) Zgodność z danymi 

Producenta 
4) Poprawność działania 

całego systemu, 
akceptacja InŜyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej. 

6. Dmuchawy 5) Wydajność Q 

[Nm3/h] 
6) SpręŜ H [mbar] 
7) Moc czynna [kW] 
8) Sprawność 

hydrauliczna [%] 

Wykonanie charakterystyki rzeczywistej 
dmuchawy na podstawie minimum 5 punktów 
pomiarowych wg schematu: 
• wykonać pomiar Q, przy róŜnym stopniu 

zdławienia rurociągu króćca 
pomiarowego 

• Wykonać obliczenia mocy hydraulicznej 
gdzie: ζ - cięŜar właściwy cieczy 
           g – przyspieszenie ziemskie 
           H – spręŜ 
           Q – wydajność dmuchawy 
• Wykonać obliczenie sprawności 

hydraulicznej: 
gdzie: NH –moc hydrauliczna 

           NS – moc pobierana przez silnik 

UWAGA: W ramach kontroli działania 
dmuchaw naleŜy sprawdzić skuteczność 
izolacji obudowy dźwiękochłonnej oraz 
poprawność spawów instalacji spręŜonego 
powietrza 

5) Zgodność z DP 
6) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, część 2 ST. 
7) Zgodność z danymi 

Producenta 
Poprawność działania całego 
systemu, akceptacja InŜyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej. 

7. Napowietrzanie 1) Prędkość 
przepływu [m/s] 

2) Gradient 
prędkości [1/s] 

3) Wartość OC% [%] 

4) Wartość kla [1/h] 

Gradient prędkości w komorze 
napowietrzania naleŜy wyznaczyć wg 
schematu obliczeniowego: 

=PG
µ 

1)  Zgodność z DP 
2) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, część 2 ST. 
3) Zgodność z danymi Produ-

centa 
4) Poprawność działania całego 

systemu, akceptacja 
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Lp. 
RODZAJ 

URZĄDZENIA/ 
SYSTEMU 

ZASADY KONTROLI DZIAŁANIA 

  PARAMETR/ 
WŁAŚCIWOŚĆ 

METODYKA/ 
NORMA 

WARUNKI DOPUSZCZENIA 

1. Pompa 
 

1) Wydajność Q 

[m3/h] 
2) Wysokość 

podnoszenia H [m] 
3) Moc czynna [kW] 
4) Sprawność 

hydrauliczna [%] 

Wykonanie charakterystyki rzeczywistej 
pompy na podstawie minimum 5 punktów 
pomiarowych wg schematu: 
• wykonać pomiar Q, przy róŜnym stopniu 

zdławienia r. tłocznego 
• Wykonać obliczenia mocy hydraulicznej 
gdzie: ζ - cięŜar właściwy cieczy 
           g – przyspieszenie ziemskie 
           H – wysokość podnoszenia 
           Q – wydajność pompy 
• Wykonać obliczenie sprawności 

hydraulicznej: 
gdzie: NH –moc hydrauliczna 

           NS – moc pobierana przez silnik 

1) Zgodność z DP 
2) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, część 2 ST. 
3) Zgodność z danymi 

Producenta 
4) Poprawność działania 

całego systemu, 
akceptacja InŜyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej. 

[ ]W
h

QP P 33,10

33,10
ln*2,101*1000

+=
 

gdzie: 
G – gradient prędkości [1/s], 
P – moc włoŜona [W], 
µ - współczynnik lepkości dynamicznej 

dla t = 12OC [Pas] 
V – pojemność reaktora 
QP – wydajność napowietrzania 

[Nm3/s], 
H – nadciśnienie gazy na poziomie 
wylotu z dyfuzora [m.] 

 
Wartości prędkości przepływu i gradientu 

naleŜy wyznaczyć z gęstością 1pomiar/6m2 
komory i na podstawie wyników pomiaru 
opracować pola prędkości i gradientu w 
komorze. 
 
Pomiary współczynników napowietrzania 
wykonać zgodnie z: „Materiały pomocnicze 
ATV – M 209P: Pomiary zdolności natleniania 
urządzeń napowietrzających w instalacjach 
osadu czynnego w czystej wodzie i osadzie 
czynnym”, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 
Gröbenzell, 1997: 

StCC−= 
gdzie: 

CS – stęŜenie nasycenia tlenu (lub 

stęŜenie pozornego nasycenia tlenu C*) 

[gO2/m3], 

Ct – stęŜenie tlenu rozpuszczonego w 

czasie t pomiaru [gO2/m3], 

kLa – współczynnik napowietrzania [h-
1], 
t – czas pomiaru [h] 

 

InŜyniera i Kierownika 
Komisji Rozruchowej. 

4) Ocena stopnia zoptymalizo-
wania  układu mieszania i 
napowietrzania na podsta-
wie analizy charakterystyk i 
pól prędkości 
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Lp. 
RODZAJ 

URZĄDZENIA/ 
SYSTEMU 

ZASADY KONTROLI DZIAŁANIA 

  PARAMETR/ 
WŁAŚCIWOŚĆ 

METODYKA/ 
NORMA 

WARUNKI DOPUSZCZENIA 

1. Pompa 
 

1) Wydajność Q 

[m3/h] 
2) Wysokość 

podnoszenia H [m] 
3) Moc czynna [kW] 
4) Sprawność 

hydrauliczna [%] 

Wykonanie charakterystyki rzeczywistej 
pompy na podstawie minimum 5 punktów 
pomiarowych wg schematu: 
• wykonać pomiar Q, przy róŜnym stopniu 

zdławienia r. tłocznego 
• Wykonać obliczenia mocy hydraulicznej 
gdzie: ζ - cięŜar właściwy cieczy 
           g – przyspieszenie ziemskie 
           H – wysokość podnoszenia 
           Q – wydajność pompy 
• Wykonać obliczenie sprawności 

hydraulicznej: 
gdzie: NH –moc hydrauliczna 

           NS – moc pobierana przez silnik 

1) Zgodność z DP 
2) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, część 2 ST. 
3) Zgodność z danymi 

Producenta 
4) Poprawność działania 

całego systemu, 
akceptacja InŜyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej. 
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gdzie: 

kLaT=20 – współczynnik napowietrzania w 

temperaturze T = 20OC [h-1], 
T – średnia  temperatura cieczy w czasie 

pomiaru [OC], 

kLaT–współczynnik napowietrzania 

oznaczony w temperaturze T pomiaru [h-

1], 

*LkVOC=
 

P
L Q

OC
OC =

 
100
%
PQ
OC=
 

gdzie: 
OC – zdolność natleniania [kgO2/h], 

V – pojemność czynna reaktora [m3] 

kLaT=20 – współczynnik napowietrzania w 

temperaturze T = 20OC [h-1], 
CSS,20 – standardowa wartość nasycenia 

tlenu w temperaturze T = 20OC  

[gO2/m3], 

OCL –właściwa zdolność natleniania 

[gO2/Nm3], 

QP – natęŜenie objętościowe przepływu 

powietrza [m3/h] 
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Lp. 
RODZAJ 

URZĄDZENIA/ 
SYSTEMU 

ZASADY KONTROLI DZIAŁANIA 

  PARAMETR/ 
WŁAŚCIWOŚĆ 

METODYKA/ 
NORMA 

WARUNKI DOPUSZCZENIA 

1. Pompa 
 

1) Wydajność Q 

[m3/h] 
2) Wysokość 

podnoszenia H [m] 
3) Moc czynna [kW] 
4) Sprawność 

hydrauliczna [%] 

Wykonanie charakterystyki rzeczywistej 
pompy na podstawie minimum 5 punktów 
pomiarowych wg schematu: 
• wykonać pomiar Q, przy róŜnym stopniu 

zdławienia r. tłocznego 
• Wykonać obliczenia mocy hydraulicznej 
gdzie: ζ - cięŜar właściwy cieczy 
           g – przyspieszenie ziemskie 
           H – wysokość podnoszenia 
           Q – wydajność pompy 
• Wykonać obliczenie sprawności 

hydraulicznej: 
gdzie: NH –moc hydrauliczna 

           NS – moc pobierana przez silnik 

1) Zgodność z DP 
2) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, część 2 ST. 
3) Zgodność z danymi 

Producenta 
4) Poprawność działania 

całego systemu, 
akceptacja InŜyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej. 

OC% –procentowe wykorzystanie tlenu 

[gO2/Nm3], 

0,299 – przyjęta zawartość tlenu w 1 m3 
przepływającego powietrza 

 
Na podstawie uzyskanych wyników naleŜy 
opracować charakterystyki systemu dla wody 
wodociągowej i osadu czynnego 

8. Odsiarczanie 
biogazu 

Podstawowe parametry 
technologiczne 

Analizy biogazu, badania eksploatacyjne na 
zapotrzebowanie rzeczywiste mediów, 
szczegółowe wymagania ST 

1) Zgodność z DP 
2) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, część 2 ST, 
normami, itp 

3) Zgodność z danymi 
Producenta 

4) Uzyskanie wymaganego 
stopnia odsiarczenia 
biogazu 

5) Poprawność działania 
całego systemu, 
akceptacja InŜyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej 

9. Pozostałe 
urządzenia/  
systemy 

Podstawowe parametry 
technologiczne 

Analizy, badania mocy czynnej, 
zapotrzebowanie rzeczywista mediów, 
szczegółowe wymagania ST 

1) Zgodność z DP 
2) Zgodność z przedziałem 

tolerancji WS, część 2 ST, 
normami, itp 

3) Zgodność z danymi 
Producenta 

4) Poprawność działania 
całego systemu, 
akceptacja InŜyniera i 
Kierownika Komisji 
Rozruchowej 

(C) Wykaz szczegółowych czynno ści rozruchowych 

Rozruch mechaniczny  
 
(1) Faza O 

� sprawdzić gotowość obiektu do rozruchu 
 
(2) Piaskownik 
� sprawdzić sterowanie i regulację miejscową napędów 

� sprawdzić działanie elementów AKPiA wraz ze sprawdzeniem prawidłowości 
działania sygnalizacji do centralnej dyspozytorni, 

� sprawdzić czystość wewnątrz komór piaskownika, 
� sprawdzić i uregulować ustawienie zgarniacza, 
� przeprowadzić regulację urządzeń peryferyjnych 
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� sprawdzić działanie układów napędowych 
� sprawdzić prawidłową pracę pomp pulpy piaskowej, 
� przeprowadzić próby ruchowe armatury, 
� przeprowadzić 6-godzinny rozruch próbny pracy napędów. 
 
(3) Główna przepompownia ścieków 
� sprawdzić sterowanie i regulację miejscową pomp, 
� sprawdzić działanie mechanizmów napędowych zasuw przez kilkakrotne ich 

zamknięcie i otwarcie, 
� sprawdzić ustawienie i zamocowanie pomp, 
� sprawdzić prawidłowość zabudowania króćców ssawnych i tłocznych przy 

pompach, 
� sprawdzić oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp, 
� sprawdzić sygnalizację stanu alarmowego, 
� sprawdzić zamocowanie i droŜność rurociągów,  
� przeprowadzić 1 godzinną próbę pracy pomp na biegu luzem (recyrkulacja w 

obiekcie), 
� sprawdzić zamocowanie oraz działanie zasuw, klap i zaworów zwrotnych, 
� wstępnie ustawić poziomy sygnalizacyjne zgodnie z projektem technologicznym, 

� sprawdzić działanie sygnalizacji oraz kolejność włączania i wyłączania pomp 
przy pozorowanych poziomach medium, 

� uruchomić kolejno pompy na biegu luzem i sprawdzić kierunek obrotów wirnika, 
� sprawdzić wielkość drgań instalacji w czasie ruchu pomp, 
� przeprowadzić 10 cykli pracy armatury zdalnie sterowanej, 
� przeprowadzić 6-cio godzinny rozruch próbny pod obciąŜeniem. 
� sprawdzić system sterowania kraty poprzez sztuczne podpiętrzenie 
� sprawdzić synchronię pracy urządzeń ewakuacji skratek 
� sprawdzić drgania układów transportu i urządzeń 
� sprawdzić cykle pracy urządzeń w ciągu usuwania i zagospodarowania skratek 
 
(4) Komory osadu czynnego (defosfatacji, nitryfikac ji-denitryfikacji) 

� sprawdzić sterowanie i regulację miejscową: 
a) mieszadeł, 
b) instalacji systemu napowietrzania, 

� sprawdzić działanie elementów AKPiA wraz ze sprawdzeniem prawidłowości 
działania sygnalizacji do centralnej dyspozytorni, 

� sprawdzić czystość wewnątrz komór osadu czynnego 
� wyregulować poziom przelewu, 
� sprawdzić zamocowania zastawek, 

� przeprowadzić regulację pracy napędu przepustnic regulujących ilość 
dostarczanego do komór osadu czynnego powietrza, 

� przeprowadzić 6-cio godzinny rozruch próbny pod obciąŜeniem. 
 

(5) Budynek dmuchaw 
� sprawdzić ustawienia i zamocowania dmuchaw, 

� sprawdzić układ chłodzenia, 
� sprawdzić stan czystości czerpni i filtrów oczyszczania zgrubnego, 
� sprawdzić stan zamocowania, czystości i droŜności rurociągów spręŜonego 

powietrza, 
� uruchomić dmuchawę na biegu luzem zgodnie z dokumentacją techniczno-
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ruchową 
� sprawdzić poprawność działania układów sterowania, 
� sprawdzić zamocowania zaworów i przepustnic (próby ruchowe). 

 
(6) Osadniki 
� sprawdzić sterowanie i regulację miejscową zgarniacza osadu, 
� sprawdzić sprawność i wydajność instalacji usuwania ciał pływających, 

� sprawdzić działanie elementów AKPiA wraz ze sprawdzeniem prawidłowości 
działania sygnalizacji do centralnej dyspozytorni, 

� sprawdzić czystość wewnątrz osadnika, 
� wyregulować przelew pilasty, 
� wykonać (10 krotne) próbne przejazdy zgarniacza, 
� sprawdzić działanie układów napędowych, 
� przeprowadzić 1 godzinną próbę pracy zgarniacza na biegu luzem, 
� przeprowadzić 6-cio godzinny rozruch próbny zgarniacza pod obciąŜeniem. 

 
(7) Przepompownia osadów, cieczy nadosadowej i ciał  pływaj ących 

� sprawdzić sterowanie i regulację miejscową pomp, 
� sprawdzić działanie mechanizmów napędowych zasuw przez kilkakrotne ich 

zamknięcie i otwarcie, 
� sprawdzić ustawienie i zamocowanie pomp, 
� sprawdzić prawidłowość zabudowania króćców ssawnych i tłocznych przy 

pompach, 
� sprawdzić oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp, 
� sprawdzić sygnalizację stanu alarmowego, 
� sprawdzić zamocowanie i droŜność rurociągów,  
� przeprowadzić 1 godzinną próbę pracy pomp na biegu luzem (recyrkulacja w 

obiekcie), 
� sprawdzić zamocowanie oraz działanie zasuw, klap i zaworów zwrotnych, 
� wstępnie ustawić poziomy sygnalizacyjne zgodnie z projektem 

technologicznym, 
� sprawdzić działanie sygnalizacji oraz kolejność włączania i wyłączania pomp 

przy pozorowanych poziomach medium, 
� uruchomić kolejno pompy na biegu luzem i sprawdzić kierunek obrotów 

wirnika, 
� sprawdzić wielkość drgań pomp w czasie ruchu, 
� przeprowadzić 10 cykli pracy armatury zdalnie sterowanej, 
� przeprowadzić 6-cio godzinny rozruch próbny pod obciąŜeniem. 
 

(8) Instalacja do chemicznego str ącania fosforu 
� sprawdzić działanie elementów AKPiA wraz ze sprawdzeniem prawidłowości 

działania sygnalizacji do centralnej dyspozytorni, 
� sprawdzić działanie układów napędowych, 
� sprawdzić sterowanie i regulację miejscową pomp dozujących koagulant, 
� sprawdzić oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp, 
� sprawdzić sygnalizację stanu alarmowego, 
� sprawdzić zamocowanie i droŜność rurociągów,  
� przeprowadzić 10 cykli pracy armatury zdalnie sterowanej, 
� przeprowadzić 6-cio godzinny rozruch próbny pod obciąŜeniem. 
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(9) Maszynownia i wymiennikownia 
� sprawdzić ustawienia pomp i wymienników ciepła, 
� sprawdzić układ sterowania, 
� sprawdzić uzupełnienie smarem wszystkich punktów smarowania ręcznego 

pomp, 
� sprawdzić działanie mechanizmów napędowych zasuw przez ich kilkakrotne 

zamknięcie i otwarcie, 
� sprawdzić sygnalizację stanów kontrolnych, 
� sprawdzić zamocowanie, czystość i droŜność przewodów, 
� sprawdzić zamocowanie oraz działanie zaworów, zasuw i przepustnic (próby 

ruchowe) przez kilkakrotne zamknięcie i otwarcie, 
� sprawdzić wielkości drgań pomp w czasie ruchu, 
� sprawdzić zamocowanie armatury pomiarowej, 
� przygotować maszynownie i wymiennikownię do współpracy z komorą 

fermentacyjną (bioreaktorem) 
 

(10) Komora fermentacyjna (bioreaktor) 
� sprawdzić czystość wewnątrz komory, 
� sprawdzić zamocowania mieszadła, 
� sprawdzić zamocowanie i szczelność pokrywy komory ferementacyjnej, 
� sprawdzić ustawienie, zamocowanie i działanie instalacji do rozbijania 

koŜucha, 
� sprawdzić ustawienie, zamocowanie i działanie instalacji gaszenia piany, 
� sprawdzić i uzupełnienie smarem wszystkich punktów smarowania, 
� sprawdzić zamocowanie i czystość przewodów, 
� sprawdzić zamocowanie i działanie przyrządów pomiarowych 
� sprawdzić strefy ochronne i zagroŜenia wybuchem 
 

(11) Instalacja gazowa (oczyszczanie i magazynowani e gazu) 
� sprawdzić czystość wewnątrz zbiornika gazu, 
� sprawdzić ustawienie, zamocowanie i działanie urządzeń instalacji 

mechanicznego oczyszczania gazu fermentacyjnego, 
� sprawdzić ustawienie, zamocowanie i działanie urządzeń instalacji pochodni 

gazowej, 
� sprawdzić zamocowanie i czystość przewodów, 
� sprawdzić zamocowanie i działanie przyrządów pomiarowych 
� sprawdzić strefy ochronne i zagroŜenia wybuchem 
 

(12) Obiekty zbiorcze i rozdzielcze, komory, wylot do odbiornika, studzienki 
� sprawdzić czystość wewnątrz obiektów i ich szczelność, 
� sprawdzić zamocowanie urządzeń, 
� sprawdzić zamocowanie oraz przeprowadzić próby ruchowe zastawek i zasuw 

z napędem ręcznym i elektrycznym, 
 

(13) Przewody, kanały, koryta 
� sprawdzić czystość szczelność i droŜność, 
� sprawdzić zamocowanie oraz przeprowadzić próby ruchowe zastawek i zasuw 

z napędem ręcznym i elektrycznym, 
 
Rozruch hydrauliczny  
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Rozruch hydrauliczny naleŜy prowadzić kolejno węzłami technologicznymi,  (zgodnie 
z kolejnością modernizacji obiektów i wymogami utrzymania w ruchu oczyszczalni 
oraz odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych). W czasie prób II fazy rozruchu 
pod obciąŜeniem wodą (oczyszczonymi ściekami) naleŜy wykonać następujące 
czynności: 

� przeprowadzić próbę pracy poszczególnych ciągów technologicznych, (moŜna 
testować tylko jeden ciąg – dwa muszą w tym czasie pracować pod 
obciąŜeniem normalnym napływem ścieków), 

� przeprowadzić próbę awaryjnego przepływu ścieków po odpowiednich 
obiektach bądź ciągach technologicznych, bez dopuszczenia do wypływu 
ścieków o nieodpowiednich parametrach do odbiornika 

W ramach prób pracy poszczególnych ciągów naleŜy: 
� napełnić układ wodą (oczyszczonymi ściekami), zamykając poszczególne 

ciągi bądź obiekty zasuwami lub zastawkami, 
� dokonać po 10 przejazdów zgarniaczy mechanicznych, 
� przeprowadzić próbę pracy pomp przez 72 godziny, 
� dokonać próby pracy mieszadeł, 
� przeprowadzić próbę pracy systemu do napowietrzania ścieków, 
� wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację 

oraz sprawdzić działanie sterowania, AKPiA i elementów pomiarowych. 
� sprawdzić droŜność i szczelność wszystkich instalacji, 
� sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury, 
� dokonać kolejno opróŜnienia i spustów z poszczególnych obiektów, sprawdzić 

wszystkie studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelność, 
usunąć wszystkie wykryte usterki, 

Po sprawdzeniu szczelności hydraulicznej przeprowadza się kompleksową próbę 
pracy komór. W czasie próby na wodzie sprawdza się warunki doprowadzenia, 
mieszania, i odprowadzenia, pracę pomp, mieszadeł, intensywnie przepłukuje 
wszystkie przewody. 
 
UWAGA:  Na etapie rozruchu hydraulicznego naleŜy oznaczyć parametry systemu 

napowietrzania.  Wyniki naleŜy przedstawić w formie raportu 
częściowego i końcowego, gdzie będą porównywane z wynikami 
uzyskanymi w osadzie czynnym. 

 
Rozruch technologiczny  
Rozpoczęcie rozruchu technologicznego naleŜy kolejno prowadzić poprzez: 

� wprowadzanie do komór osadu czynnego ścieków, 
� ustalenie Ŝądanego zwierciadła ścieków (głębokość czynna zbiornika), 
� włączenie systemu napowietrzania, 
� włączenie pomp osadu recyrkulowanego (praca pomp w zakresie od 60 do 

80% średniej dobowej ilości doprowadzanych ścieków, 
� włączenie zgarniaczy w osadnikach wtórnych. 

Wszystkie prace związane z rozruchem wykonuje wykwalifikowany personel 
Wykonawcy, pod nadzorem grupy rozruchowej. 
W początkowym etapie rozruchu  (okres ok. 20 dni) grupa rozruchowa powininna 
przeprowadzić w odstępie 3-dniowym kontrolę niŜej opisanych parametrów pracy 
oczyszczalni: 
(1) W komorach osadu czynnego: 

� stęŜenie osadu, sucha masę organiczną, opadalność w leju Imhoffa, indeks 
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osadu 
� wartość pH, temperaturę, 
� mikroskopową kontrolę osadu (w przypadku wystąpienia puchnięcia osadu 

naleŜy zmniejszyć zawartość suchej masy poprzez zwiększenie stopnia 
recyrkulacji osadu), 

 (2) W osadniku wtórnym: 
� ilość i stęŜenie osadu recyrkulowanego, 

Osad do rozruchu kolejnych komór będzie w wysokich ilościach pochodził z komór 
pracujących, co zobowiązuje Wykonawcę do uzyskiwania wymaganego składu 
ścieków w odpływie z oczyszczalni. 
Proces biologicznego oczyszczania ścieków moŜe tym samym podlegać pełnej 
regulacji w celu uzyskania wymaganego składu ścieków w odpływie z oczyszczalni. 
 
Początkowy etap rozruchu technologicznego  części biologicznej oczyszczalni 
będzie polegał na intensywnym szczepieniu komór osadem pracującym do 
uzyskania zakładanych stęŜeń osadu w reaktorach 
Optymalizacj ę procesów biologicznego oczyszczania ścieków  prowadzi się 
poprzez optymalizację pracy urządzeń do napowietrzania, co ma wpływ na 
zawartość tlenu i jego rozprowadzenie w komorach osadu czynnego, oraz wytwarza 
w sposób celowy strefy nitryfikacji oraz denitryfikacji. 
StęŜenie Pcał, wymagające chemicznej defosfatacji, określane jest analitycznie i 
ustala wymaganą ilość dozowanego koagulantu, co będzie podstawą uruchomienia 
stacji dozowania PIX-u. 
Dozowanie przeprowadza się zaleŜnie od składu i stęŜenia zanieczyszczeń (ładunku 
zanieczyszczeń) oraz ilości ścieków (konieczne jest ustalenie wytycznych 
dziennych). 
W celu właściwej optymalizacji pracy oczyszczalni naleŜy codzienne kontrolować 
stęŜenie fosforu na dopływie do komór osadu czynnego i odpływie z osadników 
wtórnych (pobieranie próbek i analizy w laboratorium). W zaleŜności od uzyskanych 
wartości naleŜy odpowiednio dopasować ilość dozowanego koagulantu. 
Po uzyskaniu określonej ilości osadu nadmiernego, przepompowuje się go do ciągu 
technologicznego gospodarki osadowej.  
Zakończenie optymalizacji następuje z chwilą, gdy uzyska się rządne wartości 
stęŜeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. 
 
UWAGA :  WdroŜenie komory osadu czynnego będzie następowało przy 

pracującym układzie (istniejące i eksploatowane komory biologiczne). 
W trakcie rozruchu moŜna w pełni wykorzystać pracujące obiekty w 
celu zasilania ich osadem czynnym. Działania takie muszą być 
prowadzone w sposób kontrolowany z uwagi na niedopuszczenie do 
zakłócenia procesów technologicznych w istniejących obiektach. 
Działania Wykonawcy, które doprowadzą do załamania procesu w 
istniejących obiektach będą skutkowały koniecznością wykonania 
ponownego rozruchu procesów na koszt Wykonawcy 

 
Warunkiem rozpoczęcia rozruchu technologicznego komory fermentacyjnej  jest 
doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej powiązanych funkcjonalnie oraz 
pomocniczo obiektów urządzeń i instalacji (w tym urządzeń do mechanicznego i 
grawitacyjnego zagęszczania i odwadniania osadów) oraz instalacji gazowych. 
Rozruch technologiczny naleŜy rozpocząć od napełnienia komory osadem z 
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istniejącej komory WKF do poziomu projektowanego i podgrzewania ich do załoŜonej 
temperatury fermentacji osadów  tj. 34 - 36°C. Następnie do komory naleŜy 
wprowadzić osad świeŜy małymi dawkami od 0,10 do 1,00 kg suchej masy 
organicznej w ciągu doby na 1 m3 objętości uŜytkowej komory fermentacyjnej 
(naleŜy w tym czasie odpowiednio wyregulować wydajność i czas pracy 
zagęszczacza mechanicznego). Zawartość komory naleŜy dokładnie mieszać. 
Codzienne w pobieranych próbach osadu w odpływie z komory fermentacji naleŜy 
oznaczać zasadowość, lotne kwasy tłuszczowe temperaturę i odczyn pH. JeŜeli przy 
zwiększeniu obciąŜenia zasadowość będzie się podwyŜszać, a zawartość lotnych 
kwasów tłuszczowych będzie utrzymywała się na stałym poziomie, oznacza to, Ŝe 
proces rozruchu technologicznego bioreaktora przebiega prawidłowo. 
Gaz fermentacyjny (biogaz) powstający podczas procesu fermentacji naleŜy ująć z 
nowej komory dopiero wtedy, gdy zawartość metanu osiągnie 60÷65% ogólnej ilość - 
określić na podstawie badań. 
Podczas rozruchu naleŜy prowadzić dokładną obserwację pracy komory fermentacji, 
wykonywać ustalone badania laboratoryjne osadu, cieczy nadosadowej i biogazu. 
Okres rozruchu komory fermentacji kończy się w momencie osiągnięcia w komorze 
pełnych warunków anareobowych i uzyskania zakładanych parametrów osadu 
przefermentowanego i biogazu. 
 
UWAGA :  WdroŜenie komory fermentacyjnej będzie następowało przy pracującym 

układzie (istniejąca i eksploatowana komora WKF). W trakcie rozruchu 
moŜna w pełni wykorzystać pracujące obiekty w celu zasilania ich 
osadami. Działania takie muszą być prowadzone w sposób 
kontrolowany z uwagi na niedopuszczenie do zakłócenia procesów 
technologicznych w istniejących obiektach. Działania Wykonawcy, które 
doprowadzą do załamania procesu w istniejących obiektach będą 
skutkowały koniecznością wykonania ponownego rozruchu procesów 
na koszt Wykonawcy 

(D) Minimalna kontrola analityczna 

Zasady prowadzenia kontroli analitycznej podano w punkcie 2.5 PFU 
Minimalny zakres kontroli analitycznej przedstawiają zestawienia: 

Tabela 7: Minimalny zakres kontroli analitycznej dla ciągu ściekowego 

 
Oznaczenie 

Punkty poboru próbek 

 ścieki 
surowe 

ścieki 
oczyszcz. 
mechan. 

ścieki 
oczyszcz. 
biologicz. 

osad 
czynny 
w KOCZ 

1 2 3 4 5 
Temperatura 1/d   pc 
Odczyn pH 1/d 1/d 1/d pc 
BZT5 1/D 1/D 1/D  

ChZT 1/T 1/T 1/T  

Azot amonowy 2/T 2/T 2/T  
Azot ogólny 2/T 2/T 2/T  
Azot azotanowy 2/T 2/T 2/T  
Fosfor ogólny 2/T 2/T 2/T  
Zawiesiny łatwoopadające 1/T 1/T   
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Zawiesiny ogólne 1/T 1/T 1/T  
Zawiesiny mineralne 1/M 1/M 1/M  
Zawiesiny lotne 1/M 1/M 1/M  
Tlen rozpuszczony    pc 
Indeks osadu**    1/d 
StęŜenie osadu**    1/d 
Substancje organiczne**    1/d 
Obraz mikroskopowy**    1/d 

 

Tabela 8: Minimalny zakres kontroli analitycznej dla ciągu osadowego (osady i wody osadowe) 

 
Oznaczenie 

Rodzaj próbki 

 Osady 
Surowe 

Osad 
zagęszczony 
mechanicznie 

Osad  
przefermento- 

wany 

Osad 
odwodniony 

1 2 3 4 5 
Odczyn pH 1/d  1/d* 1/T 
Temperatura    1/d*  
Metale cięŜkie 1/M   1/M 
Azot amonowy 1/M   1/M 
Azot ogólny 1/M   1/M 
Azot azotanowy 1/M   1/M 
Fosfor ogólny 1/M   1/M 
StęŜenie suchej masy 1/d 1/d 1/d 1/d 
StęŜenie suchej masy org. 1/d  1/d 1/d 
Zawartość bakterii Salmonella    1/M 

 
OBJAŚNIENIA 

 
 pc   - pomiar ciągły, 
 **   - próbki zbiorcze, 
 1/D, 1/T,1/M     - oznaczenia do wykonania w próbkach średniodobowych, 
     1/d, 1/t, 1/m - oznaczenia do wykonania w próbkach chwilowych lub 

zbiorczych względnie wg. pomiaru ciągłego, 
 1/D, 1/d  - codziennie (lub min. 1-2 razy w tygodniu), 
 1/T, 1/t  - 1-2 razy/tydz, 
 1/M, 1/m  - 1-2 razy/m-c. 

 
Ze względu na nieprzewidywalność procesów technologicznych, w uzasadnionych 
przypadkach Komisja Rozruchowa ma prawo zlecić wykonanie dodatkowych analiz 
kontrolnych koniecznych do podjęcia decyzji w zakresie nastaw obiektów i napędów. 
Dodatkowe analizy będą Wykonywane przez Wykonawcę w ramach podanej w 
Przedmiarze Robót ceny ryczałtowej.  

(E) Opracowanie i zatwierdzenia dokumentacji rozruc howej i porozruchowej 

Ogólne Wymagania w zakresie wykonania dokumentacji rozruchowej i 
porozruchowej podano w punkcie 2.5 PFU. Zakres opracować musi odpowiadać 
wymogą jednostek zatwierdzających, opiniujących lub wymagających przedstawienia 
określonego opracowania. W określonych przypadkach zakres elementów 
dokumentacji rozruchowej i porozruchowej określają odrębne przepisy 
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W ramach rozruchu naleŜy przeprowadzić wszelkie prace i czynności, zgodnie z 
zakresem opisanym w punkcie 2.5 PFU. 

Instrukcja rozruchu i wst ępnej eksploatacji  

Minimalny zakres instrukcji obejmuje: 
� Określenie składu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowiązków 
� Opis prac przygotowawczych: zakup sprzętu, materiałów, planowane 

zapotrzebowanie mediów 
� Opis uruchamiania, konserwacji i obsługi maszyn, urządzeń i instalacji 
� Opis podziału prac rozruchowych 
� Uszczegółowienie zasad kontroli maszyn, urządzeń i systemów, 
� Warunki techniczne zakończenia rozruchu 
� Planowanie Próby Eksploatacyjnej 
� Szczegółowy zakres kontroli analitycznej 
� Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.poŜarowej w okresie rozruchu i Próby 

Eksploatacyjnej 
� Program wyposaŜenia obiektu w sprzęt i urządzenia ochrony indywidualnej 

dla potrzeb rozruchu i Próby Eksploatacyjnej 
� Program szkolenia ogólnego i stanowiskowego 
� Koncepcję oznakowania obiektów, napędów i instalacji 
� Wzory dokumentów 

Harmonogram rozruchu  

Harmonogram Rozruchu naleŜy opracować w trybie punktu 2.5 PFU. Winien on 
obejmować zakresem takŜe czas przeprowadzenia Próby Eksploatacyjnej 
Minimalny zakres instrukcji obejmuje: 

� Ostateczną specyfikację węzłów rozruchowych 
� Planowany przebieg prac rozruchowych w rozbiciu na węzły 
� Planowany przebieg Próby Eksploatacyjnej 
� Opis warunków zakończenia Rozruchu i wstępnej eksploatacji 

Dziennik rozruchu  

Dziennik Rozruchu będzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa 
Rozruchu do dnia przekazania oczyszczalni Zamawiającemu 
W dzienniki naleŜy opisywać: 

� Datę wpisu 
� Opis warunków atmosferycznych 
� Skład ścieków doprowadzanych 
� Skład ścieków węzłach rozruchowych 
� Opis działań rozruchowych 
� Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne 
� Docelowe parametry techniczno-technologiczne 
� Stan zaawansowania prac wykończeniowych 
� Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 
� WaŜniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych 
� Wyniki kontroli analitycznej 
� Uwagi i zalecenia  

Instrukcje stanowiskowe  
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W instrukcjach stanowiskowych naleŜy zamieścić: 
� Klauzulę wprowadzającą 
� Oświadczenie o zapoznaniu się 
� Wykaz aktualizacji 
� Wykaz napędów i punktów nastawczych 
� Charakterystykę obiektu/stanowiska pracy 
� Opis warunków eksploatacji bieŜącej 
� Opis ustawień napędów i punktów nastawczych 
� Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych 
� Opis postępowania podczas awarii 
� Charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i 

konserwacji urządzeń i systemów 
� Zalecenia BHP i p.poŜ 
� Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska 
� Wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do 

utrzymania stanowiska „w ruchu” 
� Karty związków chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem 

budowy, działania, sposobu magazynowania, postępowanie w przypadku 
awarii, wykazem środków ochrony indywidualnej 

Instrukcje techniczno-ruchowe  

(1) Instrukcje techniczno-ruchowe (ITR) winny generalnie zawierać 
� Klauzulę wprowadzającą 
� Oświadczenie o zapoznaniu się 
� Wykaz aktualizacji 
� Opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych oczyszczalni 
� Wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich 

warunków pracy zakładu (wymagany skład ścieków oczyszczonych) 
� Charakterystykę metod określających sposób kontroli pracy 

zakładu/oczyszczalni 
� Część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami 

Instrukcja BHP  

Instrukcja BHP musi zawierać główne działy: 
� Klauzula wprowadzającą 
� Oświadczenie o zapoznaniu się 
� Wykaz aktualizacji 
� Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracowników oczyszczalni 
� Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP 
� Szkolenie w dziedzinie BHP 
� Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników 
� Wypadki przy pracy 
� Narzędzia pracy 
� OdzieŜ robocza i ochronna 
� Sprzęt ochrony indywidualnej 
� Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
� Szczegółowe wytyczne BHP przy obsłudze obiektów oczyszczalni 
� Wykonywanie prac 
� Wykaz stanowisk obsługowych oczyszczalni ścieków 
� ZagroŜenia występujące na poszczególnych obiektach 
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� Łączność 
� Wykaz obowiązujących przepisów 
 

Uwaga:   Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw 
BHP i ergonomii pracy, z zachowaniem wymogów prawa i norm oraz 
dodatkowo musi być zatwierdzona (jeŜeli dotyczy) przez Państwową 
Inspekcję Pracy i Inspektora Sanitarnego. 

Instrukcja ochrony przeciwpo Ŝarowej  

Materiałem wyjściowym do opracowania instrukcji wymogów ochrony p.poŜarowej 
jest protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagroŜeń (załącznik do 
instrukcji). 
Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych obejmuje 
wskazanie pomieszczeń zagroŜonych wybuchem, a takŜe wyznaczenie w 
pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagroŜenia 
wybuchem.  
Przepisy prawne ustanawiają następującą klasyfikację stref zagroŜenia wybuchem. 

• Z0 – strefa, w której mieszanina wybuchowa gazów, par lub mgieł 
występuje stale lub długotrwale w normalnych warunkach pracy, 

• Z1 – strefa, w której mieszanina wybuchowa gazów, par lub mgieł moŜe 
występować w normalnych warunkach pracy, 

• Z2 – strefa, w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia 
mieszaniny wybuchowej gazów, par lub mgieł, przy czym mieszanina 
wybuchowa moŜe występować jedynie krótkotrwale. 

Strefy zagroŜenia wybuchem ( tj. miejsca, w których moŜliwe jest występowanie 
mieszanin wybuchowych metanu i siarkowodoru z powietrzem  ) oraz ich zasięg 
naleŜy ustalić na podstawie protokołu z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej strefy 
zagroŜenia wybuchem. Protokół winien zawierać wyniki:  

1) pomiarów stęŜenia H2S i CH4  
2) klasyfikacji obiektów oczyszczalni ścieków. 

 
Uwaga:   Wykonawca odpowiada za poprawność przeprowadzenia w sprawie 

klasyfikacji stref zagroŜenia wybuchem i za zgodność tego 
postępowania z wymogami prawa. We wszystkich przypadkach procesu 
administracyjnego, gdzie jest wymagane wystąpienie Zamawiającego 
lub powiązanych z nim uczestników zadania inwestycyjnego, takie 
wsparcie będzie Wykonawcy udzielone. Niemniej jednak Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem postępowania. 

 
Strefy zagroŜenia wybuchem naleŜy oznakować tabliczkami ostrzegawczymi 
zabraniającymi palenia tytoniu i posługiwania się otwartym ogniem. 
Instrukcja wymogów p.poŜ opracowana w oparciu o protokół kwalifikacyjny musi 
zawierać główne działy: 

� Klauzula wprowadzającą 
� Oświadczenie o zapoznaniu się 
� Wykaz aktualizacji 
� Opis warunków budowlanych, technologii i zestawienie maszyn i urządzeń 

elektromechanicznych 
� Charakterystyka występujących zagroŜeń na oczyszczalni 
� Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe obiektu 
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� Podręczny sprzęt gaśniczy 
� Szkolenia pracowników 
� Oznakowanie informacyjne obiektu 
� Postępowanie na wypadek powstania poŜaru 
� Wykaz obowiązujących przepisów 

 
Uwaga:  Instrukcja p.poŜ musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw 

ochrony przeciwpoŜarowej z zachowaniem wymogów prawa i norm 
oraz dodatkowo musi być zatwierdzona (jeŜeli dotyczy) przez 
Państwową StraŜ PoŜarną. 

Sprawozdanie  

W sprawozdaniu z rozruchu naleŜy przedstawić ustalone w trakcie rozruchu 
parametry: 

a) natęŜenie charakterystycznych dopływów ścieków do oczyszczalni, 
b) stęŜenie i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do 

oczyszczalni w tym: 
� zawiesiny ogólnej, 
� ChZT, 
� BZT5, 
� azot amonowego, 
� azoty azotanowego, 
� azotu azotynowego, 
� azotu organicznego, 
� fosforu ogólnego, 
� metali cięŜkich 

c) kraty: 
� objętość zatrzymanych skratek, 
� cięŜar objętościowy skratek, 
� zawartość substancji organicznych w skratkach 
� stopień uwodnienia skratek 

d) piaskownik: 
� czas przepływu ścieków przez piaskownik dla dopływów 

charakterystycznych, 
� ilość zatrzymanego piasku w piaskowniku, 
� wilgotność pulpy piaskowej, 
� zawartość części organicznych 

e) komory nitryfikacji-denitryfikacji: 
� czas napowietrzania ścieków, 
� obciąŜenie osadu czynnego ładunkiem BZT5, 
� stęŜenie osadu, 
� wiek osadu, 
� stopień recyrkulacji osadu, 
� ilość osadu nadmiernego, 
� uwodnienie osadu nadmiernego 
� stęŜenie tlenu w poszczególnych strefach komór, 
� udział związków organicznych w osadzie, 
� indeks objętościowy osadu 
� parametry mikroskopowe osadu czynnego 

f) osadnik wtórny: 
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� czas zatrzymania ścieków, 
� obciąŜenie hydrauliczne powierzchni. 

g) odpływ z osadnika: 
� stęŜenie zawiesiny ogólnej, 
� stęŜenie ChZT, 
� stęŜenie BZT5, 
� stęŜenie azotu amonowego, 
� stęŜenie azotu azotanowego, 
� stęŜenie azotu azotynowego, 
� stęŜenie azotu organicznego, 
� stęŜenie fosforu ogólnego, 
� stęŜenie metali cięŜkich 

i) zagęszczacz mechaniczny: 
� uwodnienie osadu surowego, 
� uwodnienie osadu zagęszczonego, 
� objętość osadu zagęszczonego, 
� zuŜycie i dozowanie polimeru 

j) zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego 
� uwodnienie osadu surowego, 
� uwodnienie osadu zagęszczonego, 
� objętość osadu zagęszczonego, 
� tęŜenie zawiesiny w odcieku, 
� stęŜenie LKT w odcieku 
� stęŜenie azotu ogólnego w odcieku 

k) komora fermentacji: 
� zawartość substancji organicznej w osadzie surowym i 

przefermentowanym, 
� uwodnienie osadu przefermentowanego, 
� objętość osadu przefermentowanego, 
� obciąŜenie komory fermentacji suchą masą organiczną, 
� czas zatrzymania osadów w komorze fermentacji, 
� ilość i skład biogazu przed i po procesie odsiarczania (co najmniej: 

kaloryczność, wartość opałowa, CH4, H2S, CO2, O2) 
� ilość osadu podawanego do komory WKF  
� zuŜycie biogazu. 

Raport porealizacyjny  

Raport porealizacyjny opracowany zostanie przed Wydaniem Świadectwa Przejęcia 
Robót 
Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie (a) 
warunków Kontraktu, (b) wskaźników eksploatacyjnych,  (c) parametrów badań 
procesowych wg punktu 2.5 PFU oraz punktu 2.3.15 PFU, (d) wskaźników i stęŜeń 
limitowanych w innych opracowaniach związanych z realizacją zadania, (e) 
parametrów określających uciąŜliwość obiektu. 
 

2.3.15. Eksploatacja Próbna 

(A) Wymagania szczegółowe 

Eksploatacja próbna będzie obejmowała: rozruch technologiczny i badania 



Część III – Program funkcjonalno – uŜytkowy – część opisowa (1/2)   

 

Wybór projektanta  i wykonawcy  robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków” w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”,  
nr 2004/PL/16/C/PE/033 155 

procesowe. Po pozytywnym zakończeniu prób odbiorowych w obiektach, których 
gotowość będzie niezbędna, Wykonawca zrealizuje wszystkie procedury, badania 
oraz przekaŜe informacje w zakresie spełniającym wymagania określone w 
Kontrakcie. InŜynier moŜe zobowiązać Wykonawcę do przeprowadzenia 
dodatkowych badań w celu zademonstrowania pracy procesów, które zdaniem 
InŜyniera wymagają dodatkowych wyjaśnień lub testów. 
Wykonawca powiadomi InŜyniera o zamiarze rozpoczęcia badań 7 dni przed ich 
planowanym rozpoczęciem. 
Wykonawca powinien kontynuować fazę rozruchu technologicznego i badań 
procesowych tak długo aŜ instalacja będzie osiągała wymagania zawarte w 
Kontrakcie przez 7 dni pod rząd bez przekroczeń.  
Podczas badań procesowych instalacja powinna działać w sposób w pełni 
zautomatyzowany.  
Wymagania, które naleŜy osiągnąć są opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz 
PFU pkt. 1.1.2.  Dodatkowo naleŜy prowadzić badania wg poniŜszego zestawienia: 

Tabela 9: Badania procesowe dla Próby Eksploatacyjnej i Eksploatacji Próbnej 

L.p
. 

WĘZEŁ/ OBIEKT/ 
MEDIUM 

KONTROLOWANY 
PARAMETR 

RODZAJ PRÓBKI, 
METODOLOGIA 

LICZBA 
PRÓBEK 

DOZWOLONA 
LICZBA PRÓBEK 
NIE 
SPEŁNIAJĄCYCH 
WYMAGAŃ 

1 Oczyszczalnia 
ścieków 

Wydajność Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

Codziennie Nie dotyczy 

2 Oczyszczalnia 
ścieków – ciąg 
ściekowy 

Efekt końcowy 
oczyszczania 
ścieków  

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

Codziennie 0 
 

3 Oczyszczalnia 
ścieków – ciąg 
osadowy 

Zagęszczanie, 
odwadnianie, 
suszenie osadów – 
zawartość suchej 
masy w produkcie 
wyjściowym 

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

1 raz w 
tygodniu 

1 na kwartał 
 

4 Oczyszczalnia 
ścieków 

zuŜycie energii 
elektrycznej 

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

1 raz w 
miesiącu 

1 na rok 
 

5 Oczyszczalnia 
ścieków – ciąg 
osadowy 

zuŜycie 
polielektrolitu w 
procesie 
zagęszczania i 
odwadniania 

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

1 raz w 
tygodniu 

1 na kwartał 
 

6 Osadniki wstępne, 
Stacja dmuchaw, 
suszarnia osadów  

poziom hałasu Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

1 raz na 
kwartał 

1 na rok 
 

 
7 Gęstość nasypowa 

produktu końcowego 
po suszeniu 

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

1 raz na 
kwartał 

1 na rok 
 

8 Temperatura 
końcowa osadu 
schłodzonego po 
procesie suszenia 

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

1 raz w 
tygodniu 

0 

9 ZuŜycie energii 
cieplnej w procesie 
suszenia 

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

1 raz w 
tygodniu 

0 

10 

Suszenie osadu 

Skład gazów 
odlotowych z 
procesu suszenia 

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

1 raz w 
tygodniu 

0 
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11. ZuŜycie paliwa 
dodatkowego w 
procesie suszenia 

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

codziennie 0 

12. Zawartość zawiesiny 
w odciekach 

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

1 raz w 
tygodniu 

1 raz na kwartał 

13 Mechaniczne 
Zagęszczanie i 
odwadnianie osadu 

Zawartość zawiesiny 
w odciekach 

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

1 raz w 
tygodniu 

1 raz na kwartał 

14 Obiekty 
zhermetyzowane 

Skład powietrza 
wylotowego 

Zgodnie z PFU i 
Gwarancjami 
Kontraktowymi  

1 raz w 
miesiącu 

0 

14 Woda technologiczna Skład fizyko-
chemiczny, ciśnienie 
w węzłach 
technologicznych 

Zgodnie z PFU 
dokumentami 
Wykonawcy 

1 raz w 
tygodniu 

1 raz na kwartał 

 

(B) Zakończenie Eksploatacji Próbnej 

Po zakończeniu Eksploatacji Próbnej utrzymanie wymaganego składu ścieków 
odprowadzanych do odbiornika musi być zapewnione przez stosowanie typowych i 
charakterystycznych dla oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim środków, 
sprzętu, i materiałów, z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej przez pracowników 
oczyszczalni w okresie rozruchu i cyklach szkoleń ogólnych i stanowiskowych. 
Wykonawca będzie wówczas zobowiązany wykonać pomiary i przedstawić wyniki 
badań uciąŜliwości oczyszczalni, przed wydaniem Świadectwa Wykonania (w formie 
raportu). Zakres badań obejmuje: 

� określenie uciąŜliwości atmosferycznej, 
� wpływ obiektów na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 
� określenie uciąŜliwości akustycznej, 
� określenie uciąŜliwości bakteriologicznej, 
� badanie pół elektromagnetycznych. 
� badanie warunków szczegółowej ochrony pracowników przed 

zagroŜeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w 
sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku 
pracy […] (Dz. U. nr 81, poz. 716, 2005 r.) 

Wykonawca na swój koszt wykona takŜe wszelkie badania wymagane w trybie 
przekazywania oczyszczalni do eksploatacji i uŜytkowania. Wykonawca przedstawi 
wyniki badań i pomiarów w formie wymaganej tym trybem 

(C) Konsekwencje nie spełnienia wymaga ń  

Jeśli wyniki któregoś testu nie będą spełniać wymagań, Wykonawca powinien, pod 
warunkiem uzyskania zgody InŜyniera, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć 
badanie do uzyskania akceptacji InŜyniera. Następnie naleŜy wykonać powtórnie 
wszystkie badania procesowe przez kolejne 14 dni, jeśli InŜynier nie będzie miał 
innych wymagań.  
Jeśli podczas trwania badań procesowych instalacja nie będzie spełniać któregoś z 
powyŜszych wymagań, Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody 
InŜyniera, wykonać odpowiednie poprawki i zademonstrować InŜynierowi, Ŝe 
nieprawidłowości zostały skorygowane. 
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(D) Przekazanie do eksploatacji, zako ńczenie prac i obsługa Urz ądzeń   

NaleŜy spełnić następujące warunki: 
- Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i uŜytkowania przez 

Zamawiającego  w terminie ustalonym z InŜynierem, po spełnieniu wszystkich 
wymogów formalnych wynikających z Kontraktu i obowiązującego prawa, 

- Zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie 
przekazania obiektu do uŜytkowania będzie jednoznaczne z przejęcia przez 
Wykonawcę odpowiedzialności za usunięcie uwag oraz ich przyczyn w 
ramach ukowy. 

- Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę instalacji i 
w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do 
właściwej pracy Urządzeń oraz dostarczy części zamienne przewidziane dla 
eksploatacji urządzeń przez okres jednego roku po Okresie Zgłaszania Wad. 

- Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie. Maksymalny czas 
przyjazdu serwisu od zgłoszenia awarii wynosi 54 godziny. Maksymalny czas 
usunięcia awarii nie przekroczy 28 dni.  

- Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne 
poprawki, InŜynier zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania.  

 

2.3.16. Próby Eksploatacyjne 

(A) Wstęp 

W okresie Próby Eksploatacyjnej naleŜy wykonywać czynności i operacje opisane w 
Instrukcjach stanowiskowych oraz techniczno-ruchowych, przewidziane w ramach 
normalnej eksploatacji bieŜącej oczyszczalni ścieków. 

Próby Eksploatacyjne będą wykonane w celu sprawdzenie funkcjonowania procesu 
technologicznego pod kątem wypełnienia poszczególnych gwarancji w okresie nie 
dłuŜszym niŜ Okres Zgłaszania Wad. W tym czasie eksploatację instalacji będzie prowadził 
Zamawiający.  

Przez cały Okres Zgłaszania Wad, Zamawiający będzie poddawał analizom pobierane 
próbki, według wymogów tabeli 9. Zamawiający będzie informował Wykonawcę 
niezwłocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parametrów, aby umoŜliwić 
Wykonawcy podjęcie natychmiastowych działań zaradczych. PowyŜej opisane próby i 
badania rutynowe mają na celu potwierdzenie działania instalacji zgodnie z udzielonymi 
przez Wykonawcę gwarancjami. 

(B) Próby Eksploatacyjne w Okresie Zgłaszania Wad 

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa 
Przejęcia dla Całości Robót. Podczas trwania Prób Eksploatacyjnych instalacja będzie 
pracować w sposób w pełni zautomatyzowany (stosownie do właściwości funkcjonalno-
uŜytkowych systemów AKPiA oczyszczalni po modernizacji), chyba Ŝe względy operacyjne 
lub awarie urządzeń spowodują inaczej.  

O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to na 
koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 
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2.4. Wskaźniki ekonomiczne zamówienia 

Wskaźniki ekonomiczne zamówienia stanowią element Wykazu Gwarancji i są 
opisane w punkcie 1.1.2 PFU. 
 

2.5. Warunki wykonania i odbioru robót (WW) 

 


