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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Zakres Usług do wykonania w ramach Umowy 
1.1.1. Wstęp. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji Oczyszczalni 

Ścieków  w Piotrkowie Trybunalskim wraz z uzyskaniem  prawomocnego pozwolenia na 
budowę, 

b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby renowacji rurociągu 
tłocznego ścieków oczyszczonych Oczyszczalni Ścieków  w Piotrkowie Trybunalskim 

c) nadzór autorski w trakcie realizacji Kontraktów na Roboty do dnia  wystawienia  
Świadectw Przejęcia, 

d) doradztwo techniczne na rzecz Zamawiającego podczas procedur przetargowych na 
wybór   Wykonawców Robót. 

Zakres robót objętych Umową stanowi zaprojektowanie modernizacji  
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, w tym:  

• rozbudowę ciągu technologicznego oczyszczania ścieków,  
• wdrożenie układu retencjonowania ścieków  
• usprawnienie gospodarki cieplnej i energetycznej oraz gospodarki biogazem 
• rozbudowę systemu automatyzacji, okablowania i pomiarów 
• modernizację 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 
zaprojektowanie: 

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 wyposażenia istniejącego osadnika wstępnego 
o wdrożenie wielofazowego, jednostopniowego procesu osadu czynnego 
o wymianę wyposażenia istniejących osadników wtórnych 
o wymianę pomp i armatury w pompowni recyrkulatu 
o modernizacja istniejącej pompowni wysokiego ciśnienia 
o modernizacja rurociągu odprowadzania ścieków oczyszczonych 
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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 wyposażenia technologicznego i zmianę sposobu sterowania 
procesem zamkniętej fermentacji osadów zmieszanych, uśrednionych 
o budowę i wyposażenie stacji odwadniania osadu przefermentowanego, 
odgazowanego 
 

Planowane prace projektowe dla ciągu gospodarki gazowej obejmuje: 
o wymianę instalacji biogazu wraz z urządzeniami technologicznymi 
o przebudowę systemu podgrzewania osadu w procesie fermentacji 

Prace projektowe, uzupełniające obejmują: 
o wymianę sieci centralnego ogrzewania i sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
zakładowej 
o wykonanie instalacji wody technologicznej 
o modernizację rozdzielnic i stacji transformatorowych oraz wewnętrznych sieci 
energetycznych 
o wdrożenie kompletnego systemu automatyki i pomiarów AKPiA 
o modernizacja budynków w zakresie dostosowania do obowiązujących norm                  
i przepisów 
o modernizację ciągów komunikacyjnych 

 
Zakres zamówienia stanowi również: 
o Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
niezbędnej dla  wyboru w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawców Robót w 
zakresie: projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałych 
wytycznych, instrukcji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 
procesów modernizacji  i renowacji, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 
poz. 1655 ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do niej, wymaganiami 
Rozporządzeń towarzyszących (wg listy w części II OPZ) i zasad kontraktowania 
FIDIC:  WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku 
angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację 
Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - 
FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, dostępne pod adresem:  

SIDIR 
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7 
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl. 

o Wykonawca pełnić będzie doradztwo techniczne na rzecz Zamawiającego 
podczas procedur przetargowych na wybór Wykonawców Robót /doradztwo 
techniczne/ od momentu ogłoszenia procedur przetargowych, aż do 
podpisania umów z Wykonawcami Robót. 

a) Nadzór Autorski w okresie realizacji Robót: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim”, oraz  podczas renowacji rurociągu tłocznego oczyszczalni 
ścieków zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
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(tekst jednolity z 2006r.: Dz. U. Nr 156, poz.1118 ze zmianami), do dnia 
wystawienia  Świadectw Przejęcia w obydwu  Kontraktach. 

 
1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji. 
Efektem inwestycji zaprojektowanej oraz zdefiniowanej wg Dokumentów 
przygotowywanych zgodnie z niniejszą Umową 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 należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz.984 ze zmianami) 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 niniejszej 
Umowy następujący Wykaz Gwarancji, które Wykonawca udzieli Zamawiającemu: 
 
Tab. 1.  Wykaz Gwarancji 

Parametr Wartość 
/ Jednostka 

Termin 
Gwarancji  
liczony od 

dnia 
wystawienia 
Świadectwa 
Przejęcia dla 

Kontraktu 
na Roboty 

Odstępstwa / 
Tolerancja 

Nominalne natężenie przepływu ścieków 19.000 m3/d 18 m-cy - 
Skład ścieków oczyszczonych zgodny z 

Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z 
dnia 24 lipca 2006 r. w 

sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie 
substancji szczególnie 

szkodliwych dla 
środowiska wodnego. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 137 
poz.984) z późniejszymi 

zmianami oraz 
wskaźnikami oceny 

projektu zdefiniowanymi 

18 m-cy w warunkach 
pracy ciągu 
biologicznego 
oczyszczania 
ścieków bez 
stosowania 
środków 
chemicznych 
przed komorą 
osadu czynnego, 
przy 
maksymalnym 
stężeniu osadu 
czynnego X = 
5000 g/m3, przy 
przepływie 
ścieków 
surowych Q = 
10.000 – 19.000 
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Parametr Wartość 
/ Jednostka 

Termin 
Gwarancji  
liczony od 

dnia 
wystawienia 
Świadectwa 
Przejęcia dla 

Kontraktu 
na Roboty 

Odstępstwa / 
Tolerancja 

w Decyzji Komisji 
Europejskiej 

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 

18 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 zużycia energii 
elektrycznej przez zespół aeratorów 
powierzchniowych 

< 0.035 KWh/Nm3 18 m-cy maksymalne 
przewymiar.: 

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

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

18 m-cy - 

Wskaźnik jednostkowy zużycia polielektrolitu 
w procesie mechanicznego odwadniania 
osadu 

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

18 m-cy - 

Uciążliwość zapachowa procesu 
technologicznego po modernizacji 

Zgodnie z wymogami 
prawa 

18 m-cy Zamknięcie w 
granicach 

oczyszczalni 
Bezpieczeństwo czynników biologicznych w 
środowisku pracy 

Zgodnie z wymogami 
prawa 

18m-cy - 

1.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia. 
(1) Projektowanie. 

a) Dla zadania: modernizacja oczyszczalni ścieków Wykonawca opracuje i uzyska 
zatwierdzenie Zamawiającego oraz w Wykonawca opracuje i zatwierdzi u 
Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych dokumenty 
obejmujące co najmniej: 

- koncepcję programowo-przestrzenną, 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. Koncepcja winna zawierać kalkulację kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla rozważanych faz i wariantów, co będzie 
podstawą wyboru wariantu ostatecznego przez Zamawiającego. 
- projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane 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 założeń harmonogramu i wskazanych okresów 
wyłączeń linii, obiektów, napędów i urządzeń technologicznych. Instrukcja winna 

                                                 
1  W oznacza uwodnienie produktu końcowego 
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zawierać projekt wyposażenia oczyszczalni w sprzęt BHP i p.poż dla stanu 
docelowego, 
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, na etapie pozwolenia 
na budowę, 
- protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej ds. stref zagrożenia wybuchem, 
- dokumentację 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 również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie 
dla każdego obiektu budowlanego. 
- informację dotyczącą  Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o której mowa w 

art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane, 
- operat wodnoprawny sankcjonujący szczególne korzystanie ze środowiska w 
rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. , (tekst jednolity: Dz. U. z 
2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) wraz z uzgodnieniem nowego 
sposobu odprowadzania ścieków oczyszczonych, 
- projekt oznakowania napędów, urządzeń, zasuw oraz rurociągów. Projekt 
winien zawierać oznakowanie elementów projektowanych oraz istniejących                  
i wprowadzać spójne oznakowanie dla całej oczyszczalni ścieków, 
- projekt rozruchu 

 
b) Dla zadania: renowacja kanału tłocznego  ścieków oczyszczonych - Wykonawca 

opracuje i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego oraz  Wykonawca opracuje                
i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych 
dokumenty obejmujące co najmniej: 

 
- Koncepcję renowacji kanału tłocznego ścieków oczyszczonych .  
Wykonanie koncepcji  polegać będzie na dokonaniu oceny stanu technicznego                    
i konstrukcyjnego kanału. Koncepcja  powinna zawierać wskazanie optymalnej 
metody renowacji bezwykopowej ( wraz z jej opisem i uzasadnieniem jej wyboru). 
Powinna również obejmować kalkulację kosztów inwestycyjnych                     
i eksploatacyjnych dla rozważanych wariantów, co będzie podstawą wyboru 
wariantu ostatecznego przez Zamawiającego 
- projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane wraz z uzgodnieniem Zespołu 
Uzgodnień Dokumentacji   i projektem zagospodarowania terenu,  
- dokumentację 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 również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego.  
- informację dotyczącą  Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o której mowa w 

art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane, 
- operat wodnoprawny sankcjonujący szczególne korzystanie ze środowiska w 
rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. , (tekst jednolity: Dz. U. z 
2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) wraz z uzgodnieniem nowego 
sposobu odprowadzania ścieków oczyszczonych, 
- projekt oznakowania napędów, urządzeń, zasuw oraz rurociągów.                   
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Projekt winien zawierać oznakowanie elementów projektowanych oraz 
istniejących i wprowadzać spójne oznakowanie dla całej oczyszczalni ścieków, 
- projekt rozruchu (jeśli będzie konieczny). 

 
 
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 dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej a w szczególności projektu budowlanego. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre elementy dokumentacji 
projektowo- kosztorysowej  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 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, 
że dokumentacja projektowo- kosztorysowa nie spełnia wymagań Umowy. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania robót.  
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 
 

 (2) Pozostałe elementy zamówienia. 

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez Zamawiającego oraz 
upoważnionych Jednostek Pośredniczących w Zarządzaniu Funduszem Spójności, 
(jeżeli pozytywna opinia tych instytucji będzie wymagana), dokumenty Wykonawcy 
obejmujące Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w celu wyboru 
Wykonawców Robót: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” i renowacji kanału tłocznego ścieków oczyszczonych. 
 
Dokumentacja przetargowa będzie dodatkowo, poza wymaganiami: 
(a) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz  
(b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. 2005 Nr 14, poz. 114, ze zmianami),   
(c) wymaganiami Rozporządzeń towarzyszących (wg listy w części II OPZ), 
(d) zasad kontraktowania FIDIC,  
obejmowała swoim zakresem, w ramach zobowiązań Wykonawcy Robót 
Budowlanych opracowanie dokumentów porealizacyjnych obejmujących co 
najmniej: 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych, 

- Operat wodnoprawny dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w 
zakresie szczególnego korzystania ze środowiska po modernizacji 
oczyszczalni ścieków. 

- Instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków, 
- Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie, 
- Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż 
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- Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku                     
z eksploatacją instalacji będących w użytkowaniu Zamawiającego oraz                     
o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami 

- 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,  (c) parametrów badań 
procesowych oraz (d) wskaźników i stężeń limitowanych w innych 
opracowaniach związanych z realizacją zadania 

- Dokumenty ze szkolenia personelu (w tym materiały szkoleniowe) 
- 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,  (c) 
parametrów badań procesowych oraz (d) wskaźników i stężeń limitowanych w 
innych opracowaniach związanych z realizacją zadania.  

- Dodatkowy zakres Pomocy Technicznej udzielanej Zamawiającemu stanowi 
wsparcie Eksperta oraz innych dokumentów, wymaganych prawem jako 
załączników do wniosku  o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 
zakres zamówienia obejmował będzie również współpracę z Zamawiającym  
na etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego (opinie, odpowiedzi 
na pytania, konieczne modyfikacje SIWZ) oraz prowadzenie nadzoru 
autorskiego w okresie realizacji Robót.   

Jeśli zajdzie taka potrzeba Projektant na wniosek Zamawiającego przygotuje 
zestawienie rozbieżności przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w 
stosunku do Decyzji Komisji Europejskiej, Studium Wykonalności Projektu oraz 
zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego. 
 
1.2. Terminy realizacji elementów składowych Umowy. Ramy czasowe 
Terminy realizacji niniejszej Umowy wymagane i oszacowane przez Zamawiającego 
zebrano  w poniższej Tabeli: 
a) wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla modernizacji Oczyszczalni 
Ścieków      w Piotrkowie Trybunalskim wraz z 
uzyskaniem  prawomocnego pozwolenia na 
budowę, 

b) wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na potrzeby renowacji rurociągu 
tłocznego  Oczyszczalni Ścieków  w Piotrkowie 
Trybunalskim 

 

nie później niż do 
dnia 28 lutego      

2011 r.  

Termin 
bezwzględnie 

wymagany  

Doradztwo techniczne na rzecz 
Zamawiającego podczas procedur 
przetargowych na wybór   Wykonawców 
Robót 

2011 rok  
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Nadzór autorski  od 2011 do  IV 
kwartału 2013 (do 

Wydania 
Świadectwa 
Przejęcia dla 

obydwu Kontraktów) 

Termin 
szacowany 

 
 
1.2.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
1.2.2. Opis istniejącego ciągu technologicznego 
(1) Opis ogólny 
Podstawowe parametry istniejącej MOŚ, według danych za okres 01.07.2004 r. do 
30.04.2005 r.,  przedstawiają się następująco: 

− Równoważna 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 każdej komorze), 
 2 osadniki wtórne radialne. 

Możliwe jest odprowadzenie ścieków kanałem awaryjnym, omijającym powyższe 
obiekty  i odprowadzenie ścieków do rzeki Strawy 

− Część  osadowa  
 zagęszczacz mechaniczny osadów nadmiernych, 
 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 poniżej 
Tomaszowa Mazowieckiego. 

− Gospodarka gazowa i cieplna 
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 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 różnych 

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 wodę 
 dostawa wody z sieci miejskiej rurociągiem żeliwnym φ200, 
 siec zakładowa o średnicach φ100-150, 
 hydranty pożarowe naziemne φ 80. 

 
(5) Opis szczegółowy – parametry technologiczne obiektów i urządzeń 
Tab. 2. Opis obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków – stan aktualny  

Wyszczególnienie Opis urządzenia Uwagi
CZĘŚĆ MECHANICZNA

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

 

 
Zestaw 
zamontowany w 
1997 roku, w 
miejsce uprzednio 
zainstalowanej 
kraty rzadkiej. 
Zestaw intensywnie 
eksploatowany, 
obecnie kwalifikuje 
się już do remontu. 
Występują częste 
awarie, kraty nie 
zapewniają 
wystarczającego 
usuwania skratek, 
brak odwadniania 
skratek, brak 
możliwości 
hermetyzacji 
procesu. 

Piaskownik Dwa dwukomorowe 
piaskowniki poziome o 
następujących wymiarach: 
− szerokość jednej 

Stan techniczny 
urządzeń jest zły. 
 
Istniejące 
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Wyszczególnienie Opis urządzenia Uwagi
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 wyposażone 
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 
wywożony jest na 
składowisko 

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, 
wysokość podnoszenia H = 
5,5 m, rurociąg tłoczny  φ 
600, odgałęzienie do 
komory zbiorczej ścieków 

Pompy zarówno 
ścieków surowych, 
jak i osadu 
recyrkulowanego      
i surowego są 
przestarzałe             
i energochłonne. 
 
Brak jest 
możliwości 
sterowania pomp 
falownikiem. 
 
Konieczna wymiana 
armatury oraz 
zmiany układu 
technologicznego 
rurociągów 
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Wyszczególnienie Opis urządzenia Uwagi
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 
użytkowa V = 3266 m3. 
Odpływ ścieków do koryta 
obwodowego następuje 
poprzez przelew zębaty i 
dalej rurociągiem φ 800 do 
komór napowietrzania. 
Osadnik jest wyposażony 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 
każdego z ciągów) o 
wymiarach: 
− długość L=60 m, 
− szerokość B=20 m, 
− głębokość czynna 
H=3 m. 
 
Każda komora jest 
wyposażona w 3 aeratory 
typu APb 2000 o 
parametrach: 
− moc N=37 kW  
(każdy), 
− zdolność 
natleniania 3 x 31 – 51 
kgO2/h 
Doprowadzenie ścieków do 
komór: - rurą φ 800 do 
koryta o szerokości 1,4 m, 
następnie rozprowadzenie 
wzdłuż ścian bocznymi 
kanałami o szerokości 
0,6 m i skierowanie 5 
wylotami do komór. 

 
Komory obecnie nie 
spełniają wymagań 
w zakresie redukcji 
związków 
biogennych i 
wymagają zmiany 
rozwiązania 
technologicznego. 
 
Konieczna 
gruntowna 
modernizacja i 
dostosowanie do 
nowych założeń 
technologicznych. 
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Wyszczególnienie Opis urządzenia Uwagi
Odpływ ścieków:  przez 
przelew regulowany, wzdłuż 
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 

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, 
− powierzchnia 
czynna A = 1257 m2, 
− pojemność 
użytkowa V = 3266 m3. 
Każdy osadnik jest 
wyposażony w zgarniacz 
mechaniczny.  

 
Stan techniczny 
niezadowalający. 
 
Konieczna 
modernizacja, 
szczególnie w 
zakresie 
istniejącego 
wyposażenia. 
W okresie opadów 
atmosferycznych 
wielkość osadników 
jest 
niewystarczająca.   

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

osadników wtórnych 
odprowadzane są do 
pompowni dwoma kanałami 
otwartymi. 
Szerokość kanałów:  0,9 m 
każdy 

 

Pompownia wysokiego ciśnienia Parametry i wyposażenie 
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). 

Stan techniczny 
niezadowalający. 
 
Wszystkie pompy 
pracują już 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 
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Wyszczególnienie Opis urządzenia Uwagi
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) 

2500       m3/h. 

Rurociąg tłoczny Kanał tłoczny ułożony 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 najniższych punktach 
wykonane są odwadniaki a 
w najwyższych 
odpowietrzniki. 
Na trasie zlokalizowane są 
cztery komory zasuw. 
Łączna długość kanału 
wynosi L = 12 958 m. m 
 

Kanał wykonano w 
latach1973-1976 
Wzdłuż trasy 
rurociągu pojawiają 
się nowe obiekty 
budowlane a kanał 
krzyżuje się z 
nowymi lub 
modernizowanymi 
drogami, bez 
stosowania 
koniecznych 
zabezpieczeń 
na wypadek awarii. 
Newralgicznymi 
punktami 
skrzyżowań kanału 
są : 
1). Skrzyżowanie z 
drogą nr 44 
Piotrków - Sulejów 
2). Skrzyżowanie z 
drogą krajową E67 
(8) Katowice-
Warszawa 
3). Skrzyżowanie z 
gazociągiem Ø 
300mm wysokiego 
ciśnienia 
4). Skrzyżowanie z 
wodociągiem Ø 
1600mm Sulejów - 
Łódź 
 
Stan techniczny 
niezadowalający 
W punktach awarii 
– 100% korozji 

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. 
Wyposażenie: 
− urządzenia 
zagęszczające, 
− reaktor flokulacji, 
− stacja 
przygotowania flokulanta, 
− pompa osadu 
zagęszczonego. 
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Wyszczególnienie Opis urządzenia Uwagi
Wydzielone komory fermentacyjne (WKF) Wydzielone komory 

fermentacyjne (WKF) – szt. 
2, żelbetowe, w formie 
zbiorników cylindrycznych 
ze stożkowym 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. 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 

Osad 
doprowadzany z 
osadników 
wstępnych jest 
bardzo słabo 
zagęszczony, co 
pociąga za sobą 
konieczność 
większego zużycia 
ciepła na 
podgrzewanie 
osadu silnie 
uwodnionego. 
Brak możliwości 
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 
produkowanego 
biogazu. 
Występują 
nieszczelności 
zasuw 
elektrycznych na 
spuście osadu 
przefermentowaneg
o. 

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, jednakże 
mogłyby spełniać funkcje 
drugiego stopnia fermentacji 
lub zbiornika do 
magazynowania osadu. 

Stan techniczny: 
zły. 
 
Uszkodzone 
obwałowanie oraz 
popękane płyty, 
którymi wyłożone 
są zbiorniki. 
 
Ze względów 
statycznych nie jest 
możliwe 
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  
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Wyszczególnienie Opis urządzenia Uwagi
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 
dużej 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. 
Wyposażenie: 
− 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 możliwości 
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 
różnych sekcji GPZ 
Piotrków. 
Z rozdzielni głównej zasilane 
są dwie stacje 
transformatorowe. 

 

Stacje transformatorowe Stacje szt. 2, 15/0,4 kV  
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Wyszczególnienie Opis urządzenia Uwagi
− 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 żeliwnym φ 200 
 
Siec zakładowa Siec zakładowa: średnice 

φ 100-150 z hydrantami 
pożarowymi 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 
dyżurkę 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 agregatów prądotwórczych 
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Wyszczególnienie Opis urządzenia Uwagi
Budynek TRAFO (Rozdzielnia Główna) 
 
Budynek Krat 
 
Budynek pompowni ścieków i osadów 
 
Budynek pompowni ścieków oczyszczonych 
 
Budynek zagęszczacza osadu nadmiernego 
 
Budynek kotłowni 
 
Budynek pompowni oleju opałowego. 
 
(6) Schemat technologiczny, lokalizacja urządzeń – stan istniejący 
Aktualny schemat technologiczny Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
przedstawia Rysunek 1 i 2. Lokalizację obiektów oczyszczalni przedstawia Rysunek 
nr 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 należy traktować jako 
uzupełnienie opisu stanu istniejącego obiektu. Ocena stanowi Załącznik nr 2. 
1.2.3. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
Z porównania uzyskiwanych wyników jakości ścieków oczyszczonych z obecnie 
obowiązującymi wymaganiami przepisów polskich i unijnych wynika, iż efektywność 
działania oczyszczalni ścieków: 

o nie zapewnia oczyszczenia ścieków do wymogów obowiązujących przepisów 
polskich   i unijnych w zakresie usuwania związków biogennych. 
o nie zapewnia możliwości 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 możliwości poprawnego i zgodnego z prawem prowadzenia 
procesów stabilizacji osadów 

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

o brak możliwości racjonalnego wykorzystania biogazu 
o brak możliwości sterowania pomp falownikiem 
o występują częste awarie, kraty nie zapewniają wystarczającego usuwania 
skratek, brak odwadniania skratek, brak możliwości 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 
o osad doprowadzany z osadników wstępnych jest bardzo słabo zagęszczony, 
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co pociąga za sobą konieczność większego zużycia ciepła na podgrzewanie 
osadu silnie uwodnionego. 
o brak możliwości 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 dużej ilości ciepła dla ogrzania wody uszczelniającej – 
rozwiązanie energochłonne 
o wyeksploatowana linia odsiarczania biogazu 
o brak opomiarowania i możliwości 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 Rady 91/271/WE– dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, 
o dyrektywie Rady 86/278/EWG – w sprawie ochrony środowiska, 
w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych 
w rolnictwie 
o dyrektywie Rady 99/31/WE– w  sprawie składowania odpadów 

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

 
1.2.4. 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 rozbieżności w 
bilansie stężeń zanieczyszczeń ściekowych i w bilansie osadów. 

 Wykonawca przed zaprojektowaniem 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 należy 
przeprowadzić dla przepływu nominalnego: Q = 19.000 m3/d, z zapewnieniem 
dostatecznego stopnia redukcji zanieczyszczeń także 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 
zanieczyszczeń dopływającym do oczyszczalni ścieków. 
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W związku z powyższym 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 spożywczego). 
W oparciu o powyższe 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 zanieczyszczeń 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) Właściwości fizykochemiczne osadów 
Badania składu osadu ściekowego wykonywane przez Wojewódzką Stację 
Epidemiologiczną w Łodzi wykazują obecność w większości próbek jaj pasożytów 
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 pasożytów. 
 Wyniki badań fizyko-chemicznych przedstawiono poniżej: 

− 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., 
− miedź      393-936 mg/kg s.m.,  
− cynk      962-3280 mg/kg s.m.,  
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− 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.  

1.2.5. Planowany sposób odprowadzania ścieków i utylizacji osadów 
(1) Ścieki 
Oczyszczone ścieki pompowane są rurociągiem tłocznym ( 12,9 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. Rzeka 
Moszczanka jest dopływem rzeki Wolbórki, wpadającej do rzeki Pilicy poniżej 
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 należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego wraz (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 ze zmianami). 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, iż obiekt po modernizacji będzie należał do grupy RLM > 100000. 

 
(2) Odpady i osady pościekowe 
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, 
• osady odwodnione 

Przygotowywanie  ścieków  surowych  do  ich  biologicznego  oczyszczania  
przeprowadzane  będzie  w  nowoczesnych  instalacjach  - obudowanych  kratach 
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rzadkich i gęstych,  zwartych  piaskownikach i systemach usuwania tłuszczy. 
Modernizacja przewiduje - wymianę krat, wdrożenie 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 Wydzielonej Zamkniętej Komory Fermentacji i poprawi jej pracę.  
Powstające w wyniku działalności oczyszczalni odpady niebezpieczne będą w 
całości przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenia. 
 
1.2.6. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia 
(1) Dostępne uzbrojenie terenu przewidzianego pod inwestycję, media 
Lokalizację punktów włączenia i miejsc przyłączy mediów stanowiących istniejące 
uzbrojenie techniczne rejonu inwestycji zawarto na Rysunku 3 załączonym do SIWZ 
wg spisu części informacyjnej 3. Poniższy opis stanowi uzupełnienie Rysunku 3 

1. Biogaz: niskie ciśnienie, min. DN100 mm. Lokalizacja sieci wg Rysunku 3.  
Badania biogazu wykazują stężenia metanu 52-67 %. Zawartość 
siarkowodoru jest śladowa i jest zwykle niższa niż 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 pobliżu 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: zaprojektować nową sieć oświetlenia terenu. 
5. kablowa: W ramach Kontraktu planuje się wykonanie 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 3. 
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. 
8. Kanalizacja sanitarna, zakładowa: zaprojektować nową sieć kanalizacyjną  
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  
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(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. 

               

 

 

 
Inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. 
W związku z planowanym zakresem robót nie przewiduje się zajęcia dodatkowych 
terenów, leżących poza obecnymi granicami OŚ. 
 
1.2.7. Dostępność Placu Budowy. 
Roboty będą zaprojektowane z uwzględnieniem następujących warunków 
występujących w okresie ich realizacji. 

o konieczność utrzymania ruchu i warunków prowadzenia procesów 
technologicznych na funkcjonującym obiekcie 

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

o optymalizacja okresów eksploatacji robót tymczasowych związanych                     
z ciągiem technologicznym oczyszczalni. 

Dokumentacja Projektowa oraz SIWZ na wybór Wykonawcy spełniając powyższe 
warunki będą brały pod uwagę konieczność utrzymania wymaganych parametrów 
ścieków odprowadzanych do odbiornika i innych warunków decyzji o pozwoleniu 
wodno prawnym. 
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1.3. Ogólne wytyczne do projektowania. 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu po modernizacji są 
zdeterminowane przez cele modernizacji oraz program modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.  
W rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia należy przyjąć iż wszelkie działania 
opisane w SIWZ 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 należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz.984 ze zmianami) oraz wskaźnikami 
oceny projektu zdefiniowanymi w Decyzji Komisji Europejskiej, w warunkach 
pracy ciągu biologicznego oczyszczania ścieków bez stosowania środków 
chemicznych . 
o uzyskania wymaganych warunków ostatecznej utylizacji osadów 
pościekowych i odpadów wydzielanych w procesie oczyszczania ścieków, 
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wg części informacyjnej. 

 

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 
natężeniu 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, że 
stan ten występowałby maksymalnie 5 razy w roku). 
Z uwagi na wielkość odbiorników w rejonie Piotrkowa oraz biorąc pod uwagę, że 
wprowadzają one swoje wody do Zalewu Sulejowskiego, zagrożonego niewątpliwie 
eutrofizacja przyjęto założenie, że należy zagwarantować wstępne mechaniczne 
oczyszczanie ścieków, nawet dla maksymalnych dopływów do oczyszczalni. 
Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto, że maksymalny dopływ godzinowy, który 
będzie przyjęty przez oczyszczalnię mechaniczną wyniesie około 6000 m3/h, przy 
dopływie dobowym wynoszącym maksymalnie 60000m3/d. 
Dla zapewnienia możliwie stabilnej pracy oczyszczalni biologicznej przyjęto, że 
ilościowe wahania dopływu do niej nie powinny przekraczać trzykrotnej wartości 
dopływu średniego z pogody suchej. Takie założenie pozwoli na doprowadzenie do 
części biologicznej oczyszczalni ścieków w ilości maksymalnie 2000 m3/h przy 
48000 m3/d i zapewni poprawną pracę osadników wtórnych. 
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Ponieważ 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.  
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 należy 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 
wyposażona 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, wyposażony w instalację 
usuwania tłuszczy. Istniejąc komory żelbetowe, po gruntownej renowacji i wymianie 
wyposażenia 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. 
Piasek wydzielany w obiekcie będzie poddawany procesom płukania w separatorze 
wykonanym w wersji napowietrznej i będzie gromadzony w kontenerze, 
zlokalizowanym w budynku. Planuje się wyposażenie obiektu w urządzenie 
przystosowane do pracy na zewnątrz. 
Wydzielony tłuszcz transportowany będzie do ZKF. 
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 montaż systemów wzruszania ścieków                     
i zatapiania kożucha. 
Nadmiarowe wody zmieszane będą odprowadzane niezależnym 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, demontaż 
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istniejącego wyposażenia oraz montaż systemów zapewniających utrzymanie 
osadów w zawieszeniu. 
Po wyczerpaniu pojemności technologicznej zbiornika IO wody nadmiarowe będą 
odprowadzane przelewem awaryjnym do nowego, wielokomorowego zbiornika 
retencyjnego, wyposażonego 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 należy wykonać roboty naprawcze 
konstrukcji obiektu oraz wymianę wyposażenia. Maksymalny dopływ do osadnika 
wstępnego nie może przekroczyć 2000 m3/h. 
 
Ścieki oczyszczone mechanicznie będą doprowadzane grawitacyjnie (poprzez 
układy pomiarowe) do komór osadu czynnego. W ramach modernizacji węzła planuje 
się wdrożenie technologii wielofazowego, jednostopniowego procesu osadu 
czynnego w układzie A2/O z recyrkulacją wewnętrzną. W celu wdrożenia nowej 
technologii należy wydzielić w istniejącej kubaturze strefy reaktora pełnego 
wymieszania i wyposażyć komory w mieszadła oraz wymienić istniejące aeratory 
powierzchniowe na nowe z uwzględnieniem technologicznych warunków montażu. 
Dodatkowo planuje się prowadzenie procesu predenitryfikacji osadu 
recyrkulowanego w komorach zasilanych częścią regulowanym strumieniem ścieków 
oczyszczonych mechanicznie. 
Z uwagi na możliwość niestabilnej redukcji fosforu w procesach biologicznych 
przewidzieć możliwość dozowania soli żelaza 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 
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 montażu drugiego 
zagęszczacza w osobnym budynku. 
Osad (nadmierny i wstępny ) będzie mieszany i poddawany fermentacji w komorze 
fermentacyjnej, która w ramach modernizacji będzie poddana pracom naprawczym w 
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zakresie konstrukcji i izolacji zbiorników oraz wymianie wyposażenia 
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, 
wyposażonej w dwa ciągi technologiczne zapewniające 20% rezerwy.  
 Technologia pracy instalacji odsiarczania biogazu będzie bazowała na procesie 
katalitycznym (wypełnienie z masy organicznej wzbogaconej tlenkiem żelaza). Nie 
wyklucza się zastosowania 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 użytkowania. 
 
(3) Obiekty linii biogazowej 
Instalacja biogazu oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim będzie podgalała 
gruntownej wymianie. W ramach Kontraktu należy rozebrać istniejące obiekty: 
zbiornik biogazu, pochodnia biogazu, stacja odsiarczania biogazu. Należy 
jednocześnie zaprojektować nowy dwupowłokowy zbiornik biogazu wraz                     
z infrastrukturą towarzyszącą i ssawami biogazu, stację odsiarczania biogazu (nie 
wyklucza się stosowania rudy darniowej), 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 podgrzewania osadu dla potrzeb 
fermentacji ze wspomaganiem poprzez kotłownię olejową. 
Jednocześnie należy 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 międzyobiektowe 
Oczyszczalnia po modernizacji będzie prowadzić proces technologiczny w kolejnych 
urządzeniach i węzłach, zgodnie z dokumentami Wykonawcy. W tym zakresie 
wymaga się powiązania wszystkich obiektów nowymi sieciami międzyobiektowymi 
koniecznymi do osiągnięcia właściwości funkcjonalno-użytkowych całego obiektu. 
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Dodatkowo należy zaprojektować 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 wizualizacji AKPiA 
W ramach modernizacji oczyszczalnia zostanie objęta Systemem Automatyki                   
i Cyfrowym System Nadzoru, którego centralę stanowić będzie stacja dyspozytorska 
wyposażona 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 każdym węźle przewiduje się zainstalowanie lokalnej szafy AKPiA ze 
sterownikiem i panelem operatorskim. Każdy z węzłów w przypadku awarii magistrali 
lub systemu centralnego będzie w stanie zarządzać procesem w zakresie swojego 
obszaru. 
Każdy sterownik obiektowy składać się będzie z jednostki centralnej, zasilacza oraz 
modułów wejść i wyjść analogowych oraz moduły wejść i wyjść binarnych. Wejścia 
sterownika służyć będą do zbierania informacji o stanie obiektów, natomiast wyjścia 
służą do sterowania urządzeń oczyszczalni. Stacje sterowników połączone będą z 
komputerem w dyspozytorni za pomocą magistrali kablowej. 
Sterowania i blokady napędów zostaną zrealizowane w branży elektrycznej i AKPiA   
Zainstalowany dla potrzeb prowadzenia procesu oczyszczania ścieków i nadzoru 
nad pracą oczyszczalni i Cyfrowy System Nadzoru będzie umożliwiać: 

• obserwację wszystkich mierzonych parametrów procesu technologicznego na 
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, iż proponowany system dla oczyszczalni ścieków będzie posiadał 
zróżnicowane poziomy dostępu. 
Na komputerze w CD wprowadzane będą nastawy parametrów sterowania procesem                     
i wizualizowany będzie stan urządzeń oczyszczalni. 
Sterowanie przez system komputerowy może odbywać się automatycznie według 
zaprogramowanych algorytmów i w zależności od aktualnego stanu procesu lub 
ręcznie przez operatora z klawiatury lub za pomocą myszki stacji operatorskiej. 
Dodatkowo możliwe jest lokalne sterowanie procesu z paneli operatorskich 
zabudowanych w szafach AKPiA. Ponadto możliwa będzie praca urządzeń w 
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sterowaniu remontowym, czyli całkowicie ręcznie ze skrzynek sterowania 
miejscowego. 
Do powyższego systemu AKP włączone zostaną lokalne szafy sterownicze 
przynależne do dostarczanych w odrębnie instalacji. 
 
(6) Roboty towarzyszące 
W ramach kontraktu należy zaprojektować zagospodarowanie terenu oczyszczalni 
związane z rozbiórką obiektów wyłączanych z eksploatacji, plantowaniem terenu, 
wymianą gruntu, nasadzeniami.  
Należy zaprojektować lub odtworzyć układ komunikacyjny w granicach oczyszczalni            
i dostosować układ do warunków zagospodarowania terenu po modernizacji. 
Planuje się wymianę ogrodzenia obiektu, sieci wodociągowej, centralnego 
ogrzewania   i kanalizacji zakładowej.  
1.4. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie projektowania 
Wymagania zamawiającego podane w punkcie 1.4 są rozszerzeniem zapisów punktu 
1.3 i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. Jakikolwiek wymóg podany 
w niniejszym dokumencie, nawet, jeżeli zostanie wymieniony tylko w jednym punkcie 
Opisu Przedmiotu Zamówienia, będzie traktowany przez Wykonawcę jako wiążący 
element Umowy. 
1.4.1. Budynek krat 
(a) wymiana istniejących krat rzadkich typ KUMP oraz remont istniejącej 
kraty gęstej hakowej  
Należy zaprojektować remont i przeniesienie do skrajnego kanału istniejącej kraty 
gęstej. 
Istniejącą kratę gęstą opisują poniższe 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 zużytych elementów w zespole 
napędowym.  
W kanałach głównych należy zaprojektować 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 możliwością łatwej wymiany bez demontażu kraty 
o korpus kraty powinien być monolityczny, wykonany ze stali kwasoodpornej 
Aisi 304 o grubości 8mm 
o konstrukcja urządzenia powinna zapewniać samooczyszczenie kraty 
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o w przypadku awarii konstrukcja kraty powinna zapewnić łatwą naprawę           
i wymianę części. 
o krata powinna posiadać zabezpieczenia przeciążeniowe 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 wyposażona w zabezpieczenie przeciwko 
przepięciom, powinna posiadać kategorię klimatyczną IP  
o Wszystkie silniki muszą mieć zabezpieczenia termiczne 
o Sterowani automatyczne: od pomiaru różnicy 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 zależności od potrzeb będzie pracowała jedna lub dwie nowe kraty 
gęste. 
  
(b) montaż kraty rzadkiej wód deszczowych 
Przed budynkiem krat w kanałach dopływowych należy zaprojektować kraty rzadkie 
wraz z czyszczarką krat.  
Urządzenie to powinno składać się z: wózka jezdnego poruszającego się po torze 
jezdnym wyposażonego 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-użytkowe: 
 

o kraty rzadkie 
o ilość krat rzadkich:    3 sekcje 
o szerokość sekcji krat rzadkich:  900mm 
o wysokość sekcji krat rzadkich:  2700 mm 
o zaprojektowanie 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 
o wysokość kolumn:    5 m 
o zaprojektowanie 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 
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o szerokość wózka jezdnego:   1052 mm 
o udźwig wózka (łącznie z ciężarem kosza) 700 kg 
o sterowanie: automatyczne od pomiaru różnicy poziomów w kanale 
przed i za kratą,/ ręczne.  

o  gospodarka skratkami:    gromadzenie w  
odrębnym kontenerze 

 
(c) zaprojektowanie systemu transportu, płukania i prasowania skratek                
z krat gęstych 
Należy zaprojektować wymianę istniejącego 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 zaprojektowanie materiałowe koryta prasy ze stali nie gorszej niż 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 wyposażona 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 pracującą tylko przy napływach maksymalnych, zostanie 
wyposażona 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.  
Należy zaprojektować wymianę układu 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 zmianą 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 może ograniczać ruchu                     
i komunikacji w obiekcie. 
o zabezpieczenie przed zamarzaniem elementów montowanych poza 
budynkiem do temperatury -38 0C 
o zaprojektowanie materiałowe: stal kwasoodporna min. 1H18N9T 
o system transportu o winien zapewniać możliwość bezpośredniego 
załadunku do kontenerów i workowania skratek 
o przenośniki bezwałowe z możliwością czyszczenia przenośników; łatwy 
demontaż klapy górnej, poprzez układ śrub nakładkowych (maks. 20%)                     
i motylkowych (min 80%) 
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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 hali krat oraz instalacja do 
oczyszczania powietrza odlotowego 
Wywiew zanieczyszczonego powietrza z hermetycznych obudów urządzeń 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 nawilżacz powietrza w obudowie z tworzywa wraz ze zbiornikiem 
wyposażonym w system kontroli poziomu oraz system sterowania 
temperaturą wody i powietrza 
o wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
o nagrzewacz powietrza 
o rury do podłączenia nawilżacza 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 montażu oraz pracy. 
Do biofiltra należy doprowadzić wodę do nawilżania powietrza. W fundamencie 
biofiltra należy osadzić rurociąg odprowadzający nadmiar wody spod nawilżacza                
i wentylatora. Nadmiar wody odprowadzany będzie do kanalizacji wewnętrznej 
rurociągiem wykonanym z PE. 
Powietrze wywiewane do biofiltra należy doprowadzić rurociągiem ze stali 
kwasoodpornej uzbrojonym w przepustnice wentylacyjne z siłownikiem elektrycznym, 
wspartym na podporach żelbetowych. 
Przewody wentylacyjne należy zaprojektować w odniesieniu do istniejącej instalacji 
uwzględniając korekty wynikające z przekrojów i wydajności nowych urządzeń. 
Zaprojektowanie materiałowe: stal kwasoodporna. 
Należy zaprojektować kompletnie miejsce montażu urządzeń oraz dostosować 
istniejącą wentylacje do nowych warunków pracy. 
Należy zmodernizować istniejącą wentylacje hali krat 
 
(f) zaprojektowanie pomieszczenia kontenerów na skratki 
• Planuje się gromadzenie skratek w kontenerach poza Budynkiem Krat, w hali. 
• Hala kontenerów na skratki powinna zostać wybudowana jako wolnostojąca,           

o stalowej konstrukcji szkieletowej i wymiarach dostosowanych do oferowanej 
przez Wykonawcę technologii.  

• Układ budynku ma zapewnić możliwość ewakuacji wszystkich demontowanych 
części urządzeń, bez konieczności prowadzenia prac rozbiórkowych konstrukcji 
stałych. W tym zakresie należy zaprojektować odpowiednie szerokości drzwi                
i bram oraz odpowiednio je zlokalizować, tak aby ewakuacja wszelkich 
demontowanych instalacji i części odbywała się przy użyciu typowego sprzętu 
transportowego. 

• Słupy, rygle, płatwie oraz inne elementy konstrukcyjne zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
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• Dach ocieplony. Kryty płytami warstwowymi, o współczynniku oporu cieplnego 
zgodnym z polskimi normami. 

• Ściany z płyt warstwowych, o współczynniku oporu cieplnego zgodnym                    
z polskimi normami. 

• Konstrukcja podłoża hali winna być uszczelniona, zaś odcieki odprowadzane do 
systemu drenażowego i dalej poprzez włączenie kanalizacji. Konstrukcja 
podłoża hali winna być zaprojektowana jako betonowa. 

• Brama segmentowa, stalowa, ocieplana, o wymiarach dostosowanych do ruchu 
kontenerów gromadzenia odpadów i potrzeb demontażu serwisowego elementu 
instalacji. Wielkość bramy musi być dostosowana do ewakuacji z budynku 
największego elementu instalacji. Napęd elektryczny. 

• Stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne (niezależnie od bramy segmentowej) 
należy zaprojektować z PCW. 

• Kolorystykę obiektu należy dostosować do obiektów sąsiadujących z halą. 
• Obiekt należy wyposażyć w instalację wody pitnej, wody technologicznej                  

i kanalizacyjną. 
• 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.  
• Obiekt musi zapewnić możliwość tymczasowego gromadzenia odpadów: 

- na uszczelnionej powierzchni 
- w sposób bezpieczny ze względu na wtórne uwodnienie skratek, m.in. 
poprzez zastosowanie stałych ścian oraz dachu z płyt warstwowych 
- 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 użytkowaniu Zamawiającego oraz o zatwierdzenie 
programu gospodarki odpadami 

Plac pod halę przewidziany jest do lokalizacji w sąsiedztwie budynku krat. 
. 
(g) zaprojektowanie remontu oraz modernizacji elementów konstrukcyjno-
budowlanych oraz wykończeniowych budynku krat 
 
W ramach remontu pomieszczeń należy zaprojektować: 
• Remont pomieszczeń zapleczowych 
Wymiana balustrad i krat przy otworach do kanałów 
Wymiana drzwi wewnętrznych 
Ocieplenie ścian budynku 
Ocieplenie stropodachu oraz zaprojektowanie pokrycia dachowego 
Zaprojektowanie wejścia na dach 
Wymiana wrót wjazdowych 
Zaprojektowanie opaski wokół budynku 
 
(h) zaprojektowanie remontu oraz modernizacji elementów budowlanych 
komory rozdzielczej przed i za budynkiem krat  
 
W ramach remontu należy zaprojektować: 
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• Wymiana zastawek kanałowych oraz nakryw otworów w stropie zbiornika 
komory rozdzielczej przed budynkiem krat 

Wymiana barierek i remont stopni na płytę stropową zbiornika komory rozdzielczej 
przed budynkiem krat 

Renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych komory rozdzielczej przed 
budynkiem krat 

1.4.2. Piaskownik 
(a) rozdział ciągów technologicznych ścieków w pogodzie suchej i wód 
zmieszanych w okresie opadów atmosferycznych 
Należy 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 i płukania według  za 
pomocą pompy 

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

o wykonanie całości urządzenia nie wyłączając przenośnika ślimakowego 
ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 1.4301 wg DIN. 
o poziomy piaskownik wzdłużny wyposażony 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  
do komory mieszania osadów surowych.  
o obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301 wg 
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 należy przebudować instalację odprowadzania 
wydzielonej pulpy piaskowej, tak aby w sposób zsynchronizowany możliwym było 
prowadzenie procesu separacji i płukania wydzielonego piasku w separatorze . 
Należy zdemontować i zutylizować istniejący system odbioru piasku. 
 
Planuje się zaprojektowanie żelbetowego leja piasku wydzielonego oraz systemu 
transportu piasku: 

• poziomego przenośnika ślimakowego w kinetach piaskownika,  
• pompowego do separatora – pluczki piasku 
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Lej piaskownika będzie zaprojektowany 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)zaprojektowanie systemu płukania i przemywania wydzielonego piasku 
Należy zaprojektować separator piasku z płuczką o następujących parametrach: 

o medium      pulpa piaskowa zanieczyszczona  
   organiką odseparowaną w  
   piaskowniku  

o minimalna temperatura pracy  -38oC 
o urządzenie zintegrowane 
o zaprojektowanie 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 
o Urządzenie powinno zapewnić separację na poziomie nie mniejszym niż 
95 % dla ziaren o średnicy powyżej 0,2 mm 

 
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. 
Należy również 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, w hali kontenerów skratek i piasku. 
 
(c)zaprojektowanie remontu oraz modernizacji elementów budowlanych 
komory rozdzielczej przed piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów 
otwartych i kanału awaryjnego 
 
Należy zaprojektować następujące roboty: 
• Rozebranie fragmentu ścian piaskownika i zaprojektowanie nowych 
Wymiana górnych płyt kanałów zamkniętych na długości piaskownika 
Wymiana oraz remont prefabrykowanych płyt przykrywających kanał awaryjny 
Wymiana zastawek kanałowych oraz nakryw otworów w stropie zbiornika komory 

rozdzielczej przed i za piaskownikiem 
Wymiana barierek i remont stopni na płytę stropową zbiornika komory rozdzielczej 

przed piaskownikiem 
Renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych komory rozdzielczej przed 

piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów otwartych i kanału awaryjnego 
 
(d)wyposażenie obiektu w układy kontrolno-pomiarowe wraz z urządzeniami 
peryferyjnymi  i infrastrukturą towarzyszącą 
Zamawiający wymaga zaprojektowania systemu monitorowania ilości ścieków 
oczyszczanych w układzie technologicznym kraty + piaskownik, z wydzieleniem ilości 
ścieków odprowadzanych do układu retencjonowania wód nadmiarowych.  
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Ze względu na rozdział strumieni ścieków przed piaskownikami wymaga się 
wdrożenia 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 
W ramach działania należy zaprojektować wszelką niezbędną infrastrukturę 
towarzyszącą oraz wszelkie prace konieczne do włączenia sygnałów w system 
sterowania i wizualizacji. 
 
1.4.3. Pompownia ścieków surowych 
(a) wymiana pomp i armatury w pompowni 
Ze względu na technologiczny układ pomp i piaskownika należy zaprojektować 
wymianę zespołów pompowych. Liczba agregatów ma być dostosowana do 
wymogów wynikających z obliczeń hydraulicznych. 
Wymaga się: 
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• wskaźnik jednostkowy zużycia energii elektrycznej przez zespól pomp 
pompowni ścieków surowych <0,060 KWh/m3 ścieków2 

• pompy z wirnikiem dopuszczającym wielkość zanieczyszczeń 100 mm, 
niewrażliwym 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 montażu: dwa zespoły pompowe z rozdzielną funkcją: (1) tłoczenia 
ścieków do osadnika wstępnego z wydajnością regulowaną, nie większą niż 2000 
m3/h, (2) tłoczenia ścieków do układu retencji wód nadmiarowych oczyszczonych 
w układzie kraty mechaniczne piaskownik poziomy 

• reżim pracy układów n+1 

• załączanie układu pomp wód nadmiarowych wg algorytmu ustawionego wg 
wskazań wypełnienia w komorze czerpnej 

• medium: ścieki miejskie  

• sprawność hydrauliczna: min. 75% 

• silnik pompy w wykonaniu zwykłym 

• regulowana szczelina czołowa wirnika 

• obudowa pompy oraz wirnik dostosowany do charakterystyki medium – 
podwyższona odporność na ścieranie 

• minimalna wytrzymałość wirnika 16000 roboczogodzin 

• sterowanie pompami: dwa przetworniki częstotliwości w systemie 
gwarantującym płynną elastyczność układu pompowego 0-100 % natężenia 
przepływu 

W związku z hydraulicznym połączeniem pompowni z piaskownikiem koniecznym 
jest zaprojektowanie 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 zależności od poziomu wypełnienia zbiornika pompowni. 
Dodatkowo przewiduje się montaż kompensatorów na króćcach tłocznych pomp w 
obrębie zbiornika pompowni oraz wymianę armatury na nową. 
W ramach modernizacji wyposażenia obiektu należy zaprojektować wymianę 
instalacji zasilających pompy, instalacji sterowniczych i AKPiA. Nowe instalacje 
muszą spełniać warunki montażu i eksploatacji nowych urządzeń. 
(b) zaprojektowanie systemu wzruszania ścieków w studniach zbiorczych                
i zatapiania kożucha 

                                                 
2  Pomiary w odniesieniu do przepływów sumarycznych z doby 
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W zbiorniku pompowni ścieków należy zaprojektować system hydraulicznego 
wzruszania zawartości zbiornika czerpnego oraz system 
mechanicznego/hydraulicznego topienia kożucha. 
Wymagane jest okresowe załączanie automatyczne urządzeń wzruszających. 
 
(c) zaprojektowanie nowego systemu wentylacji grawitacyjnej                     
i mechanicznej 
Dla potrzeb poprawnej pracy urządzeń należy zaprojektować wymianę wentylacji 
grawitacyjnej zapewniającej odpowiednią wymianę powietrza. Nawiew zaprojektować 
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 
zaprojektować jako kołowe z blachy stalowej ocynkowanej. Wloty otworów 
wentylacyjnych osiatkować. 
Wentylację mechaniczną wywiewną zaprojektować w układzie wentylatorów 
osiowych. Na wylotach z wentylatorów należy zamontować żaluzje wywiewne z 
tworzywa sztucznego. Załączanie wentylatorów wywiewnych sterowane będzie za 
pomocą termostatu w zależności od temperatury panującej wewnątrz obiektu oraz 
ręcznie. 
 
(d) zaprojektowanie remontu oraz modernizacji wewnętrznych elementów 
konstrukcyjno-budowlanych oraz wykończeniowych budynku pompowni 
 
Należy zaprojektować prace remontowe pomieszczeń technologicznych                     
i zapleczowych. Należy także zaprojektować prace w zakresie: 

• Wymiana świetlika dachowego 

• Ocieplenie ścian budynku 

• Ocieplenie stropodachu oraz zaprojektowanie pokrycia dachowego 

• Zaprojektowanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian części 
technologicznej budynku poniżej poziomu terenu 

• Zaprojektowanie opaski wokół budynku 

• Wymiana wrót na nowe segmentowe aluminiowe ocieplane z napędem 
elektrycznym 

• Wymiana barierek oraz remont schodów zewnętrznych  
 
(e) zaprojektowanie remontu elementów konstrukcyjno budowlanych kanałów 
otwartych doprowadzających ścieki oraz wymiana zastawek kanałowych na 
nowe z napędem elektrycznym(wymagania szczegółowe jak zastawek przy 
obiekcie krat i piaskowników) 
(f) zaprojektowanie renowacji i zabezpieczenia powierzchni betonowych 
podziemnej komory ścieków surowych 
Należy dokonać naprawy powierzchni betonowych oraz wykonać wewnętrzne                     
i zewnętrzne izolacje komory ścieków surowych. 
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1.4.4. Osadnik wstępny 
(a) renowacja żelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych 
osadnika wstępnego  
Prace projektowe w zakresie renowacji winny obejmować: 

• Rozebranie oraz zaprojektowanie nowych ścianek żelbetowych w kanałach 
przelewowych  

• Bieżnia zgarniacza 

• Płyta denna zbiornika 

• Powierzchnie betonowe wewnętrzne 

• Dylatacje 

• Powierzchnie betonowe zewnętrzne 

• Opaska betonowa wokół osadnika 
 
(b) wymiana zgarniacza osadu w jednym osadniku wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi 
Należy zaprojektować wymianę istniejącego zgarniacza osadu w osadniku wstępnym 
na urządzenie spełniające co najmniej następujące wymogi funkcjonalno-użytkowe:  
Zgarniacz osadu dennego 

 Medium     ścieki oczyszczone w układzie kraty  
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 
 obciążenie barierek    1,5 kN/mb 
 obciążenie 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 każdego z wózków 
zgarniacza 

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

Szczotka do czyszczenia bieżni 
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 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 wyposażenie rurociągu  przyłącze myjki hydraulicznej 
 materiał      1H18N9T 
 dopuszcza się usuwanie flotatu za pomocą układu pompowego 

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 ciężarem 
 docisk szczotki do ścian koryta sprężynowy przestawny 
 materiały na szczotkę:    PP,PE, Poliamid, 1H18N9T 

Instalacje towarzyszące 
 należy zaprojektować wszystkie instalacje towarzyszące i sieci 

międzyobiektowe  
 należy zaprojektować wszelkie prace, które będą konieczne do uzyskania 

zdefiniowanych parametrów funkcjonalno-użytkowych obiektu i węzła 
technologicznego. 

 
(c) wymiana koryt przelewowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
W osadniku należy zaprojektować nowe przelewy pilaste z regulacją pionową w 
zakresie min. ± 5 cm na śrubach. Zaprojektowanie materiałowe przelewów oraz 
konstrukcji mocującej i nośnej: stal kwasoodporna min. 1H18N9T.  
W ramach wymiany przelewu należy zaprojektować wszelkie prace przygotowawcze 
polegające na rozbiórce istniejących przelewów, zabezpieczeniu po demontażu 
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 obciążenia 
hydraulicznego 
Należy zaprojektować kompletny układ odprowadzania ścieków wraz z elementami 
mocowania   i odprowadzeniem ścieków z koryta do kanału na zewnątrz osadników. 
W osadniku należy zaprojektować spójny i jednorodny system usuwania części 
pływających. System ma gwarantować pełną separację części pływających i spust w 
warunkach umożliwiających całkowite opróżnienie instalacji. 
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(d) przebudowa systemu spustu osadu wstępnego 
System odprowadzania osadów wstępnych wymaga przebudowy i modernizacji, co 
wynika ze zmian w ciągu technologicznym gospodarki osadowej. 
W obrębie osadników wstępnych należy uzyskać w ramach modernizacji 
następujące cechy funkcjonalno-użytkowe 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 opróżnienie instalacji po spuście 
o odprowadzanie osadu nie może powodować wzrostu 
stopnia uwodnienia osadu 

 
(e) renowacja żelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych komory 
rozdziału przed osadnikiem wstępnym 
 
Prace renowacyjne winny obejmować: 

• Powierzchnie betonowe wewnętrzne 

• Powierzchnie betonowe zewnętrzne 

• Górna powierzchnia betonowych ścian komory 

• Należy wymienić wszystkie stalowe balustrady wokół osadnika wstępnego                     
i komory rozdziału przed osadnikiem wstępnym. 

 
1.4.5. Zaprojektować układ retencji wód deszczowych 

 
(a) przystosowanie istniejącego osadnika wstępnego do pełnienia funkcji 
zbiornika retencyjnego IO 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 demontażu urządzeń należy 
wykonać: 

 demontaż istniejącego wyposażenia zbiornika funkcjonującego jako 
osadnik wstępny 

 renowację powierzchni betonowych zbiornika 
 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 należy przeprowadzić stosownie do warunków wynikających z konstrukcji 
istniejącego zgarniacza i w odniesieniu do zmiany funkcji technologicznej obiektu. W 
ramach renowacji należy przewidzieć wykonanie skuć istniejących warstw 
betonowych, konieczne zabezpieczenia zbrojenia i powłoki izolacyjne. 
 
Płyta denna zbiornika 
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Renowacja płyty dennej ma polegać na uzyskaniu w efekcie końcowym właściwego 
spadku dna w kierunku leja osadowego. 
Renowację należy przeprowadzić poprzez wykonanie żelbetowej nadbudowy 
istniejącego dna zapewniającej odpowiednie spadki, szczelność oraz odporność na 
działanie medium. Należy wykonać konstrukcyjne połączenie istniejącej konstrukcji 
dna z żelbetową nadlewką. 
 
Powierzchnie betonowe wewnętrzne 
Należy starannie oczyścić, usunąć luźne elementy i „zszorstkowić” powierzchnie 
betonowe. 
Powierzchnie betonowe należy oczyścić przez piaskowanie lub piaskowanie na 
mokro. 
Należy odkuć otulinę wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunąć luźne 
fragmenty betonu. 
Pręty zbrojeniowe należy oczyścić przez piaskowanie do stopnia czystości S.A. 2 ½ . 
Pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie mineralnym środkiem do 
ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej. Następnie należy wykonać warstwę 
szczepną wg zaleceń producenta systemu. Otulinę zbrojenia oraz ubytki betonu 
należy uzupełnić zaprawą reprofilacyjną, szybkowiążącą do napraw betonu na bazie 
cementu o przyczepności min. 3MPa i wytrzymałości na ściskanie min. 30Mpa w 
trzech warstwach. Ewentualne nieszczelności (rysy) należy uszczelnić za pomocą 
iniekcji z materiałów iniekcyjnych na bazie żywicy epoksydowej o niskiej lepkości. 
Wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych należy wykonać szpachlówką 
wyrównującą na bazie cementu o przyczepności min. 2MPa i wytrzymałości na 
ściskanie min. 30Mpa (grubość warstwy 1÷5mm). 
Całą powierzchnię należy zabezpieczyć elastyczną powłoką ochronną z żywicy 
epoksydowo-smołowej wg zaleceń producenta systemu. 
Uzyskane powierzchnie powinny zapewniać szczelność, gładkość i odporność na 
działanie ścieków. 
 
Dylatacje 
Dylatacje należy 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 należy zabezpieczyć odpowiednią systemową 
powłoką izolacyjną (preparatem bitumicznym wzbogaconym tworzywami 
sztucznymi), uzgodnioną z Inżynierem, wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed wykonaniem nowych powłok należy usunąć istniejące. 
 
 
Opaska betonowa wokół osadnika 
Należy wykonać naprawę betonowej opaski wokół osadnika. 
 
Wymiana stalowych balustrad 
Należy wymienić wszystkie stalowe balustrady wokół komory. Nowe balustrady 
należy wykonać ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9. 
 
(b) przystosowanie istniejącego osadnika wstępnego do pełnienia funkcji 
zbiornika retencyjnego IO w zakresie wyposażenia technologicznego 
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Zbiornik należy wyposażyć w układ mieszadeł załączanych automatycznie od 
poziomu wypełnienia wód w zbiorniku. Funkcją mieszadeł ma być utrzymanie 
zanieczyszczeń   w zawieszeniu. 
Dane techniczne mieszadeł: 

o liczba mieszadeł i ustawienie dostosowane do zapewnienia własności 
funkcjonalno-użytkowych obiektu 
o średnica śmigła: min. 800 mm 
o prędkość obrotowa śmigła max. 720 obr/min 
o możliwość obrotu i ustawienia mieszadła pod różnymi kątami 
o wyposażone w kompletny osprzęt instalacyjno montażowy: żurawik ze stali 
nierdzewnej o udźwigu dostosowanym do masy mieszadła, wspornik, 
prowadnica, instalacja zasilająca i sterująca. 
o konstrukcja nośna, 

Wody nadmiarowe po wyczerpaniu pojemności roboczej zbiornika będą 
odprowadzane grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego IIO lub zawracane wg 
określonego reżimu do osadnika wstępnego. W tym celu zbiornik należy wyposażyć 
w regulowany system pompowego spustu umożliwiający pełne i kontrolowane 
opróżnianie zbiornika wraz z opomiarowaniem. 
 
(c) wykonanie zbiornika retencyjnego IIO, 
Zbiornik retencyjny IIO będzie wykonany w technologii żelbetowej 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) wyposażenie zbiornika retencyjnego IIO wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 
Zbiornik należy wyposażyć 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-użytkowych 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 
• możliwość obrotu i ustawienia mieszadła pod różnymi kątami 
• wyposażone w kompletny osprzęt instalacyjno montażowy: żurawik ze stali 
nierdzewnej o udźwigu dostosowanym do masy mieszadła, wspornik, 
prowadnica, instalacja zasilająca i sterująca 
• konstrukcja nośna, 

Wody nadmiarowe będą zawracane wg określonego reżimu do osadnika wstępnego.   
W tym celu zbiornik należy wyposażyć w regulowany system pompowego spustu 
umożliwiający pełne  i kontrolowane opróżnianie zbiornika wraz z opomiarowaniem. 
 
(e) dostosowanie układu retencji wód do granicznego obciążenia 
hydraulicznego stopnia biologicznego oczyszczania ścieków, 
Wody nadmiarowe będą oddzielane w ciągu technologicznym piaskowników poprzez 
regulowany przelew burzowy. Po separacji zawiesiny ziarnistej będą pompowane z 
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dwufunkcyjnej pompowni głównej do układu kaskadowej retencji. Wydajność 
odprowadzania wód nadmiarowych będzie w pełni zautomatyzowana i uzależniona 
od granicznego, dopuszczalnego obciążenia stopnia biologicznego oczyszczania 
ścieków  i separacji biomasy osadu czynnego. 
Zamawiający wymaga aby system automatyzacji węzła technologicznego umożliwiał 
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 niż 
2000 m3/h 

 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 niż 1000 m3/h. 

 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. 

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

 
1.4.6. Reaktory biologiczne 
(a) przebudowa systemu rozdziału ścieków przed reaktorami biologicznymi 
W związku ze zmianą funkcjonowania węzła usuwania zawiesiny łatwoopadającej 
oraz wdrożenia 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 wdrożenia 
strefy predenitryfikacji zasilanej w 20% strumienia ściekami oczyszczonymi 
mechanicznie. 
 
(b) wydzielenie stref w celu wdrożenia procesu jednostopniowego, 
wielofazowego oczyszczania ścieków w układzie A2/O, z predenitryfikacją 
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 komora predenitryfikacji 
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 może być realizowane w 
istniejącej kubaturze komór lub poprzez zaprojektowanie nowych zbiorników. 
Regulacja stref z wykorzystaniem strefy naprzemiennej musi umożliwiać zmiany 
stosunku pojemności komór napowietrzanych i nienapowietrzanych w zakresie ± 
20% w stosunku do standardowego (obliczeniowego) podziału stref, z zastrzeżenie, 
iż udział ten nie może być większy niż 50% dla strefy nienapowietrzanej. 
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Zakres regulacji stref musi być realizowany z uwzględnieniem lokalizacji montażu 
wyposażenia w komorach, tak aby regulacja nie wymagała prowadzenia prac 
demontażowych elementów związanych z konstrukcją zbiornika. 
W strefie naprzemiennego działania należy zaprojektować aeratory powierzchniowe 
oraz mieszadło (-a). 
Zakres regulacji i podział stref musi być identyczny we wszystkich zbiornikach 
 
(c) wyposażenie reaktorów w urządzenia nowe i wymiana istniejących 
Strefę defosfatacji, denitryfikacji, naprzemiennego działania oraz strefę 
predenitryfikacji należy wyposażyć w mieszadła zatapialne, wolnoobrotowe                     
o następujących parametrach: 

 średnica śmigła: min. 1500 mm 
 prędkość obrotowa śmigła max. 80 obr/min 
 możliwość obrotu i ustawienia mieszadła pod różnymi kątami 
 wyposażone w kompletny osprzęt instalacyjno montażowy: żurawik ze stali 

nierdzewnej o udźwigu dostosowanym do masy mieszadła, wspornik, prowadnica 
 konstrukcja nośna, 

 
Strefę naprzemiennego działania oraz strefę nitryfikacji należy wyposażyć 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) 
 zaprojektowanie wirnika:    konstrukcja spawana 
 zaprojektowanie materiałowe wirnika:  stal węglowa powlekana 

       przeciwkorozyjnie, 
 wirnik aeratora połączony z wałem skrzyni biegów kołnierzowo bez 

dodatkowego łożyskowania 
 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, 
 

Dodatkowo, ze względu na konieczność utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu 
należy przewidzieć ewentualną konieczność uzupełnienia wartości gradientu 
mieszania w strefie nitryfikacji systemem mieszania mechanicznego                     
z wykorzystaniem mieszadeł zatapialnych, wolnoobrotowych 
 
W komorach osadu czynnego należy zamontować system recyrkulacji wewnętrznej 
bazujący na układzie zatapialnych mieszadeł pompujących lub pomp i rurociągach 
recyrkulacyjnych w montażu mokrym 
Dane techniczne mieszadeł pompujących i systemu: 

 wskaźnik jednostkowy zużycia 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 
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 regulowana wydajność systemu w zakresie 100 – 250 % natężenia dopływu 
do komory 

 montaż na złączu sprzęgającym, z prowadnicą 
 wyposażone w kompletny osprzęt instalacyjno montażowy: żurawik ze stali 

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

 zaprojektowanie materiałowe: stal nierdzewna 
 układ dwustronny o równomiernej wydajności, montaż przy ścianach bocznych 

komory 
 układ umożliwiający skierowanie strumienia recyrkulacji wewnętrznej do strefy 

denitryfikacji 
 przekierowanie strumienia z wykorzystaniem zasuw nożowych                     

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 należy przebudować system 
recyrkulacji osadu (recyrkulacja zewnętrzna), tak aby system spełniał następujące 
warunki funkcjonalno – użytkowe: 

 równomierne zasilanie wszystkich komór 
 zawracanie osadu do strefy predenitryfikacji osadu. 

 
W komorze należy zaprojektować urządzenia towarzyszące, (zastawki, przepustnice, 
koryta, itd.) niezbędne do uruchomienia procesu biologicznego, wielofazowego 
oczyszczania ścieków osadem czynnym z uwzględnieniem warunku warunków 
technologicznych i funkcji użytkowej obiektu. Obiekt będzie wyposażony kompletnie 
a wszystkie urządzenia montowane w komorze i wymieniane w pozostałych 
komorach będą zunifikowane pod względem konstrukcyjnym   i technicznym. 
 
We wszystkich komorach należy zaprojektować nowe przelewy pilaste z regulacją 
pionową w zakresie min. ± 5 cm na śrubach. Zaprojektowanie materiałowe 
przelewów oraz konstrukcji mocującej i nośnej: stal kwasoodporna min. 1H18N9T.  
W ramach wymiany przelewu należy przewidzieć wszelkie prace przygotowawcze 
polegające na rozbiórce istniejących przelewów, zabezpieczeniu po demontażu 
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 ‰,  
Przelewy we wszystkich zbiornikach muszą być jednorodne pod względem 
wykonania materiałowego i cech konstrukcyjno-technologicznych. 
Modernizacja przelewów ma doprowadzić do utrzymania równomiernego obciążenia 
hydraulicznego odpływem ze wszystkich komór osadu czynnego. 
Dopuszcza się zastosowanie zastawek przelewowych. 
 
Planuje się zaprojektować 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 obciążenie barierek 1,5 kN/mb 
o konstrukcja pomostu oraz obarierowanie ze stali nierdzewnej 
o kraty pomostowe wykonane ze stali nierdzewnej 
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(d) renowacja żelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych 
zbiorników i ich wyposażenia; elementy towarzyszące 
Należy zaprojektować: 

− nowe konstrukcje nośne aeratorów 
− nowe koryta wzdłuż komór 
− naprawy skorodowanej górnej powierzchni ścian komór 
− naprawy powierzchni betonowych oraz zaprojektować wewnętrzne           
i zewnętrzne izolacje zbiorników. 
− wymiana stalowych balustrad 

 
(e) zaprojektowanie nowej nawierzchni na drogach między komorami 
Należy zaprojektować 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. 
 
(f) stacja dozowania soli żelaza na wylocie z komór napowietrzania 
Należy zaprojektować konstrukcję fundamentów oraz wanny zbiornika                     
z zabezpieczeniem chemoodpornym 
Powłoka chemoodporna powinna spełniać następujące warunki: 

 odporność na działanie mediów: 
o roztwór siarczanu żelazowego – PIX – stężenie ok. 

41%, PH<1, 
o roztwór chlorku żelazowego – stężenie do 30%, 
o roztwór siarczanu glinowego – stężenie ok. 10%, 
o koagulant glinowo-żelazowy – stężenie ok. 4%, PH<1, 
o polichlorek glinowy – stężenie do 20%, PH ok. 1,5, 
o glinian sodowy – stężenie 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. 

Stację PIX stanowić będzie zbiornik magazynowy siarczanu żelazowego, wykonany 
z laminatu poliestrowo-szklanego oraz trzy jednogłowicowe pompy dozowania 
koagulantu. 
W pomieszczeniu technicznym należy zaprojektować 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 należy zaprojektować 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. 
Należy zaprojektować kompletną stację ze zbiornikiem magazynowym oraz pompami 
dozującymi umieszczonymi w obudowie. Pojemność 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 
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 wysokość tłoczenia min. 10 bar 
W skład wyposażenia 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 każdego z w/w punktów przewidziano odrębny przewód z węża 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 ułożony 
w rurach osłonowych Dz50 PVC.  
 
1.4.7. Osadniki wtórne 
(a) renowacja żelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych 
osadników wtórnych 
Zakres prac renowacyjnych obejmuje co najmniej: 

• Rozebranie oraz zaprojektowanie nowych ścianek żelbetowych w kanałach 
przelewowych  

• Bieżnia zgarniacza 

• Płyta denna zbiornika 

• Powierzchnie wewnętrzne 

• Dylatacje 

• Powierzchnie zewnętrzne 

• Opaska betonowa wokół osadnika 

• Wymiana balustrad 

• Komora centralna wraz z układem doprowadzenia ścieków 
 
(b) wymiana zgarniaczy osadu wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
Należy zaprojektować wymianę istniejącego zgarniacza osadu w osadniku wtórnym 
na urządzenie spełniające co najmniej następujące wymogi funkcjonalno-użytkowe:  
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 
 obciążenie barierek    1,5 kN/mb 
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 obciążenie 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 każdego z wózków 
zgarniacza 

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

Szczotka do czyszczenia bieżni 
 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 wyposażenie rurociągu  przyłącze myjki hydraulicznej 
 materiał      1H18N9T 
 dopuszcza się zastosowanie układu pompowego 

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 ciężarem 
 docisk szczotki do ścian koryta sprężynowy przestawny 
 materiały na szczotkę:    PP,PE, Poliamid, 1H18N9T 

Instalacje towarzyszące 
 należy zaprojektować wszystkie instalacje towarzyszące i sieci 

międzyobiektowe umożliwiające włączenie dodatkowego osadnika przelewów 
układ technologiczny 

 należy zaprojektować wszelkie prace, które będą konieczne do uzyskania 
zdefiniowanych parametrów funkcjonalno-użytkowych obiektu i węzła 
technologicznego 

 należy zaprojektować prace konieczne do usprawnienia procesu usuwania 
części pływających i odprowadzania ich do komory mieszania osadów.  

 
(c) wymiana koryt przelewowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
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W osadniku należy zaprojektować nowe przelewy pilaste z regulacją pionową                    
w zakresie min. ± 5 cm na śrubach. Zaprojektowanie materiałowe przelewów oraz 
konstrukcji mocującej i nośnej: stal kwasoodporna min. 1H18N9T.  
W ramach wymiany przelewu należy przewidzieć wszelkie prace przygotowawcze 
polegające na rozbiórce istniejących przelewów, zabezpieczeniu po demontażu 
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 obciążenia 
hydraulicznego 
Należy zaprojektować kompletny układ odprowadzania ścieków wraz z elementami 
mocowania i odprowadzeniem ścieków z koryta do kanału na zewnątrz osadników. 
W osadniku należy zaprojektować spójny i jednorodny system usuwania części 
pływających. System ma gwarantować pełną separację części pływających i spust w 
warunkach umożliwiających całkowite opróżnienie instalacji. Ma posiadać możliwość 
podłączenia systemów aktywnego płukania części pływających 
 
(d) przebudowa systemu odprowadzenia osadu 
Należy zoptymalizować proces separacji, zagęszczania i magazynowania osadu               
w osadnikach wtórnych z uwzględnieniem następujących warunków brzegowych: 

 wskazanie wartości maksymalnej, powyżej której praca pomp 
recyrkulacyjnych jest  nieekonomiczna, a stężenie osadu w strumieniu 
recyrkulowanym niskie, 

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

 wskazanie wartości granicznej, powyżej której nastąpi przeciążenie osadnika 
ładunkiem osadu w dopływie 

 Oobj ≤ 600 dm3/m2h - obciążenie osadnika wtórnego objętością osadu 
W ramach działań przewidzianych do wykonania należy zoptymalizować pracę 
zgarniaczy osadu oraz systemu recyrkulacji i rozdziału strumieni mieszaniny ścieków 
i osadu czynnego. 
Należy zaprojektować także wszelkie prace konieczne do przebudowy systemu 
recyrkulacji zewnętrznej w zawiązku ze zmianą technologii pracy reaktorów 
biologicznych. 
 
1.4.8. Pompownia osadu recyrkulowanego 
(a) opomiarowanie przepływów w obiekcie 
Należy zaprojektować opomiarowanie wszystkich przepływów w obiekcie oraz 
włączyć opomiarowanie w układ AKPiA oczyszczalni. 
System automatyzacji będzie wiązał pracę pomp recyrkulacyjnych z: 

 pomiarami stężenia osadu doprowadzanego do obiektu 
 pomiarami natężenia dopływu ścieków do oczyszczalni 
 nastawami operatorskimi 
 pomiarami natężenia przepływu strumienia recyrkulacji poprzez 

przepływomierze elektroagnetyczne 
oraz pracę pompy osadu nadmiernego z: 
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 pomiarami stężenia osadu doprowadzanego do obiektu, 
 pomiarami stężenia osadu w komorach biologicznych, 
 pomiarami stężenia osadu w odpływie z osadników wtórnych, 
 pomiarami natężenia dopływu ścieków do odbiornika, 
 nastawami operatorskimi, 
 pomiarami natężenia 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 
punktu 1.4.11.(e). w reżimie 24 h/d, nawet jeżeli będzie to musiało się wiązać z 
koniecznością przebudowy pompowni 
Odprowadzanie osadu nadmiernego będzie ciągłe w czasie t = 12 h średnio w każdej 
dobie. 
W ramach modernizacji projektu należy zaprojektować wymianę pomp, armatury                     
i elementów rurociągów tłocznych osadu recyrkulowanego i nadmiernego.  
Istniejące pompy zdemontować, a w ich miejsce zaprojektować nowe pompy z 
uwzględnieniem konieczności dostosowania technologii montażu do stanu 
istniejącego. 
W ramach wymiany pomp należy przewidzieć wszelkie prace przygotowawcze 
polegające na zabezpieczeniu po demontażu 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-użytkowych. 
Sposób montażu pomp ma uwzględniać warunek łatwej ewakuacji urządzeń z 
zastosowaniem żurawików lub innych urządzeń wyciągowych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie 
 
(c) wymiana nadziemnych studzienek w komorach zbiorczych osadu 
Należy zaprojektować wymianę nadziemnych studzienek w komorach zbiorczych 
osadu. 
 
(d) renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych podziemnych 
komór osadów 
Należy zaprojektować naprawy powierzchni betonowych oraz zaprojektować 
wewnętrzne  i zewnętrzne izolacje komór osadów: 
 
1.4.9. Pompownia wysokich ciśnień 
(a) zaprojektowanie remontu obiektu wraz z robotami wykończeniowymi 
  
W ramach obiektu należy zaprojektować: 
 
• Rozebranie części parterowej – dyspozytorni 
• Naprawa ścian nadziemia 
• Zaprojektowanie izolacji termicznych ścian oraz elewacji budynku 
• Zaprojektowanie remontu stropodachu budynku 
• Remont tynków wewnętrznych oraz malowanie ścian i sufitów 



Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy  zadania: Prace projektowe dla  robót budowlanych  i  inżynieryjnych dla 
zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków – kontrakt nr VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 

  54 
 

• Rozebranie posadzek oraz okładzin ścian z płytek ceramicznych                     
i zaprojektowanie nowych posadzek oraz okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
• Zaprojektowanie okładzin schodów 

• Wymiana stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej 

• Zaprojektowanie opaski wokół budynku 

• Renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych podziemnych komór 
zbiorczych 

• Wymiana nadziemnych studzienek 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) 

 
Należy wymienić pompy na urządzenia o analogicznym sposobie montażu 
(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: 

• wskaźnik jednostkowy zużycia 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 

• reżim pracy układów n+1 

• medium: ścieki oczyszczone  

• 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 % natężenia 
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przepływu 
Wraz z wymianą pomp należy zaprojektować kompletne wyposażenie 
technologiczne układów pompowych (armatura, kompensatory) oraz urządzenia 
przeciwdziałające uderzeniom hydraulicznym. 
 
(c) wymiana i remont instalacji elektrycznych i AKPiA 
W ramach modernizacji wyposażenia obiektu należy zaprojektować wymianę 
instalacji zasilających pompy, instalacji sterowniczych i AKPiA. Nowe instalacje 
muszą spełniać warunki montażu 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. 
 
d)       odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika – renowacja 
kanału tłocznego Ø 813/11 mm o długości  12 958km. 
 
Istniejący kanał należy poddać renowacji bezwykopowej, z zachowaniem światła 
przewodu i trasy istniejącego kanału. 
 
1.4.10. Punkt pomiaru ilości i jakości ścieków oczyszczonych 
(a) zaprojektowanie konstrukcji obiektu wraz z robotami wykończeniowymi 
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. Punkt pomiarowy będzie posiadał 
wszelkie elementy wyposażenia niezbędne do obsługi urządzeń. Wyposażony 
będzie w instalacje ochrony przeciwporażeniowej, wyrównawczej, 
przeciwprzepięciowej   i odgromowej. 
Sygnały sterowania i wizualizacji w obiekcie  należy 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) wyposażenie obiektu w układy kontrolno-pomiarowe wraz                     
z urządzeniami peryferyjnymi i infrastrukturą towarzyszącą 
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) zaprojektowanie punktu poboru wody technologicznej wraz z robotami 
towarzyszącymi i siecią wodociągową 
Należy zaprojektować ujęcie wody technologicznej i zaprojektować sieć wody 
technologicznej w celu uzbrojenia istniejących i nowoprojektowanych węzłów 
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technologicznych. Pobór 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 płukania zbiorników retencyjnych 
o mycia obiektów technologicznych przygotowywanych do prac 
konserwacyjno-remontowych 

Instalację zaprojektować z wszystkimi zabezpieczeniami zapewniającymi brak 
możliwości połączenia z siecią wody wodociągowej. 
 
1.4.11. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego 
(a) zaprojektowanie konstrukcji obiektów wraz z robotami wykończeniowymi 
Należy zaprojektować 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 
Wymagania technologiczne procesu: 

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

 
(b) wyposażenie technologiczne zbiorników 
W zagęszczaczach zaprojektować 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 wyposażone 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 
 wyposażenie: w kompletny osprzęt instalacyjno – montażowy oraz szafkę 

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

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

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

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

Wyposażenie przelewu: 
 króciec odpływowy kołnierzowy DN 200, PN 10, 
 mocowania do ścian zbiornika z możliwością regulacji poziomego położenia 

koryta 
Działanie dotyczy obu zagęszczaczy 
W ramach realizacji tego węzła należy zaprojektować także wszelkie prace 
konieczne do zachowania międzyobiektowych przepływów hydraulicznych z 
uwzględnieniem wszystkich wymogów funkcjonalno-użytkowych węzła (przełączenia, 
montaże systemów pompowych, przepięcia i rozbudowy rurociągów 
międzyobiektowych, itp.), z uwzględnieniem specyficznych wymogów materiałowych 
środowiska pracy urządzeń 
 
(c) hermetyzacja zagęszczaczy z wyposażeniem urządzeń oczyszczania 
powietrza 
Przewidziano hermetyzację obu zagęszczaczy (fermenterów) poprzez przykrycie 
wykonane  z laminatów poliestrowo szklanych z odprowadzeniem powietrza na 
biofiltr. 
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 nawilżacz powietrza w obudowie z tworzywa wraz ze zbiornikiem 
wyposażonym w system kontroli poziomu oraz system sterowania 
temperaturą wody i powietrza 
o wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
o nagrzewacz powietrza 
o rury do podłączenia nawilżacza 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 montażu oraz pracy. 
Do biofiltra należy doprowadzić wodę do nawilżania powietrza. Wyprowadzenie 
rurociągu na powierzchnię przez fundament biofiltra, rurociąg należy zakończyć 
zaworem kulowym ¾″. W fundamencie biofiltra należy osadzić rurociąg 
odprowadzający nadmiar wody spod nawilżacza i wentylatora. Nadmiar wody 
odprowadzany będzie do kanalizacji wewnętrznej rurociągiem wykonanym z PE. 
Powietrze wywiewane do biofiltra należy doprowadzić rurociągiem ze stali 
kwasoodpornej uzbrojonym w przepustnice wentylacyjne z siłownikiem elektrycznym, 
wspartym na podporach żelbetowych 
 
1.4.12. Pompownia osadu wstępnego, zagęszczonego 
(a) zaprojektowanie konstrukcji obiektu wraz z robotami wykończeniowymi 
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Należy zaprojektować 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. 
Sygnały sterowania i wizualizacji w obiekcie  należy 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) wyposażenie technologiczne pompowni 
Cykl pracy pomp w pompowni musi być technologicznie i hydraulicznie związany z 
systemem odprowadzania osadów wstępnych z osadników i reżimem 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 wyższą zawartością suchej masy rekomendowana prędkość 
wynosi max. 200 1/min. Pompy mają cechować duże jednostkowe pojemności 
korpusu części pompowej gwarantujące długą żywotność. 
o Należy przewidzieć maceratory dla układu osadu wstępnego. 

oraz wykonania wszelkich sieci instalacji, przyłączy, wyposażenia w niezbędną 
armaturę   i urządzenia kontrolno-pomiarowe 
W ramach realizacji tego węzła należy zaprojektować także wszelkie prace 
konieczne do zachowania międzyobiektowych przepływów hydraulicznych z 
uwzględnieniem wszystkich wymogów funkcjonalno-użytkowych węzła (przełączenia, 
montaże systemów pompowych, przepięcia i rozbudowy rurociągów 
międzyobiektowych, itp.), z uwzględnieniem specyficznych wymogów materiałowych 
środowiska pracy urządzeń. 
 
1.4.13. Zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego 
(a) budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadów 
Stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego będzie zlokalizowana z 
uwzględnieniem Wymagań Zamawiającego zawartych na Rysunkach. Budynek 
będzie posiadał wszelkie elementy wyposażenia niezbędne do obsługi urządzeń oraz 
będzie spełniał wszelkie wymogi w zakresie komunikacji, warunków BHP, 
zabezpieczeń p.poż  i inne, zgodnie z obowiązującym prawem. Będzie wyposażony 
we wszelkie przyłącza i instalacje sanitarne, elektryczne, elektroenergetyczne AKPiA 
wraz z niezbędnymi rozdzielnicami siłowymi i sterowniczymi. Wyposażony będzie w 
instalacje ochrony przeciwporażeniowej, wyrównawczej, przeciwprzepięciowej                   
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i odgromowej. Należy doprowadzić łącze telefoniczne z istniejącej centrali 
oczyszczalni oraz również zaprojektować instalację telefoniczną wewnętrzną.  
Sygnały sterowania i wizualizacji procesu technologicznego w obiekcie  należy 
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) wyposażenie stacji w kompletną instalację do zagęszczania osadu 
nadmiernego o wydajności wynikającej z obliczeń technologicznych,                     
z zastosowaniem rezerwy przerobu w ramach istniejącego zagęszczacza 
mechanicznego 
Osad nadmierny z układu biologicznego odprowadzić należy 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 ślimakowo- 
bębnowy   

 płynna regulacja wydajności 
 liczba dni roboczych w tygodniu:   7 d 
 czas pracy:      12 h/d, przy obciążeniu 80% dla  

jednego zagęszczacza, drugi 
stanowi czynną rezerwę 

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

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

Zamontowane zostanie kompletne urządzenie złożone z: 
 zagęszczacza mechanicznego ślimakowo-bębnowego, w wersji z urządzeniami 

peryferyjnymi 
 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-użytkowe: 
 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 niż 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 stężeniu 0,5 %.  Do podawania 
roztworu polielektrolitu zastosować należy pompę śrubową Przed mieszaniem z 
osadem stężony roztwór polielektrolitu musi zostać wtórnie rozcieńczany do stężenia 
użytkowego około 0,1 % 
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 pompa osadu zagęszczonego z lejem wlotowym, zabezpieczenie przed 
suchobiegiem  i automatyczną regulacją wydajności w zależności od napełnienia leja 
wlotowego 

 instalacja dozowania polielektrolitu wyposażona 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 wężami                     
z przezroczystego PVC;. 
Układ będzie spełniał co najmniej następujące wymagania konstrukcyjno - 
montażowe: 

 konstrukcja nośna zagęszczacza musi być wykonana ze stali nierdzewnej w 
gatunku1.4301; konstrukcja zapewniająca hermetyzację urządzenia. 

 pozostałe części zagęszczacza powinny być wykonane również ze stali 
nierdzewnej w gatunku 1.4301, lub z tworzyw sztucznych. 

 układ płukania powinien być wyposażony w możliwość czyszczenia dysz 
płuczących bez konieczności wyłączania zagęszczacza z pracy. 

 wyposażenie elektryczne zagęszczacza: 
• skrzynka przyłączeniowa wykonana  ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 
• zasilające 24V, 
• stopień ochrony od porażeń: 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 zaprojektować z PVC-U  utwardzonego, PN 
16.  
Na końcówkach rurociągu w najwyższych jego punktach należy zamontować 
odejścia z zaworami DN 50 i króćcami z szybkozłączem typu strażackiego DN 50 do 
płukania rurociągów. Dalej osad doprowadzić do dwóch zagęszczaczy rurociągami z 
PVC-U klejonego PN 16.  
Na rurociągu zasilającym i odpływowym każdego zagęszczacza zamontować 
przepływomierze elekromagnetyczne do pomiaru ilości osadu podawanego do 
poszczególnych zagęszczaczy i do pomiaru osadu ilości osadu zagęszczonego. 
1.4.14. Komora mieszania osadów surowych 
(a) budowa układu mieszania osadów surowych w celu minimalizacji 
nierównomierności składu zasilania komory WKF 
Komora mieszania będzie nowym obiektem zaprojektowanym w formie zbiornika 
żelbetowego 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.  
Przykrycie zbiornika zaprojektować z laminatów wraz z uzbrojeniem. 
Płytę przekrywającą komorę należy zabezpieczyć odpowiednią systemową powłoką 
izolacyjną. 
 
(b) wyposażenie układu w kompletną instalację technologiczną i powiązanie 
z systemem pompownia osadów 
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Zbiornik wyposażyć w mieszadła zatapialne szybkoobrotowe o następujących 
parametrach technicznych: 

 Średnica śmigła:     min. 315 mm 
 Obroty śmigła:     900-1000 obr./min 
 Silnik:     wersja przeciwwybuchowa   
 mieszadło samoczyszczące sterowane automatycznie/ręcznie 
 zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
 Wyposażone w zestaw montażowy oraz płytę pod żuraw przenośny.  

Sposób umieszczenia mieszadeł w zbiorniku wg wytycznych producenta. 
W zbiorniku zaprojektować rurociąg przelewowy PE Ø225, który w sytuacjach 
awaryjnych będzie umożliwiał odprowadzenie nadmiaru osadu do kanalizacji 
wewnętrznej.  
Wyposażenie i sposób włączenia obiektu ma umożliwić zmieszanie osadu 
wstępnego (zagęszczonego grawitacyjnie) i nadmiernego (zagęszczonego 
mechanicznie) przed podaniem do komory WKF.  
W ramach realizacji tego węzła należy zaprojektować także wszelkie prace 
konieczne do zachowania międzyobiektowych przepływów hydraulicznych                     
z uwzględnieniem wszystkich wymogów funkcjonalno-użytkowych węzła 
(przełączenia, montaże systemów pompowych, przepięcia i rozbudowy rurociągów 
międyzobiektowych, itp.) 
Układ pompowy (pomp wyporowych) będzie pracować w sposób automatyczny, w 
reżimie 1+1 (Zamawiający dopuszcza zastosowanie wariantu 2+1rezerwowa),                     
z możliwością ręcznego przełączania pomp. Hydraulika zbiornika ma umożliwiać 
całkowite opróżnienie komory osadów. 
Ilość osadu podawanego do komór WKF poprzez obieg układu grzewczego będzie 
opomiarowana przepływomierzem elektromagnetycznym 
 
(c) hermetyzacja układu z wyposażeniem urządzeń oczyszczania powietrza 
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 nawilżacz powietrza w obudowie z tworzywa wraz ze zbiornikiem 
wyposażonym w system kontroli poziomu oraz system sterowania 
temperaturą wody i powietrza 
o wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
o nagrzewacz powietrza 
o rury do podłączenia nawilżacza 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 montażu oraz pracy. 
Do biofiltra należy doprowadzić wodę do nawilżania powietrza. Wyprowadzenie 
rurociągu na powierzchnię przez fundament biofiltra, rurociąg należy zakończyć 
zaworem kulowym ¾″. W fundamencie biofiltra należy osadzić rurociąg 
odprowadzający nadmiar wody spod nawilżacza  i wentylatora. Nadmiar wody 
odprowadzany będzie do kanalizacji wewnętrznej rurociągiem wykonanym z PE. 
Powietrze wywiewane do biofiltra należy doprowadzić rurociągiem ze stali 
kwasoodpornej uzbrojonym w przepustnice wentylacyjne z siłownikiem elektrycznym, 
wspartym na podporach żelbetowych. 
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1.4.15. Wymienniki ciepła 
(a) przebudowa instalacji technologicznej z zachowaniem pierwotnej 
funkcji,  
(b) lecz dostosowanej do nowego układu ciągu 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  
 
Należy zaprojektować 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 możliwość ominięcia wymienników, 
o możliwość podawania osadu przed i za wymiennikami, 
o należy zaprojektować układ zapewniający możliwość niezależnej regulacji 
temperatury wody grzewczej. 

Rurociągi obiegowe osadu (zasilania i powrotu) należy 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 zaprojektować króćce z zaworami odcinającymi                     
i szybkozłączkami na okoliczność płukania wymienników. 
Należy 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 należy wymiennik rezerwowy  
Do utrzymania obiegu grzewczego należy stosować pompy wirowe z wirnikiem 
otwartym  (1 pompa rezerwowa). 
 
1.4.16. Zamknięte komory fermentacyjne 
(a) demontaż wyposażenia komór fermentacyjnych wraz z demontażem 
urządzeń peryferyjnych 
Wykonawca opracuje Projekt roboczy demontażu wyposażenia komory dla potrzeb 
przeprowadzenia jej modernizacji konstrukcyjnej i technologicznej. 
 
(b) roboty naprawcze – konstrukcyjne i budowlane, wraz                     
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z zaprojektowaniem izolacji cieplnej komór 
Konstrukcję komór należy dostosować do warunków montażu nowego wyposażenia 
technologicznego, a prace projektowy winny dotyczyć następujących elementów: 

• Wewnętrzne powierzchnie betonowe części gazowej i hydraulicznej 
• Zewnętrzne powierzchnie betonowe zbiorników 
• Wymiana stożków górnych komór 
• Wymiana konstrukcji nośnej pomostów 
• Opaska wokół zbiorników 

 
(c) zaprojektowanie remontu oraz modernizacji elementów konstrukcyjno-
budowlanych oraz wykończeniowych łącznika 
 
Projekt w tym zakresie winien obejmować: 

• Ocieplenie ścian budynku 
• Ocieplenie stropodachu oraz zaprojektowanie pokrycia dachowego 
• Zaprojektowanie nowych posadzek oraz okładzin ściennych z płytek 

ceramicznych 
• Wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej 
• Uszczelnienie styków łącznika z płaszczem zbiorników 
• Opaska wokół łącznika 
• Wymiana instalacji c.o. łącznika 

 
(d) montaż nowego wyposażenia 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 montażowe i konstrukcja mieszadła winny uwzględniać możliwość jego 

demontażu bez opróżniania zbiornika (nie dotyczy rury centralnej) 
 centralna platforma dachowa 3 m x 3 m wraz z barierkami ochronnymi wysokości 

110 cm wyposażonymi w krawężnik ochronny wysokości 15 cm 
 pomosty dachowe o szerokości 100 cm wraz z barierkami ochronnymi wysokości 

110 cm wyposażonymi w krawężnik 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 montażu sond pomiaru temperatury (min. 5 szt.) 

W górnej części komory należy zamontować ujęcie biogazu. Ujecie składa się 
z następujących elementów : 

 kopuła ujęcia biogazu z łapaczem, aktywny systemem gaszenia piany                     
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i wyposażeniem 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 wyposażony 
− kabel mocowania. 

 wskaźnik ciśnienia gazu - 10 mbar + 50mbar 
Należy zaprojektować bezpiecznik cieczowy o parametrach: 

 Nadciśnienie zadziałania ~ 350 mmH2O 
 Podciśnienie zadziałania ~ 75 mmH2O 

W celu homogenizacji osadu oraz zapobieganiu jego sedymentacji komorę 
fermentacyjną należy wyposażyć w mieszadło montowane do dachu komory. 
Dane techniczne mieszadła: 

 zabezpieczenie EExe-II-T3; 400 V; trójfazowy; 50Hz  
 Średnica rury centralnej: DN350 (żeliwo sferoidalne) 
 Rodzaj pracy: ciągła (z autom. zmianą kierunku obrotów) 
 skuteczność mieszania: dopuszczalna różnica temperatur ± 2OC, różnica gęstości 

osadu  w komorze ± 3% 
Należy zaprojektować 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 

Należy wymienić wszystkie zasuwy  zamontowane na rurociągach modernizowanych 
na zasuwy nożowe. Zasuwy nożowe na rurociągach wykonywanych, 
modernizowanych lub przebudowywanych muszą spełniać następujące wymagania: 

• zabudowa międzykołnierzowa, po dostosowaniu instalacji do warunków 
montażu 
• zawieradło ze stali kwasoodpornej , 
• korpus: 

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



Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy  zadania: Prace projektowe dla  robót budowlanych  i  inżynieryjnych dla 
zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków – kontrakt nr VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 

  65 
 

uszczelniającej podczas pracy rurociągu (na ruchu), bez konieczności demontażu 
uszczelnienia oraz bez konieczności rozszczelnienia rurociągu.  
• nie dopuszcza się stosowania zasuw nożowych uszczelnionych dławicowo 
• wszystkie zasuwy nożowe muszą pochodzić od jednego producenta, 
• napędy wszystkich zasuw muszą pochodzić od jednego producenta 

 
W zakresie AKPiA należy wyposażyć 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 
włączeniem osadu surowego 

pH 2...14 sonda pH 

Pomiar ciśnienia biogazu w WKF 1 0-40mbar 4-20mA 
 
1.4.17. Zbiornik nadawy 
(a) zaprojektowanie konstrukcji obiektu wraz z robotami wykończeniowymi 
Należy zaprojektować 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. 
Wymagania technologiczne procesu: 

 czas zatrzymania: min. 12 h 
 

(b) wyposażenie technologiczne zbiornika nadawy 
W zbiorniku zaprojektować 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 wyposażone w zgarniacze dna oraz zgarniacz leja osadowego 
 napęd podwójny z przekładniami zblokowanymi walcowo – ślimakowymi 
 elementy mające kontakt ze ściekami wykonane ze stali kwasoodpornej 

1H18N9T 
 wyposażenie: w kompletny osprzęt instalacyjno – montażowy oraz szafkę 

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

 szerokość      1200 mm 
 wysokość barier i rodzaj materiału  1100 mm/0H18N9 
 obciążenie barierek    1,5 kN/mb 
 obciążenie pomostu dodatkowe   1,5 kN/m2 
 wysokość bortnic     150 mm 
 rodzaj pokrycia    kratka ze stali nierdzewnej 
 konstrukcja pomostu oraz obarierowanie ze stali nierdzewnej 
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Oddzielona od osadu ciecz gromadząca się na powierzchni w zbiorniku zostanie 
odprowadzona do układu retencjonowania i podczyszczania odcieków. 
Przewidziano hermetyzację zbiornika poprzez przykrycie wykonane z laminatów 
poliestrowo szklanych z odprowadzeniem powietrza na biofiltr. 
W wyposażeniu przykrycia dwa kominki wywiewne, króciec kołnierzowy DN 150, PN 
10, otwór rewizyjny z włazem o wymiarach 100 x 100 cm. 
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 nawilżacz powietrza w obudowie z tworzywa wraz ze zbiornikiem 
wyposażonym  w system kontroli poziomu oraz system sterowania 
temperaturą wody i powietrza 
o wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
o nagrzewacz powietrza 
o rury do podłączenia nawilżacza 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 montażu oraz pracy. 
Do biofiltra należy doprowadzić wodę do nawilżania powietrza. Wyprowadzenie 
rurociągu na powierzchnię przez fundament biofiltra, rurociąg należy zakończyć 
zaworem kulowym ¾″. W fundamencie biofiltra należy osadzić rurociąg 
odprowadzający nadmiar wody spod nawilżacza  i wentylatora. Nadmiar wody 
odprowadzany będzie do kanalizacji wewnętrznej rurociągiem wykonanym z PE. 
Powietrze wywiewane do biofiltra należy doprowadzić rurociągiem ze stali 
kwasoodpornej uzbrojonym w przepustnice wentylacyjne z siłownikiem elektrycznym, 
wspartym na podporach żelbetowych. 
 
1.4.18. Stacja mechanicznego odwadniania osadów 
(a) budowa stacji mechanicznego odwadniania osadów 
Stacja mechanicznego odwadniania osadu będzie zlokalizowana z uwzględnieniem 
Wymagań Zamawiającego. Budynek będzie posiadał wszelkie elementy 
wyposażenia niezbędne do obsługi urządzeń oraz będzie spełniał wszelkie wymogi w 
zakresie komunikacji, warunków BHP, zabezpieczeń p.poż i inne, zgodnie                     
z obowiązującym prawem. Będzie wyposażony we wszelkie przyłącza i instalacje 
sanitarne, elektryczne, elektroenergetyczne AKPiA wraz z niezbędnymi 
rozdzielnicami siłowymi  i sterowniczymi. Wyposażony będzie w instalacje ochrony 
przeciwporażeniowej, wyrównawczej, przeciwprzepięciowej i odgromowej. Należy 
doprowadzić łącze telefoniczne z istniejącej centrali oczyszczalni oraz również 
zaprojektować instalację telefoniczną wewnętrzną.  
Sygnały sterowania i wizualizacji procesu technologicznego w obiekcie  należy 
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, 
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pomp i systemu odbioru osadów po prasowaniu ( "mokra" część procesu 
odwadniania), wykonane w sposób pozwalający na okresowe mycie 
posadzek, ścian oraz wyposażone w wentylację wyciągową i ogrzewanie 

o wyodrębnione pomieszczenie dla magazynu flokulantów (suche) z 
wentylacją grawitacyjną i ogrzewaniem (min. temperatura w warunkach 
zimowych nie niższa niż 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 stężenia oparów i temperatury 
dodatnie w warunkach zimowych 

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

o przyłącze wody czystej (pitnej) dla roztwarzania flokulantów i potrzeb 
bytowych obsługi; zużycie wody czystej ok. 10m3/h przy ciśnieniu min. 3 
bar 

o przyłącze wody technologicznej (ściek oczyszczony) do mycia sit; zużycie 
wody technologicznej ok. 50m3/h przy ciśnieniu min. 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) wyposażenie stacji w dwie kompletne instalacje do odwadniania osadu 
przefermentowanego o wydajności wynikającej z obliczeń technologicznych,                     
z zastosowaniem 20 % rezerwy przerobu 
 
Żądane efekty odwodnienia osadów. 

o zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym 20 - 25% 
o zużycie flokulantów nie wyższe niż 7kg/1 Mg s.m.o. 
o wymagana jakość odcieku - nie więcej niż 1000mg/dm3 

 
Wymagania dotyczące harmonogramu pracy stacji odwadniania. 

o jako urządzenia do odwadniania osadów należy zastosować prasy 
taśmowe     
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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. 
           
Należy zaprojektować prasy taśmowe, kątowe o właściwościach technicznych                     
i technologicznych wyspecyfikowanych jak niżej: 

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

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

i szerokością, z rozłącznym systemem łączenia taśm umożliwiającym 
przeniesienie naprężeń do 40 kPa 

o zastosowanie w prasie procesu wstępnego odwadniania osadu w układzie 
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 ciężarowi 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 niż 30% 
powierzchni jednej taśmy filtracyjnej w celu ułatwienie intensywnego, 
wstępnego grawitacyjnego odwadniania osadów 

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

o zastosowanie w prasach walców napędowych pokrytych tworzywem o 
dużym 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; żądany czas 
pracy bez regeneracji  min. 100 000 godz. 

o zastosowane w prasach walce, czopy walców, gniazda łożysk wykonane z 
materiałów o zwiększonej odporności na korozję ze względu na pracę w 
wyjątkowo korozyjnym środowisku; żądany czas pracy bez regeneracji 
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min. 100 000 godz. 
o zapewnienie w prasach łatwego dostępu do wnętrza prasy w celu 

dokonywania przeglądów, wymiany lub konserwacji łożysk i innych 
elementów - zastosowanie zakrywanych otworów w ściankach bocznych;  

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

o zastosowanie w prasach wysokiej klasy łożysk z uszczelnieniami 
labiryntowymi; czas eksploatacji łożysk nie mniej niż 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 każdej z taśm 

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

o zastosowanie na prasach systemu hydraulicznego kontroli biegu sit - 
automatyczne pozycjonowanie biegu sit zapobiegające nieliniowej pracy z 
ciągłą i automatyczną korektą ich położenia; 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 wyposażonej 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 możliwością 
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 możliwość 
zmniejszenie zużycia wody technologicznej 

o zastosowanie na prasach paneli operatorskich lub innych urządzeń 
dających możliwość 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 umożliwiającego sterownie 
ręczne każda z pras oraz pracę w pełnej automatyce, z możliwością 
monitorowania procesu poprzez centralny system wizualizacji; należy 
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również zapewnić możliwość 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 możliwość pracy ciągłej 24 
godz./dobę 365 dni/rok,  

 
Należy 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 każdej 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 każdej z pras 

o sumaryczny pomiar czasu pracy pras; odrębny dla każdej 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 każdej 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 
zależności od grubości warstwy osadu  wylewanego na taśmę 

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

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

o całkowita blokada pracy każdej 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 
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                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  zużycie flokulantów - prasa 1 
              13/  wartość przepływu roztworu flokulanta pompa dozująca nr 2 
              14/  całkowite zużycie  flokulanta - prasa 2 

 
Stacja roztwarzania flokulantów powinna składać się z poniższych elementów: 

o zbiornika zarobowego o pojemności V= 1,5m3 wykonanego ze stali 
kwasoodpornej, w kształcie walca, wyposażonego 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 
wolnoobrotowymi (n=30 obr/min), wyposażonych 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 stężeń roboczych 0.1% ( po jednym na 
każdą z pras) 

o rurociągów i armatury 
Stację odwadniania należy wyposażyć w pompy wg poniższego zestawienia: 

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

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

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

 
Ze względu na środowisko w którym będzie pracować instalacja elektryczna 
(pomieszczenie przejściowo i stale wilgotne), należy stosować materiały i urządzenia 
o cechach jak niżej: 

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

o rozgałęźniki, puszki, obudowy urządzeń i instrumentów pomiarowych 
współpracujących z napięciem powyżej 24 Vac w II klasie izolacji 
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o obudowy paneli operatorskich w stopniu  min. IP 65  z zaworami 
umożliwiającymi 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 podczyszczania odcieków z pras 
Należy zaprojektować układ retencjonowania i podczyszczania odcieków z pras 
odwadniających w zależności od przewidywanych stężeń. W ramach własności 
funkcjonalno-użytkowych układ będzie stwarzał możliwość: 

- 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 opróżnienia 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 zależności od 
nastaw operatorskich 
- płukania układu podczyszczania i retencjonowania z zastosowaniem wody 
technologicznej 

W ramach realizacji tego węzła należy zaprojektować także wszelkie prace 
konieczne do zachowania międzyobiektowych przepływów hydraulicznych                     
z uwzględnieniem wszystkich wymogów funkcjonalno-użytkowych węzła 
(przełączenia, montaże systemów pompowych, przepięcia i rozbudowy rurociągów 
międzyobiektowych, itp.), z uwzględnieniem specyficznych wymogów materiałowych 
środowiska pracy urządzeń. 
 
(d) gromadzenie osadów odwodnionych 
Rozwiązanie techniczne instalacji umożliwi gromadzenie osadu odwodnionego na 
placu pod wiatą. Osad zgromadzony pod wiatą będzie okresowo odwożony. 
Obiekt musi zapewnić możliwość tymczasowego gromadzenia osadów: 

- w minimum 8 kwaterach o szerokości dojazdowej min. 3 metry każda                     
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 
zaprojektowanie 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 użytkowaniu Zamawiającego oraz o zatwierdzenie 
programu gospodarki odpadami 

Osady będą poddane higienizacji wapnem, w zależności od potrzeb 
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Higienizacja wapnem będzie stanowić końcowy element ciągu przeróbki osadów 
ściekowych do czasu wdrożenia etapu związanego z wykonaniem suszarni lub 
innego alternatywnego sposobu ostatecznej utylizacji osadów. 

 

1.4.19. Obiekty linii i gospodarki biogazowej 
(a) zaprojektowanie nowych urządzeń linii biogazowej: zbiornik biogazu, 
pochodnia biogazu, stacji odsiarczania biogazu 
 
Zbiornik biogazu 
Należy zaprojektować nowy zbiornik biogazu jako zbiornik dwupowłokowy z 
elastycznych tworzyw sztucznych o nadciśnieniu ok. 20 Mbar  spełniający 
następujące wymagania Zamawiającego: 

o pojemność robocza wynikająca z obliczeń technologicznych 
o membrana biogazu wykonana z tworzywa poliestrowego powlekanego 

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

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 zaprojektowanie 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 wyposażenie: 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 
stężenia siarkowodoru w biogazie na zasilaniu. Niezależnie od tego stężenie 
siarkowodoru po procesie odsiarczania nie może być większe niż 20 mg/m3. 

o chłonność zastosowanego katalizatora nie będzie mniejsza niż 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, 
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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, montażem, pracami budowlanymi 

Stacja odsiarczania biogazu będzie zlokalizowana w budynku z uwzględnieniem 
Wymagań Zamawiającego. Budynek będzie posiadał wszelkie elementy 
wyposażenia niezbędne do obsługi urządzeń oraz będzie spełniał wszelkie wymogi w 
zakresie komunikacji, warunków BHP, zabezpieczeń p.poż i inne, zgodnie z 
obowiązujący prawem. Będzie wyposażony 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 

Nie wyklucza się zastosowania układu odsiarczania z wykorzystaniem rudy darniowej 
 
(b) przebudowa instalacji ciepła z uwzględnieniem zmian wynikających                 
z priorytetów wykorzystania biogazu 
 
Gospodarka ciepłem po modernizacji oczyszczalni wymaga przeprojektowania 
instalacji cieplnej oczyszczalni ze względu na: 

o konieczność podgrzania osadów z istniejącej kotłowni dla potrzeb procesu 
fermentacji 

o konieczność wytworzenia ciepła dla potrzeb socjalnych i technicznych 
 

Kotłownia zlokalizowana będzie w budynku obecnej kotłowni. Kotły muszą być 
wyposażone 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 należy zaprojektować 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. 
Należy zamontować nową automatyczną stację uzdatniania wody oraz 
zaprojektować: 

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

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

W celu wdrożenia Wymagań Zamawiającego należy: 
o wymienić istniejące kotły wodne wyposażone 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 produkcji energii elektrycznej w agregatach 
kogeneracyjnych. 

• kociał stalowy z czujnikiem zaniku wody w kotle 
• regulator kaskadowy 
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• 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 przeprojektować instalację ciepłowniczą 
o przeprojektować stację uzdatniania wody 

• w zakresie koniecznym do obsługi urządzeń grzewczych 
o zaprojektować nowy systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

• Dla potrzeb poprawnej pracy urządzeń należy wymienić wentylację 
grawitacyjną zapewniającą odpowiednią wymianę powietrza. Nawiew 
zaprojektować 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 zaprojektować jako 
kołowe z blachy stalowej ocynkowanej. Wloty otworów wentylacyjnych 
osiatkować. 

• Wentylację mechaniczną wywiewną zaprojektować w układzie 
wentylatorów osiowych. Na wylotach z wentylatorów należy 
zamontować żaluzje wywiewne z tworzywa sztucznego. Załączanie 
wentylatorów wywiewnych sterowane będzie za pomocą termostatu w 
zależności od temperatury panującej wewnątrz obiektu oraz ręcznie 

 
(c) ostateczne rozwiązania w zakresie wykorzystania biogazu 
 
Ostateczne rozwiązania w zakresie wykorzystania biogazu będą zależały od bilansu 
biogazu. Zamawiający przewiduje, iż do czasu wdrożenia drugiego etapu inwestycji 
nadwyżki biogazu (jeżeli wystąpią) będą surowcem do zasilania agregatów 
prądotwórczych, o czym zadecydują uzgodnienia na etapie projektowania. 
Rozwiązania w zakresie zastosowania agregatów kogeneracyjnych będą podlegały 
ocenie na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej. 
 
W przypadku uzasadnionego wymogu zaprojektowania agregatów kogeneracyjnych 
będą one spełniały warunki: 
Montaż agregatów w niezależnych kontenerach zapewniających poprawne warunki 
pracy urządzeń, w tym warunek temperatury otoczenia pracy: -5 do +40 OC. 
Kontener będzie posiadał wszelkie elementy wyposażenia niezbędne do obsługi 
agregatów kogeneracyjnych oraz będzie spełniał wszelkie wymogi w zakresie 
komunikacji, warunków BHP, zabezpieczeń p.poż i inne, zgodnie z obowiązujący 
prawem. Będzie wyposażony 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. 
Dodatkowo kontener spełni wymogi w zakresie ochrony przed hałasem: <65 
dB(A)/7m. 
 
Wyposażenie stacji generatorów biogazowych stanowić będzie zespół urządzeń  
Charakterystyka urządzeń:  

o silnik gazowy, przystosowany do zasilania biogazem (mieszanka uboga); 
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o generator synchroniczny 1500 obr./min., częstotliwość 50Hz, samoregulujący 
się, niski poziom harmonicznych, 

o układ wymienników ciepła umożliwiający odzysk ciepła z silnika i ze spalin, 
o układ pomp i zaworów trójdrogowych oraz pomp elektrycznych obiegów wody 

chłodzącej i grzewczej, 
o zespół sensorów i czujników, 
o orurowanie wewnętrzne zawierające zawory bezpieczeństwa, zawory 

bezpieczeństwa, zawory zwrotne oraz kołnierze umożliwiające podłączenie 
agregatu do instalacji cieplnej  i gazowej, 

o silnik gazowy, prądnica oraz układ wymienników do odzysku ciepła 
montowane na wspólnej stalowej ramie, 

o konstrukcja wyposażona w system podkładek antywibracyjnych, 
o obudowa dźwiękochłonna umożliwiająca dostęp do wszystkich elementów 

agregatu wyposażona we własny układ wentylacji oraz system wyłączający 
urządzenie w przypadku przekroczenia stężenia metanu wewnątrz obudowy, 

o układ chłodzenia awaryjnego umożliwiający pracę zespołu bez odzysku 
ciepła, 

o system wyrzutu spalin wyposażony w tłumik ze stali nierdzewnej, 
o układ monitoringu za pomocą modemu umożliwiający kontrolę i zmianę 

parametrów pracy w pełnym zakresie za pomocą łącza internetowego, 
o praca równoległa z siecią energetyczną, Układu do synchronizacji jednostki z 

siecią 
o zewnętrzny zbiornik oleju uzupełniający poziom oleju w silnikach agregatów, 
o pełny układ zabezpieczeń do współpracy z siecią enegetyczną, 
o układ AKPIA zapewniający sterowanie nadrzędne dwoma agregatami. 

Układ będzie spełniał co najmniej poniższe wymogi funkcjonalno-użytkowe: 
o płynna regulacja mocy: 50 – 100 % mocy nominalnej  
o kontrola regulacji ciśnienia drogi gazowej  
o system wyrównawczy ciśnienia cieczy chłodzącej  
o system zabezpieczający i odcinający przed ulatnianiem się biogazu  
o regulacja wg ilości biogazu lub odbioru energii cieplnej 

Dodatkowo należy przewidzieć konieczność podniesienia ciśnienia biogazu dla 
potrzeb zasilania agregatów prądotwórczych. Planuje się zastosowanie dwóch 
dmuchaw w wersji przeciwwybuchowej kwasoodpornej. 
Dmuchawy będą pracować w układzie, dmuchawa robocza + dmuchawa rezerwowa. 
Należy zamontować odpowiednie dmuchawy, przy założeniach: 

 gęstość biogazu                     1kg/m3 

 zabezpieczenia:                      Ex IP54 
 przełącznik podciśnienia, zakres 0,4 do 10 mbar max. ciśnienie pracy 100 mbar 
 automatyczne przełączanie dmuchaw 

Należy wykonać bypass wraz z układem zasuw umożliwiający ominięcie sprężarek w 
razie konieczności. 
 
Energia elektryczna z agregatów będzie przekazywana w całości do sieci energetyki 
zawodowej, natomiast energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby 
wewnętrzne oczyszczalni (podgrzewanie osadu w procesie fermentacji, ogrzewanie 
obiektów oczyszczalni). Układ powinien być wyposażony fabrycznie w dodatkową 
rozdzielnię pośredniczącą, która posłużyć ma do wyprowadzenia mocy z agregatów 
prądotwórczych i przesyłu jej  do sieci energetyki zawodowej.  
Rozdzielnia pośrednicząca powinna być wyposażona w: 

• niezbędne układy zabezpieczeniowe, 
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• układ do synchronizacji agregatów z siecią 
• system łączników manewrowych, 
• instalację potrzeb własnych, 
• system ochrony przeciwporażeniowej, 
• połączenia wyrównawcze. 

Należy ponadto wykonać: 
• połączenia kablowe pomiędzy agregatami a rozdzielnią pośredniczącą, 
• szafę sterowniczą współpracującą z: 
− układem wzbudzenia,  
− układem smarowania, 
− układem chłodzenia, 
− pulpitem sterowniczym agregatu,  
− układami zabezpieczeniowymi i łącznikami rozdzielni pośredniczącej, 
− układem do synchronizacji agregatu z siecią 
− napędami pomp i wentylatorów  
− innych urządzeń pomocniczych. 

Wszelkie prace związane z przyłączeniem agregatów kogeneracyjnych należy 
wykonać zgodnie z ich dokumentacją DTR. 
Należy wymienić istniejący licznik energii na licznik pozwalający zliczać ilość 
dostarczonej energii do sieci dostosowany do oficjalnych rozliczeń z energetyką. 
Agregaty musza posiadać sterownik z portem RS 485. i poprzez konwerter portem 
ethernetowym podłączyć wszystkie sygnały z generatorów do sieci światłowodowej. 
1.4.20. Sieci międzyobiektowe 
a) przebudowa sieci ze względu na potrzeby technologiczne                     
i eksploatacyjne oczyszczalni 
W ramach modernizacji oczyszczalni i rozbudowy węzłów technologicznych należy 
zaprojektować co najmniej następujące roboty z zakresu sieci miedzyobiektowych: 

− modernizacja lub wymiana sieci istniejących wraz z konieczną zmianą trasy                
i rozwiązaniami kolizji z obiektami projektowanymi 
− przed komorami osadu czynnego należy zaprojektować nową komorę 
rozdziału wraz z sieciami w celu umożliwienia prawidłowej regulacji i rozdziału 
strumieni na poszczególne ciągi technologiczne 
− przed osadnikami wtórnymi należy zaprojektować przebudowę sieci w celu 
umożliwienia prawidłowej regulacji i rozdziału strumieni na poszczególne osadniki 
wtórne 
− należy rozbudować sieci międzyobiektowe w obrębie wszystkich węzłów 
technologicznych, gdzie przewiduje się uruchomienie dodatkowych bloków 
technologicznych w celu wdrożenia wszelkich wymogów technologicznych                     
i funkcjonalno-użytkowych uruchamianych obiektów, zbiorników, komór. 
− należy zaprojektować sieci międzyobiektowe umożliwiające ominięcie komory 
fermentacyjnej osadem zmieszanym i poddawanie go bezpośrednio do procesu 
odwadniania. 
− zaprojektować kompletną sieć instalacji biogazu wraz z infrastrukturą, 
odwadniaczami, włączeniami, uwzględnieniem warunków montażu nowych                     
i istniejących odbiorników biogazu 
− należy zaprojektować ujęcie wody technologicznej i sieć wody technologicznej 
w celu uzbrojenia nowoprojektowanych węzłów technologicznych 
− woda technologiczna. 
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1.4.21. System sterowania i kontroli pracą oczyszczalni. 
W ramach robót w branży AKPiA należy zaprojektować co najmniej następujące 
zakresy prac: 
(a) rozbudowa i modernizacja systemu wizualizacji i sterowania procesami 
technologicznymi, 
(b) wymiana przepływomierzy na urządzenia pracujące w nowoczesnym 
standardzie AKPiA (szczegółowy opis w WWiOR) 
(c) pomiar w systemie ciągłym (on-line) 
(d) realizacja algorytmu sterowania procesem oczyszczania ścieków 
(system napowietrzania, recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej, oraz 
dostosowanie odpowiednich czasów denitryfikacji i nitryfikacji w zależności od 
składu ścieków  i warunków zewnętrznych. 
(e) rozbudowa i modernizacja systemu sterowania i wizualizacji układu 
energetycznego oczyszczalni 
(f) wdrożenie nowoczesnych standardów przesyłu danych i komunikacji 
 
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 montażowe 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 także pod 
względem wzajemnych zabezpieczeń (np. wyłączenie prasy przy awarii 
przenośnika ślimakowego). 
(c) Należy zaprojektować tablice synoptyczną z wszystkimi 
urządzeniami zabudowanymi na oczyszczalni, zarówno istniejącymi, jak                     
i nowozainstalowanymi. Należy odzwierciedlić na tablicy diodami stany 
poszczególnych urządzeń na obiektach praca/gotowość/awaria oraz 
otwarcie/zamknięcie zasuw i przepustnic oraz z użyciem wyświetlaczy 
cyfrowych  podstawowe informacje: dopływ ścieków, odpływ ścieków, 
przepływ recyrkulacji zewnętrznej, stężenia 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 stężenia tlenu, regulujący 
poprzez przepustnicę stężenie tlenu w tej komorze. Pomiary te winny być 
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zrealizowane dla każdego ciągu technologicznego indywidualnie 
(e) Dla każdego z reaktorów zastosować po jednym analizatorze azotu 
azotanowego z wykorzystaniem pomiarów do sterowania recyrkulacją 
wewnętrzną, 
(f) Do sterowania aeratorami należy wykorzystać sygnały z komór na-
przemiennego działania (z możliwością wyłączenia z komputera 
centralnego) i wszystkich komór nitryfikacji. 
(g) Dla WKF zainstalować miernik ilości biogazu 
(h) Dla urządzeń należy 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 że 
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 możliwością 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 książkowej i elektronicznej w języku polskim. 
(m) Wykonawca winien przeprowadzić szkolenie z zakresu konfiguracji 
systemu  i zastosowanych zasad programowania. 
(n) Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przekaże 
Użytkownikowi wszystkie materiały (sprzęt, oprogramowanie 
narzędziowe), które umożliwia pracę nad systemem, dostarczona zostanie 
również dokumentacja powykonawcza systemu w postaci elektronicznej. 
(o) Wszystkie istotne parametry pracy obiektu i urządzeń mają być 
dostępne w systemie. 
(p) Układ sterowania zaprojektować w taki sposób, że sterowanie 
urządzeniami ma odbywać się z poziomu dyspozytorni w sposób ręczny 
lub automatyczny wg założonych algorytmów pracy. 
(q) Przyjęty program ma zawierać wszystkie powszechnie używane ele-
menty, tj. obsługę alarmów, wykresy przebiegów czasowych pomiarów, 
system raportów, system obsługi serwisowej urządzeń, a program ma 
działać płynnie i na bieżąco uaktualniać swoje dane z obiektu. 
(r) W trakcie realizacji zadania należy każdorazowo ustalić z 
Użytkownikiem sposób i miejsce montażu urządzenia pomiarowego. 
(s) Należy wprowadzić projektowo co najmniej następujące możliwości 
sterowania: 

- przy regulacji stężenia tlenu umożliwić wprowadzanie z komputera 
centralnego wartości minimalnej i maksymalnej (regulacja pomiędzy 
dwoma wartościami) oraz możliwości sterowania według dowolnie 
wybranych lub wszystkich mierników tlenu rozpuszczonego, 
- umożliwić sterowanie recyrkulacją wewnętrzną proporcjonalnie do 
wielkości mierzonego dopływu, odpływu lub według. zadanej wartości 
stałej oraz wprowadzić możliwość sterowania wg różnicy potencjału 
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redoks między komorami nitryfikacji i denitryfikacji (również 
uwzględniając wartości minimalną i maksymalną), 
- zainstalować w zbiornikach reagentów (jeżeli 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 zależności 
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 również 
Profibus DP. 
• Jako medium komunikacyjne  należy zastosować kabel optyczny. 
• Użytkownik powinien posiadać w ramach dostarczonej licencji, całkowity                     
i nieograniczony dostęp do wszystkich narzędzi konfiguracyjnych systemu, 
umożliwiający dowolną modyfikację oprogramowania użytkowego we własnym 
zakresie, w dowolnym, dogodnym dla użytkownika czasie. 
• Tworzenie oraz modyfikacja oprogramowania użytkowego powinny być 
możliwe do wykonania w trybie off oraz on-line, przy pracującym obiekcie. 
• System powinien mieć w swojej strukturze stację inżynierską, na której 
dostępne będą w dowolnej chwili wszystkie narzędzia programowe 
(konfiguracyjne) umożliwiające zaprojektowanie oraz modyfikację 
oprogramowania użytkowego. Stacja taka powinna być skonfigurowana jako 
komputer klasy serwer z macierzą dyskową. 
• Każda stacja operatorska pracuje jako stacja autonomiczna tzn. 
funkcjonalnie nie jest zależna od innych stacji roboczych. 
• Wymagane będą rozwiązania z możliwością automatycznego pełnego 
startu systemu po załączeniu zasilania 
• System powinien umożliwiać wprowadzanie (export) do arkusza 
kalkulacyjnego Excel dowolnych bieżących wartości z systemu lub pobranych 
ze zbiorów archiwizowanych,               w celu dalszej ich obróbki. 
• Ilość archiwizowanych informacji ograniczona jest tylko wielkością dysku. 
• Kontrolery z przynależnymi modułami we/wy mogą być dowolnie 
rozlokowane na obiekcie, z zachowaniem wymogów odległościowych 
standardu sieci. 
• Kontrolery powinny przechowywać oprogramowanie użytkowe 
(konfigurację) w pamięci typu Flash, (która nie traci zawartości przy zaniku 
zasilania).  
• Wymagana jest dostępność  szerokiej gamy  modułów we/wy,  które 
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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 wyposażony 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 należy wyposażyć w: 
− Jedną stacje operatorską z monitorem LCD o przekątnej ekranu min 20’’. 
− Jedną stacje inżynierską wyposażoną oprócz oprogramowania 
narzędziowego,  w pakiet biurowy – klasy MS Office Professional lub 
wyższej. 
− Drukarkę kolorową. 
− Tablicę synoptyczną. 
− System podtrzymania zasilania UPS. 
− System klimatyzacji. 

 
 Topologia systemu wizualizacji i sterowania. 

Elementy wykonawcze nowego systemu wizualizacji i sterowania należy 
zabudować w szafach sterowniczych, które można zainstalować w istniejących 
budynkach. Obsługa oczyszczalni ścieków będzie prowadzona z dyspozytorni 
za pomocą stacji operatorskiej. Lokalny kontroler grupy 1 należy wyposażyć w 
duży, czytelny panel operatorski, umożliwiający wizualizację i sterowanie 
urządzeniami grupy 1, nawet w przypadku fizycznej utraty łączności  z 
dyspozytornią.  

 
 Standard rozproszonego systemu sterowania. 
• Zaprojektowany system powinien oparty być na standardzie              
32-bitowego systemu operacyjnego Windows XP lub 
równoważnego. Wraz z systemem operacyjnym należy 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 umożliwiać 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 uzależniony od zastosowanej 
aparatury (zasada kompatybilności). 
• Obwody komunikacji z aparaturą obiektową powinny posiadać 
obustronne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zgodne z 
zasadami strefowej ochrony przeciwprzepięciowej oraz 
wyrównania potencjałów w obiektach przemysłowych . 

 
 Współpraca z innymi  urządzeniami i systemami. 
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• Możliwość współpracy z urządzeniami obiektowymi dla różnych 
sygnałów  i powszechnie stosowanych protokołów 
komunikacyjnych.  
• Możliwość współpracy z istniejącymi elementami systemu, 
które podczas modernizacji oczyszczalni nie zostaną wymienione. 
• System powinien umożliwiać udostępnianie danych do innych 
aplikacji zewnętrznych poprzez mechanizmy serwera OPC 
• Preferowane będą rozwiązania umożliwiające wymianę 
informacji pomiędzy systemem, a arkuszem kalkulacyjnym Excel 
dla realizacji dalszego przetwarzania danych. 

 
 Funkcje systemu. 
• System powinien umożliwić jego rozbudowę w sposób łatwy, 
prosty i bezpieczny dla pracującej instalacji. Niezbędna jest 
możliwość wymiany  i dodania kontrolerów, oraz modułów we/wy 
podczas normalnej pracy systemu bez potrzeby odstawienia 
instalacji.  
• Dla zastosowań na obiektach zagrożonych 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, wyposażony w komplet licencjonowanych 
narzędzi, niezbędnych do programowania oraz lokalnej 
diagnostyki  zastosowanej aparatury obiektowej. Wraz z 
komputerem przenośnym należy dostarczyć zestaw niezbędnych 
adapterów i konwerterów. 
• W przypadku wyboru systemu SCADA, przenośny komputer 
należy doposażyć w licencjonowany pakiet narzędziowy, dający 
możliwość swobodnej modyfikacji oprogramowania każdego 
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 umożliwi zarządzanie aparaturą obiektową, a w 
szczególności zdalną diagnostykę, konfigurację, monitorowanie 
stanu technicznego aparatury obiektowej itp. 
• System powinien umożliwiać 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 wizualizacji 
• rozbudowa i modernizacja systemu wizualizacji i sterowania 
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 
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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, 

• zaprojektowanie  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 zużytego 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, 
 wody przemysłowej, 
 koagulantu 
 technologiczne sieci 

międzyobiektowe (wg uzgodnień z 
użytkownikiem na etapie 
projektowania), 
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− 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), 
− zużycie 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 zależności od składu ścieków i warunków zewnętrznych. 
 
• rozbudowa i modernizacja systemu sterowania i wizualizacji 
układu energetycznego oczyszczalni 

 
 Funkcje komputerowej aplikacji systemu wizualizacji                     

i sterowania dla OŚ 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 położeniu zasuw i przepustnic                     
( procentowo + sygnalizacja całkowitego zamknięcia) 
• rejestracja czasu pracy poszczególnych napędów (dwa 
modyfikowalne z poziomu administratora systemu liczniki 
przypadające na każde urządzenie: 

− całkowity czas pracy urządzenia – licznik narastający, 
− 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 
możliwością wyświetlenia i wydruku, dowolnie wybranego 
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przedziału czasowego, zarówno w formie wykresu (trendu) jak                   
i w formie liczbowej. 
• system ochrony dostępu umożliwiający selektywne 
przypisanie indywidualnych uprawnień dla każdego użytkownika 
• możliwość nadrzędnego sterowania napędami włączonymi w 
układ automatycznego sterowania (w granicach ustawionych 
progów): załączanie, wyłączanie, zmiana sekwencji załączeń 
oraz możliwość modyfikacji progów załączenia i wyłączenia 
• ekrany szczegółowe umożliwiające śledzenie oraz 
modyfikację parametrów wybranego obiektu 
• ekrany zbiorcze umożliwiające podgląd wybranego fragmentu 
ciągu technologicznego (część ściekowa, część osadowa, część 
gazowa) 
• main picture – ekran startowy prezentujący najważniejsze 
informacje technologiczne (zawartość ekranu zostanie 
uzgodniona z użytkownikiem na etapie projektowania) 
• zestawienia zbiorcze – rejestr czasu pracy urządzeń, rejestr 
zużycia 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  

 
 Montaż i uruchomienie tablicy synoptycznej 

Tablica synoptyczna powinna posiadać moduły wyświetlania wartości binarnych                     
i analogowych.  
Należy zaprojektować 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 może być wykonana jako tablica mozaikowa lub w technice druku 
wielkoformatowego. 
 
Parametry tablicy synoptycznej : 

• wymiary tablicy min. 3,0m na 1,8m, 
• sygnalizacja świetlna za pomocą modułów wielodiodowych z 
diodami o średnicy 5mm, w kolorach jak poniżej, o podwyższonej 
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, 
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• sygnalizacji ostrzeżeń np. 1 stopnia alarm centralki stężenia 
gazów – dioda pomarańczowa, 

Na tablicy przewiduje się również wyświetlenie podstawowych parametrów 
technologicznych. 
 
1.4.22. Zagospodarowanie terenu. 
a) przebudowa układu komunikacyjnego oczyszczalni z uwzględnieniem 
warunków eksploatacji obiektu po modernizacji, 
W związku z planowanymi pracami z zakresu modernizacji nawierzchni oraz 
montażem nowych urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim należy zaprojektować nowy układ komunikacyjny oczyszczalni w 
oparciu o rozwiązania istniejące (po trasach).  
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. Zakres prac w zakres układu komunikacyjnego dotyczy 
zarówno zakresu nowoprojektowanego jak i istniejącego. 
 
b) wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków 
Nowe ogrodzenie oczyszczalni ścieków należy zaprojektować o wysokości min. 
2,00m z przęseł betonowych zbrojonych , osadzonych w słupkach betonowych 
zbrojonych .W ogrodzeniu należy osadzić bramę wjazdową z napędem elektrycznym 
oraz furtkę z zabezpieczeniem (zamknięciem). 
 
1.4.23. Termomodernizacja obiektów oczyszczalni ścieków. 
Wszelkie projektowane obiekty na terenie oczyszczalni winny spełniać obowiązujące 
wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej obiektu/obiektów. Istniejące 
obiekty zostaną poddane termomodernizacji w zakresie co najmniej dociepleń 
elewacji oraz wymiany stolarki, a kolorystyka obiektów nawoprojektowanych i 
modernizowanych będzie spójna i zatwierdzona przez Zamawiającego w systemie 
RAL. 
W tym zakresie dla modernizowanych obiektów wymaga się zaprojektowania robót 
uwzględnieniem następujących warunków: 
 
• Elewacja. Ocieplenie ścian ze styropianu fasadowego samogasnącego FS15 

metodą lekką-mokrą. Wykończenie zewnętrzne tynkiem cienkowarstwowym 
strukturalnym. Malowanie farbami silikonowymi w kolorystyce białej i 
niebieskiej, z uwzględnieniem cech elewacji budynków istniejących. Nad 
wejściami należy zaprojektować daszki z poliwęglanu 
 

Stolarka drzwiowa i okienna . Przewiduje się zastosowanie  typowej stolarki 
okiennej i drzwiowej posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Okna i drzwi zewnętrzne – aluminiowe. 
Pomieszczenia na pobyt ludzi - okna jedno lub dwuskrzydłowe, profil komorowy 
z wewnętrznym wzmocnieniem stalowym. Kolor winien być zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Szklenie podwójne zespolone – ISO. Pustka powietrzna 
min. 12mm. Izolacyjność dźwiękowa dostosowana do charakteru pomieszczeń. 
Drzwi wejściowe, izolowane cieplnie. Drzwi zewnętrzne powinny być 
zaopatrzone w urządzenia sprężynowe do samoczynnego zamykania. 
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1.4.24. Modernizacja stacji średniego napięcia (ŚN). 
Zamawiający przewiduje w ramach Kontraktu modernizację rozdzielnicy SN – 
konieczność spowodowana stanem technicznym zainstalowanych urządzeń w 
zakresie: 

• Obudowy celek wszystkich pól stacji pozostają dotychczasowe, zostaną 
jedynie 

• odremontowane i zakonserwowane, 
• Mosty szynowe torów głównych w poszczególnych sekcjach pozostają bez 

zmian, 
• zostaną jedynie odremontowane i zakonserwowane, 
• Wyposażenie pól pomiarowych pozostaje bez zmian, 
• Pola zasilające i odpływowe: wymiana odłączników na nowe, wyłączników na 

typy z 
• napędem silnikowym, wymiana kompletu zabezpieczeń pola, wyposażenie 

pola w 
• nowe układy sterowania i sygnalizacji, 
• Pole sprzęgłowe: wymiana odłączników na nowe, wyłącznika na typ z 

napędem 
• silnikowym, wyposażenie pola w nowe układy sterowania i sygnalizacji, 
• Wyprowadzenie sygnałów dotyczących stanów wszystkich łączników                     

i zabezpieczeń, 
• do wskazanego przez inwestora pomieszczenia, 
• Dopasowanie istniejących szyn w zakresie danego pola do zastosowanych, 

nowych 
• aparatów, 
• Wyposażenie stacji w baterię akumulatorów z układem ładowania, 
• Zaprojektowanie Rozdzielnicy Potrzeb Własnych (RPW) stacji zasilanej z 

niezależnego 
• źródła na potrzeby gniazd remontowych, 
• Wymiana dotychczasowego oświetlenia stacji z możliwością zasilania tego 
• oświetlenia z RPW, 
• Wymiana dotychczasowego sprzętu BHP i ppoż. stacji, 
• Wyremontowanie pomieszczeń stacji w zakresie renowacji powierzchni ścian 
• wewnętrznych i zewnętrznych, podłóg, sufitów, dachu oraz drzwi wejściowych 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę. 
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. z 2003 r. Nr 120 poz.1133 ze zmianami). 
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. z 1998 r. Nr 126 poz.839) 

o Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. z 2009r. .Nr 124 poz.1030)  
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o Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz.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 = 15.000 – 20.000 
m3/d, 

o wszystkie pomieszczenia z zainstalowanymi urządzeniami technologicznymi 
muszą zostać wyposażone 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 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 
umożliwiającej łatwą wymianę, 

o należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe oczyszczalni 
(np. stolarka aluminiowa, elementy ze stali nierdzewnej, itp.) 

 
Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 
a) Wersja papierowa w ilości  egz. Wskazanych w § 8 umowy, złożona w sposób 
zgodny z wymogami obowiązującego prawa 
b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD lub DVD z możliwością 
kopiowania dla potrzeb   przetargów  publicznych: 

a. forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części)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 przedłoży 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, żelbetowe                     
i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Rysunki będą wykonane zgodnie z polskimi normami a mianowicie: 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 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 

montażu konstrukcji prefabrykowanych. 
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- 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. 

Powyższe rysunki i obliczenia zostaną przekazane Zamawiającemu do 
zatwierdzenia.  
 
Rurociągi. Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy 
„PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia” 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, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz 

wszystkie roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy.  
 
Obiekty budowlane i konstrukcje. Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie 
rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze szczegółami 
dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. Powyższe rysunki i obliczenia zostaną 
przekazane Zamawiającemu do zatwierdzenia, i składać się będą z następujących 
tematów i pozycji: 

- rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 
dla budynków, zbiorników, konstrukcji inżynierskich oraz instalacji                     
i związanego z tym wyposażenia. 

- obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe łącznie z rozwiązaniem 
projektowym fundamentów i ich posadowień 

- rysunki elementów konstrukcyjnych oraz szczegóły elementów żelbetowych                 
i murowanych, drewnianych wraz z wykończeniem. 

- rysunki zbrojenia  
- rysunki montażowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, 

drewnianych, żelbetowych 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 krawężnikami i odwodnieniem. 
- zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze  

 
Spis rysunków. Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, 
zgodnie  z opisem powyżej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze 
oraz kopię każdego rysunku sporządzonego w komputerze ma nośniku 
magnetycznym (na płycie kompaktowej).  
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Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane                     
i przekazane zgodnie z  wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny 
być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na świecie chyba, że inne 
rozmiary zostaną uzgodnione   z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów 
konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć 
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 niż 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 przekaże dwa egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń 
Zamawiającemu zwracając się o zatwierdzenie a Zamawiający zwróci jedną kopię 
rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi komentarzami. 
Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiającego na rysunkach lub obliczeniach 
będą natychmiast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone 
ponownie w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. 
Dwie kopie każdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłożone 
Zamawiającemu. Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią (“RYSUNEK 
ROBOCZY ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO” - PW). 
Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. 
Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez 
dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze 
zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego, wówczas prześle pisemne 
zawiadomienie do Zamawiającego w terminie siedmiu dni od daty otrzymania 
zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca 
ponownie przedłoży Zamawiającemu dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech 
egzemplarzach w celu uzyskania komentarza Zamawiającego.  
 
2.2. Forma Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do opracowania 

przez Wykonawcę. 
2.2.1. Wymagania odnośnie zakresu SIWZ MUSI ZOSTAĆ OPRACOWANA 
ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA POLSKIEGO A W SZCZEGÓLNOŚCI: 

• wymogami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 19, poz. 177, ze zmianami), 

• wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 
2006r.: Dz. U. Nr 156, poz.1118), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz. 2072, ze zmianami), 

• wymogami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93, ze zmianami), 

• powinna uwzględniać wszystkie wymagania i regulacje Funduszu Spójności, w 
tym zalecenia i wzory NFOŚiGW, publikowane na stronach www.nfosigw.gov.pl             
i składać się z następujących części: 

 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 2. Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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 3. Część III Opis przedmiotu zamówienia:  Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych, Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, 
Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót, Informacja BIOZ). 

Części I i II powinny być sporządzone w wersji papierowej oraz elektronicznej przy 
użyciu edytorów tekstu kompatybilnych z MS Office. Część III 
Dokumentacja  projektowo- kosztorysowa powinna zostać sporządzona w wersji 
papierowej oraz elektronicznej spełniającej następujące wymogi: 
• Przedmiar Robót, jako element SIWZ na wybór Wykonawcy Robót powinien 

zostać przygotowany w formacie *.xls 
• każde opracowanie projektowe powinno posiadać swój odpowiednik w wersji 

elektronicznej zapisanej w formacie .jpg lub .pdf, 
• jakość elektronicznej wersji dokumentu powinna być porównywalna z jakością 

wersji papierowej, 
• w przekazanej do odbioru wersji elektronicznej, średni rozmiar dokumentu w 

formacie A4 nie powinien przekraczać 40 kB/stronę, 
• każdy dokument powinien być zapisany w rozdzielczości min. 300dpi; dla 

dokumentów o powierzchni powyżej 1,5 m2 dopuszczalne jest zmniejszenia 
rozdzielczości do 180 dpi, 

 

2.2.2. Ustalenie aktualnej szacunkowej wartości zamówienia na roboty 
budowlane 
Wykonawca przedstawi zamawiającemu opracowania kosztowe i kosztorysowe 
według aktualnych cen jednostkowych robocizny, materiałów, pracy sprzętu, 
wskaźników narzutów, kosztów pośrednich i narzutu zysku, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym            
(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 
 
2.2.1. Udział w charakterze biegłych 
Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, będzie brał udział w charakterze biegłych 
w pracach Komisji przetargowej w postępowaniach na wybór Wykonawców Robót 
budowlanych, w tym udział w przygotowaniu wyjaśnień i modyfikacji dot. SIWZ dla 
Kontraktów na Roboty – aż do momentu podpisania Kontraktów. 
 
 
2.3. Cechy zamówienia dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
2.3.1. Hale technologiczne 

Hale będą budowane w przypadku gdy  nie będzie możliwości wykorzystania 
innego miejsca. 

Opis. Przy projektowaniu hal technologicznych obowiązują przepisy zawarte w:  
o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 21 kwietnia  
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, (Dz. U. z 2006 r.  Nr 80, poz. 563). 
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o Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz 
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U.          
z 2005 r. Nr 81, poz. 716) 
 

Układ komunikacyjny hal technologicznych musi uwzględniać przewidywaną 
technologię prac remontowych i serwisowych instalacji i urządzeń technologicznych 
bez konieczności demontażu elementów stałych hali technologicznej i demontażu 
instalacji oraz urządzeń technologicznych.  
Hale technologiczne winny być wyposażone w suwnice do celów remontowych (o ile 
remont urządzeń i instalacji zainstalowanych w obiekcie będzie wymagał ich użycia)             
o udźwigu dostosowanym do wagi najcięższego remontowanego elementu 
oferowanej instalacji oraz urządzenia. 
. 
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.  
Wszystkie 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 ciepłochronnej, zaś ściany fundamentowe 
betonowe lub murowane z bloczków żwirobetonowych 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 dzwiękochłonna 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 demontażu 
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 białej                     
i niebieskiej,  z uwzględnieniem cech elewacji budynków istniejących. Nad 
wejściami należy zaprojektować 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 drewniana. Okna i drzwi 
zewnętrzne – aluminiowe. Pomieszczenia na pobyt ludzi - okna jedno lub 
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dwuskrzydłowe, profil komorowy z wewnętrznym wzmocnieniem stalowym. 
Kolor winien być zaakceptowany przez Zamawiającego. Szklenie podwójne 
zespolone – ISO. Pustka powietrzna min. 12mm. Izolacyjność dźwiękowa 
dostosowana do charakteru pomieszczeń. Drzwi wejściowe, izolowane cieplnie. 
Drzwi zewnętrzne powinny być zaopatrzone w urządzenia sprężynowe do 
samoczynnego zamykania. 

 
Wykończenie ścian. Tynki wewnętrzne ścian murowanych cementowo-wapienne. 

Okładziny ścian z płytek ceramicznych do wysokości 2m w kolorze jasnym 
błękitnym, wykończonych listwami; powyżej 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 beżowym. 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 wykładzin PCV i dywanowych. 

 
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, poręcze. Pomosty technologiczne, schody – 

stal kwasoodporna min 1H18N9T. Balustrady, poręcze – stal kwasoodporna 
min 1H18N9T. Kratki na pomostach – stal kwasoodporna min 1H18N9T. 

 
2.3.2. Zbiorniki żelbetowe 
Przewidziane do realizacji zbiorniki żelbetowe należy zaprojektować 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. 
Powierzchnie wewnętrzne zbiorników narażone na działanie środowisk agresywnych 
należy odpowiednio zabezpieczyć powłokami systemowymi z żywicy epoksydowo-
smołowej wg zaleceń producenta systemu,  
Powierzchnie zewnętrzne zbiorników stykające się z gruntem należy zabezpieczyć 
odpowiednią systemową powłoką izolacyjną (preparat gruntujący + preparat 
izolacyjny). 
Pomosty technologiczne, schody oraz kratki na pomostach należy zaprojektować ze 
stali kwasoodpornej min. 1H18N9T. Balustrady oraz poręcze należy zaprojektować 
ze stali kwasoodpornej min. 1H18N9T. 
 
2.3.3. 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 
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zakresie wykonania instalacji będą wynikały z przyjętej technologii i z tego powodu 
przyjmuje się iż 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 
wyposażony 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.poż. 
oraz dezodoryzacją powietrza, 

- miejscowe odciągi powietrza z uciążliwych punktów oferowanej instalacji wraz                     
z dezodoryzacją, 

- ciągi wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej 
 
Instalacja ogrzewania. Ogrzewanie budynków i hal należy zaprojektować na 
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 należy 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 

Należy przewidzieć możliwość zrzutu nadmiaru ciepła z układu (np. poprzez 
chłodnice powietrzne lub wodne) w okresie pracy agregatów i braku wystarczającego 
odbioru ciepła 
 
Instalacja wody wodociągowej. W halach i budynkach należy 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 możliwością przyłączenia węża, (b) 
jeden kompletny węzeł sanitarny (umywalka z uzbrojeniem i podgrzewaczem wody) 
Materiał przewodów – dostosowany do warunków pracy uwzględniających 
temperatury                        w budynku. 
Instalacja winna być wyposażona w zawory antyskażeniowe oraz wodomierz. 
 
Kanalizacja sanitarna. Kanalizacja zakładowa winna zapewnić odprowadzenie 
wszystkich ścieków i odcieków powstających w obiektach budowanych                     
i modernizowanych. Włączenie kanalizacji do istniejącej sieci zakładowej wraz z 
rozbudową infrastruktury i zaprojektowaniem prac dostosowawczych w pompowni na 
ciągu ścieków dowożonych 
W halach i budynkach (pomieszczenia techniczne) zostaną zaprojektowane                     
i wykonane kratki ściekowe, a spadki posadzki będą wyprofilowane w sposób 
skutecznie eliminujący zastoje wody  i ścieków, z uwzględnieniem wszelkich 
wymagań montażowych 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. 
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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 umożliwia 
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 
 
2.3.4. Sieci międzyobiektowe 
• (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 złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu                     
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. 
Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami                     
i urządzeniami w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na 
konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie 
nastręczał problemów.  
Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy 
zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. 
Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy 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 demontażu kołnierzy, zaworów               
i innych elementów bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji.  
Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu włączenia do głównego 
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, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 
Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z 
podporami rur, zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.  
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Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź 
na 1,5 razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie 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, również i ta partia materiałów musi przejść stosowne testy.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu 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 montażu.  
Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń 
przedmuchane sprężonym powietrzem.  
Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania “luzów” na łącznikach rur z 
uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń 
mechanicznych i termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy 
nośne. Należy zastosować połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i 
karbowane rury by zabezpieczyć pewien margines błędu. Ruraż 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 możliwości ocenę materiałów należy prowadzić           w oparciu o PN. 

 
(B) Rurociągi 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 powyżej 80 mm, które zostaną ułożone                  
i zasypane ziemią, powinny być pokryte warstwą zabezpieczającą i owinięte 
materiałem ochronnych, zaś rurociągi, które ułożone zostaną w kanałach 
technologicznych należy jedynie pomalować środkiem zabezpieczającym. W obu 
przypadkach, wewnętrzne powierzchnie rur powinny być pokryte środkiem 
zabezpieczającym na bazie żywic epoksydowych warstwą o grubości nie mniejszej 
niż 250 mikrometrów. Warstwa zabezpieczająca położona zostanie również na 
połączeniach, co uzależnić należy 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. 

 
(C) Rurociągi ze stali kwasoodpornej 
Wszystkie rury i ich wyposażenie 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: 

- montażowe: spawanie 
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- 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: 
- sprężone powietrze 
- ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów. 

 
• (D) Rurociągi z PE  
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych 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) Rurociągi z PVC  

Niniejsza specyfikacja dotyczy rurociągów instalacji chemicznych ułożonych 
wewnątrz obiektów. 
Materiał rur i kształtek: PVC. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.  
 
(F) Oznakowanie rurociągów 
Wykonawca naniesie farbą oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach 
założonych w budynkach, w odstępach 5-ciu metrów oraz w miejscach przejść 
rurociągów przez ściany lub podłogi i wejść do i z budynku. W najbliższym 
sąsiedztwie każdego 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 
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.  
 
• (G) Oparcia rurociągów 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 
rurażu  i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy 
pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie od 
rurociągów, które łączą. 
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane 
opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby 
ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, 
trójnikach  i zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki 
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 Zamawiającego.  
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2.3.5. Instalacje elektryczne wewnętrzne. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie Projektu Budowlanego oraz 
Rysunków Wykonawczych dla Robót budowlano montażowych obejmujących: 
 

(a) w nowobudowanych obiektach  zamkniętych oczyszczalni: 
- wyposażenie obiektu w instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego, 
- wyposażenie obiektu w instalacje gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych, 
- wyposażenie w instalację siłową zasilającą urządzenia technologiczne,  
- wyposażenie urządzeń linii technologicznej w szafy oraz instalację 

AKPiA, 
- wyposażenie obiektu w instalację teletransmisyjną dla sterowania                     

i wizualizacji procesu technologicznego, 
- wyposażenie obiektu w instalację telefoniczną wewnętrzną, 
- wyposażenie obiektu w instalację alarmową dozorującą poziom stężenia 

gazów niebezpiecznych (dotyczy obiektów narażonych na wystąpienie 
takich niebezpiecznych stężeń) ,  

- wyposażenie w instalację ochrony od porażeń 
- wyposażenie w instalację wyrównania potencjałów, 
- wyposażenie rozdzielni nn w ochronną instalację przepięciową, 
-  wyposażenie w ochronną instalację odgromową. 

 
(b) w modernizowanych obiektach  zamkniętych oczyszczalni: 

 
- wyposażenie w dodatkowe instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego 

w związku z zabudowaniem nowych linii technologicznych, 
- wyposażenie 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, 

- wyposażenie urządzeń nowych linii technologicznych w szafy oraz 
instalację AKPiA, 

- wyposażenie istniejących i nie modernizowanych urządzeń 
technologicznych w dodatkowe układy do sterowania i wizualizacji, 

- wyposażenie obiektu w instalację teletransmisyjną dla sterowania                     
i wizualizacji procesu technologicznego, 

- wyposażenie obiektu w instalację telefoniczną wewnętrzną, jeżeli taka 
instalacja nie istnieje, 

- wyposażenie obiektu w instalację alarmową dozorującą pozom stężenia 
gazów niebezpiecznych (dotyczy obiektów narażonych na wystąpienie 
takich niebezpiecznych stężeń),  

- wyposażenie obiektu w instalację wyrównania potencjałów, jeżeli taka 
instalacja nie istnieje, 

- wyposażenie w instalację ochrony od porażeń na potrzeby nowych 
urządzeń technologicznych, 

- wyposażenie rozdzielni nn w ochronną instalację  przepięciową. 
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(c) we wszystkich obiektach  zamkniętych oczyszczalni: 
- wyposażenie każdej istniejącej rozdzielni nn w ochronną instalację  

przepięciową. 
 
2.3.6. Rozdzielnice zewnętrzne obiektowe 
• Na potrzeby zasilania nowych linii technologicznych zewnętrznych lub 

określonych grup urządzeń należy  zaprojektować rozdzielnice zewnętrzne 
obiektowe. Należy je zlokalizować jak najbliżej zasilanych urządzeń lub linii. 
Rozdzielnice należy zamocować na istniejących konstrukcjach urządzeń 
technologicznych lub wybudować jako wolnostojące na typowych, 
prefabrykowanych fundamentach. Szafy rozdzielnic powinny być wykonane z 
tworzyw sztucznych. 

Jeżeli w istniejących szafach rozdzielczych są rezerwowe pola lub miejsce do 
zabudowy osprzętu zabezpieczeniowego na potrzeby nowych urządzeń, należy 
je wykorzystać. 

We wszystkich rozdzielnicach siłowych nowych i modernizowanych istniejących 
należy zabudować analizatory sieci monitorujące parametry energetyczne 
rozdzielnicy, które powinny być wpięte do systemy wizualizacji.  

 
2.3.7. Sieci elektryczne zewnętrzne 
Należy zaprojektować 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 należy 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 należy 
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 
ewentualnych kabelków telefonicznych. 

 
- Przewody sygnalizacyjne obiektowe, 
- Przewody pomiarowe obiektowe, 

W obrębie obiektu technologicznego przewody obiektowe sygnalizacyjne oraz 
pomiarowe należy układać w korytkach ze stali kwasoodpornej unikając 
umieszczania ich razem z kablami siłowymi,. 
 

(c) Sieć kanalizacji kablowej.  
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W nawiązaniu do istniejącej kanalizacji kablowej, należy rozbudować 
odcinki kanalizacyjne do obiektów,  w których znajdują się szafy 
sterownikowe. W kanalizacji układane będą kable teletransmisyjne 
międzyobiektowe światłowodowe lub skrętki miedziane.  
 

(d) Oświetlenie zewnętrzne.  
W nawiązaniu do istniejącej sieci oświetlenia terenu, należy  ją rozbudować stawiając 
dodatkowe słupy tylko w miejscach, gdzie powstaną nowe obiekty lub urządzenia 
technologiczne. Jeżeli konstrukcje nowych obiektów pozwolą na zamocowanie na 
nich opraw oświetleniowych, to nie ma potrzeby stawiania dodatkowych słupów. W 
takim rozwiązaniu należy sprawdzić czy oprawy tak zamocowane nie są narażone na 
oddziaływanie szkodliwych dla nich oparów lub wyziewów technologicznych. 

 
2.3.8. 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 przedłożonymi do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Należy 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 używanych wejść (to znaczy dla wszystkich drzwi zewnętrznych do 
budynków i do głównych punktów dostępu do obiektów zewnętrznych), należy 
doprowadzić chodniki o szerokości min. 900 mm wykonane zgodnie z potrzebami; w 
przypadku konieczności pokonania różnic wysokościowych terenu oraz obiektów 
należy 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. Jeżeli nie wyszczególniono inaczej, należy założyć 
eksploatacyjną żywotność nawierzchni równą 50 lat i odporność na ruch wynikający 
z prowadzonych robót. 
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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 (żwirowa) 
- 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 krawężnikami.  
Należy zaprojektować obrzeża betonowe stojące dla chodników:  

- obok których zlokalizowane są instalacje podziemne,  
- które wpływają na estetykę obiektu oraz które są w pobliżu budynków.  

W pozostałych miejscach obrzeża betonowe powinny być równe z powierzchnią 
chodnika. 
Wszystkie chodniki, parkingi, obrzeża i krawężniki muszą być wykonane z materiałów 
mrozoodpornych. 
 
• Odwodnienie. Wykonawca powinien zaprojektować 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 ułożonych z odpowiednimi spadkami. W miejscach gdzie 
drogi są wykończone po obu stronach wystającymi krawężnikami, 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 i  przesadzeniami istniejących 
krzaków, chyba że uzgodnienia w zakresie ograniczenia wpływu oczyszczalni 
na środowisko będą wymagały nasadzeń ochronnych. W takim przypadku 
Wykonawca zaprojektuje odpowiednia nasadzenia w celu uzyskania zgodności 
rozwiązań projektowych z wymaganiami prawa. 
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II. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I RYSUNKÓW 
 
 
Załącznik nr 1 – Rysunki inwentaryzacyjne obiektów oczyszczalni ścieków                      
w Piotrkowie Trybunalskim ( 88 szt.) 

L.p. Tytuł Nr/Skala 
Budynek agregatu prądotwórczego ob. nr 23 
ARCH. Sytuacja 1 / 1:500 
ARCH. Rzut fundamentów 2 / 1:50 
ARCH. Rzut parteru 3 / 1:50 
ARCH. Rzut dachu 4 / 1:50 
ARCH. Przekrój A-A 5 / 1:50 
ARCH. Elewacje, Przekrój B-B 6 / 1: 100 
ARCH. Detale A, B 7 / 1:10 
ARCH. Zestawienie 8 / --- 
KONSTR. Rzut fundamentów 1 /  1:50 
KONSTR. Ława 2 /  1:20 
KONSTR. Fundament agregatu 3 /  1:20 
KONSTR. Nadproże 3m 4 /  1:20 
KONSTR. Rzut dachu  5 /  1:50 
KONSTR. Wieńce dachu 6 /  1:20 
KONSTR. Przekrycie kanału 7 /  1:5 
KONSTR. Zestawienie prefabrykatów 8 /  1:20 
KONSTR. Cokół podstawy dachowej 9 /  1:10 
Budynek administracyjno-socjalny ob. nr 29 
ELEKTR. Plan instalacji elektrycznej. Piwnice. 1 / 1:100 
ELEKTR. Plan instalacji elektrycznej. Parter. 2 / 1:100 
ELEKTR. Plan instalacji elektrycznej. Dach.. 3 / 1:100 
ELEKTR. Schemat ideowy instalacji elektrycznej. 4 / ----- 
ELEKTR. Schemat montażowy starowania wentylatorów 1÷2W 

Schemat montażowy starowania wentylatorów 1÷5W 
Projektowana rozdzielnica „R.S” 

5 / ----- 

Budynek zagęszczania, odwadniania i wapnowania osadów ob. nr 39, 41 
TECHN. Plan sytuacyjny. 1 / 1:500 
TECHN. Schemat technologiczny. 2 / ----- 
TECHN. Rzut parteru. 3 / 1:50 
TECHN. Przekrój A-A 4 / 1:50 
TECHN. Przekroje B-B, B´- B´ 5 / 1:50 
TECHN. Przekrój C-C 6 / 1:50 
TECHN. Przekrój D-D 7 / 1:50 
TECHN. Profil rurociągu osadu nadmiernego 8 / 1:100/250 
TECHN. Profil rurociągu osadu zagęszczonego 9 / 1:100/250 
TECHN. Studzienki: połączeniowe (S1) i spustowe (S2,S3)  10 / 1:25 
Zbiornik retencyjny ob. nr 38 
TECHN. Plan sytuacyjny. 1 / 1:500 
TECHN. Rzut i przekroje. 2 / 1:50 
TECHN. Profile rurociągów osadu przefermentowanego i przelewu awaryjnego 3 / 1:100 
Osadniki wtórne ob. nr 37, 8 
KONSTR. Sytuacja 1 / 1:500 
KONSTR. Rysunek ogólny – rzut 2 / 1:100 
KONSTR. Rysunek ogólny – przekrój A-A 3 / 1:100 
KONSTR. Rysunek ogólny – przekrój B-B 4 / 1:100 
KONSTR. Poz. 2 Komora – rys. ogólny 5 / 1:50 
KONSTR. Poz. 3 Komora – rys. ogólny 6 / 1:50 
KONSTR. Poz. 4 Komora – rys. ogólny 7 / 1:50 
KONSTR. Poz. 1.7 Kolumna centr. - przekrój 8 / 1:20 
KONSTR. Poz. 1.7 Kolumna centr. – płyta górna 9 / 1:20 
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L.p. Tytuł Nr/Skala 
KONSTR. Poz. 1.7 Kolumna centr. – rzut dna 10 / 1:20 
KONSTR. Poz. 1.7 Kolumna centr. – przekr. dna 11 / 1:20 
KONSTR. Zbrojenie osadnika - przekrój 12 / 1:20 
KONSTR. Poz. 1.6 Płyta dna 13 / 1:20 
KONSTR. Poz. 1.5 Pierścień obwodowy 14 / 1:20 
KONSTR. Poz. 1.8.1 Kanał 15 / 1:20 
KONSTR. Poz. 1.8.2 Kanał 16 / 1:20 
KONSTR. Poz. 2 Komora – rys. zbroj. 17 / 1:20 
KONSTR. Poz. 3 Komora – rys. zbroj. 18 / 1:20 
KONSTR. Poz. 4 Komora – rys. zbroj. 19 / 1:20 
KONSTR. Barierka 1 20 / 1:10 
KONSTR. Przejście PT 400/250, szt.1 21 / 1:10 
KONSTR. Przejście PT 200/250, szt.3 22 / 1:10 
KONSTR. Przejście PT 100/250, szt.3 23 / 1:10 
KONSTR. Przejście PT 200/350, szt.3 24 / 1:10 
KONSTR. Marka M1, szt.3 25 / 1:10 
KONSTR. Pokrywa, szt.3 26 / 1:10 
KONSTR. Barierka 2 27 / 1:10 
Komory napowietrzania ob. nr 7, 36 
KONSTR. Sytuacja 1 / 1:500 
KONSTR. Rysunek og. komory nowej - rzut 2 / 1:100 
KONSTR. Rysunek og. komory istn. - rzut 3 / 1:100 
KONSTR. Rysunek ogólny przekrój A-A 4 / 1:100 
KONSTR. Rysunek ogólny przekrój B-B 5 / 1:100 
KONSTR. Rysunek ogólny przekrój C-C 6 / 1:100 
KONSTR. Otwory w pomoście aeratora 7 / 1:50 
KONSTR. Poz.1.1 Płyta pomostu – szt. 12 8 / 1:20 
KONSTR. Poz.1. Pomost w kom. nowej– szt. 4 9 / 1:20 
KONSTR. Poz.2. Pomost w kom. istn.– szt. 8 10 / 1:20 
KONSTR. Poz.6. Segmenty dna 11 / 1:50 
KONSTR. Rysunek zbrojeniowy – przekrój 1-1 12 / 1:20 
KONSTR. Rysunek zbrojeniowy – przekrój 2-2 13 / 1:20 
KONSTR. Rysunek zbrojeniowy – przekrój 3-3 14 / 1:20 
KONSTR. Rysunek zbrojeniowy – przekrój 4-4 15 / 1:20 
KONSTR. Rysunek zbrojeniowy – przekrój 5-5 16 / 1:20 
KONSTR. Poz.5 Komora rzut 17 / 1:20 
KONSTR. Poz.5 Komora - przekrój A-A 18 / 1:20 
KONSTR. Poz.5 Komora - przekrój B-B 19 / 1:20 
KONSTR. Poz.5 Komora - przekrój D-D 20 / 1:20 
KONSTR. Barierka stalowa 1– szt. 12 21 / 1:10 
KONSTR. Barierka stalowa 2 22 / 1:10 
KONSTR. Przejście tulejowe PT 500/350, szt. 2 23 / 1:10 
KONSTR. Przejście tulejowe PT 200/1150, szt. 2 24 / 1:10 
KONSTR. Poz.5.1. Płyta pref. P1 szt. 219 25 / 1:10 
KONSTR. Poz.5.2. Płyta pref. P2 szt. 18 26 / 1:10 
KONSTR. Poz.5.3. Płyta pref. P3 szt. 24 27 / 1:10 
KONSTR. Płyta P4 szt. 42 28 / 1:10 
KONSTR. Tuleje 29 / 1:10 
Pompownia główna ob. nr 4 
ARCH. Sytuacja 1 / 1:500 
ARCH. Rzut podziemia 2 / 1:50 
ARCH. Rzut przyziemia 3 / 1:50 
ARCH. Rzut dachu 4 / 1:50 
ARCH. Przekrój A-A 5 / 1:50 
ARCH. Przekrój B-B 6 / 1:50 
ARCH. Przekrój C-C 7 / 1:50 
ARCH. Elewacja 8 / 1:100 
ARCH. Zestawienie 9 / ----- 
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L.p. Tytuł Nr/Skala 
KONSTR. Poz. 1. Fundament pompy, szt. 5 1 / 1:20 
KONSTR. Poz. 2. Fundament pompy, szt. 4 2 / 1:20 
KONSTR. Poz. 3. Fundament pompy 3 / 1:20 
KONSTR. Poz. 4. Fundament pompy, szt. 3 4 / 1:20 
Piaskownik ob. nr 2 
KONSTR. Sytuacja 1 / 1:500 
KONSTR. Rzut  2 / 1:50 
KONSTR. Przekrój A-A 3 / 1:50 
KONSTR. Przekrój B-B 4 / 1:50 
KONSTR. Tor jezdny, szt. 4 5 / 1:10 
Budynek krat ob. nr 1, 42 
KONSTR. Fundamenty 1 / 1:50 
KONSTR. Belki fundamentowe - zbrojenie 2 / 1:20 
KONSTR. Konstrukcja dachu 3 / 1:50, 1:20 
KONSTR. Cokół podstawy dachowej 200, szt. 1 4 / 1:10 
KONSTR. Zestawienie prefabrykatów 5 / ----- 
KONSTR. Nadproże stalowe 6 / 1:10 

Uwaga:  Rysunki inwetaryzacyjne są wybrane z projektu podstawowego, będącego podstawą 
budowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 

 
 
Załącznik nr 2 - Ocena stanu technicznego konstrukcji budowlanych obiektów 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim – Naczelna Organizacja 
Techniczna Oddział w Piotrkowie Trybunalskim - grudzień  2005 r. 
 
 
Załącznik nr 3  - kopia mapy zasadniczej 
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