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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

Niniejsza dostawa dotyczy tymczasowej implementacji prasy osadu na istniejącej oczyszczalni 

ścieków, przewidzianej do realizacji w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków 

dla aglomeracji Przywidz wraz z drogą dojazdową i sieciami doprowadzającymi”. 

Przewiduje się dostawę i montaż prasy do odwadniania osadu w istniejący ciąg technologiczny 

oczyszczalni ścieków w pomieszczeniu. 

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych 

świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich 

niezbędnych kosztów z tym związanych, Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie 

wizji lokalnej. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót 

Celem dostawy jest zapewnienie odwadniania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków 

przyjmującej ścieki od 5 200 RLM i co stanowi docelowo: 

Qśr,d =  535 m3/d,  

Qmax,d = 685 m3/d 

Qmax,h = 70 m3/h 

1.2. Zakres zamówienia  

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż oraz związane z tym roboty towarzyszące na istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Przywidzu w zakresie: 

 prasy do odwadniania osadu z podłączeniem do istniejącej instalacji technologicznej, 

wodociągowej, elektrycznej, 

 przesunięcia instalacji napowietrzającej wraz z dmuchawami, 

 kontenera na osad – szczelny kontener przystosowany do hakowca pojemność 5 m3, z 

przykryciem rolowanym, 

 montaż przesłony murowanej w celu oddzielenia prasy od istniejących dmuchaw, 

 montaż kratki odciekowej, 

 utwardzenia nawierzchni w obrębie zrzutu odwodnionego osadu do kontenera. 

W szczególności zakres zamówienia obejmuje: dostawę i montaż prasy do odwadniania osad wraz 

z niezbędnymi instalacjami i wyposażeniem, przeprowadzenie prób końcowych i eksploatacyjnych 

wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu 

Zamawiającego. 
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

2.1. Uwarunkowania techniczne 

W budynku technologicznym znajduje się pomieszczenie dmuchaw w którym jest wystarczająca 

ilość miejsca na potrzeby montażu prasy wraz z instalacją. 

2.2. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Przedmiotową Inwestycje przewiduje się na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Przywidz działka 416/2 obręb 1292. 

2.3. Uwarunkowania prawne 

Dostowowanie prowadzenia gospodarki osadowej do obowiązujących przepisów. Wykonawca 

oceni w wymiarze finansowym i względni w swojej ofercie, wpływ dodatkowych wymagań, w 

szczególności prawnych związanych z gospodarką osadową. 

Zmiany w sposobie zagospodarowania osadów ściekowych wynikają z obowiązujących aktów 

prawnych: 

 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21), z późn. zm., 

 rozporządzenia ministra środowiska z 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz.U. 2010, nr 137, poz. 924), 

 rozporządzenia ministra gospodarki z 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur 

dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. 

U.2013, poz. 38). 

Powyższe przepisy wynikają z aktów prawnych Unii Europejskiej:  

 dyrektywy Rady 86/278/EWG z 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, 

w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie. 

Dyrektywa ogranicza możliwości wykorzystania osadów ściekowych do celów rolniczych 

i przyrodniczych, wprowadzając normy dotyczące stężeń metali ciężkich w osadach, 

 dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych (zakaz zrzutu osadów ściekowych do mórz i oceanów), 

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 

odpadów, 

 dyrektywy Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. 

Dyrektywa ta zabrania składowania osadów ściekowych (na składowiskach innych niż 

niebezpieczne i obojętne), których ciepło spalania wynosi powyżej 6 MJ/kg suchej masy. 

2.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Dostowowanie prowadzenia gospodarki osadowej do obowiązujących: 
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 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21), z późn. zm., 

 rozporządzenia ministra środowiska z 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz.U. 2010, nr 137, poz. 924), 

 rozporządzenia ministra gospodarki z 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur 

dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. 

U.2013, poz. 38). 

2.5. Dostępność mediów  

Instalacja wodociągowa dostepna jest w sąsiednim pomieszczeniu w odległości około 10 m. 

Zasilanie elektryczne – w pomieszczeniu przeznaczonym do zabudowy prasy jest instalacja 

elektryczna z której można zasilić szafę zasilająco – sterowniczą przedmiotowej prasy. 

Odprowadzenie odcieku – w posadzce pomieszczenia przebiega instalacja do której można 

włączyć odciek z prasy. 

Osad – instalacja osadu wprowadzona jest do sąsiedniego pomieszczenia workownicy.  

2.6. Opis stanu istniejącego 

Obecnie osad nadmierny odprowadzany jest na laguny osadowe w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku technologicznego. Pomieszczenie w którym przewiduje się zamontowanie prasy służy 

jako pomieszczenie dmuchaw. 
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3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Oferowana prasa nie może stanowić rozwiązania prototypowego i powinna być sprawdzona w 

praktyce eksploatacyjnej.  Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską energochłonnością i 

wysoką niezawodnością, mieć zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie 

Polski, w tym ten ostatni nie krótszy niż okres gwarancji. Stosowane urządzenia powinny 

pochodzić od producentów renomowanych, mających ugruntowaną pozycję na polskim rynku, w 

szczególności posiadających w Polsce autoryzowany serwis, działających w kraju nie krócej niż 

pięć lat. Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde 

urządzenie powinno być wyposażone w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę 

znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. Prasę należy dostarczać z szafkami zasilająco – 

sterowniczymi. Wymaga się, aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała obudowę, odporną na 

działanie czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelność IP55 oraz 

ochronę p.przepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Wymaga się, aby AKPiA danego urządzenia 

było kompatybilne z AKPiA przyjętym na obiekcie, do którego to urządzenie należy. Należy 

przewidzieć okablowanie dostarczanych urządzeń.  

Armatura powinna posiadać niezbędne certyfikaty i być dopuszczona do stosowania na rynku 

polskim. 

3.1. Sprzęt  

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który:  

 nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, 

 spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

3.2. Transport  

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które:  

 nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów, 

 podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia leżącego w gestii 

i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

4.1. Charakterystyka ilościowa osadów i ścieków dopływających do oczyszczalni  

Na podstawie informacji, uzyskanych z Urzędu Gminy, dotyczących ilości mieszkańców 

znajdujących się w zasięgu aglomeracji Przywidz: 

Tab. 1 Bilans ścieków 

Rodzaj emitora  

ścieków 

L mieszk 

użytkowników 

sr zapot. 

wody 

[m
3
/Md] 

Nd 
Ilość ścieków 

Nh 
Ilości ścieków 

Qsrd [m
3
/d] Qmaxd [m

3
/d] Qmaxh [m

3
/h] 

Przywidz 1644 0,12 1,3 197,3 256,5 2,1 22,4 

Trzepowo 277 0,12 1,3 33,2 43,2 2,1 3,8 

Piekło Dolne 111 0,12 1,3 13,3 17,3 2,1 1,5 

Gromadzin 107 0,12 1,3 12,8 16,7 2,1 1,5 

Marszewska Góra 101 0,12 1,3 12,1 15,8 2,1 1,4 

Pomlewo 447 0,12 1,3 53,6 69,7 2,1 6,1 

Jodłowno 226 0,12 1,3 27,1 35,3 2,1 3,1 

Turystyka 582,6 0,12 1,3 69,9 90,9 2,1 8,0 

Usługi, oswiata, 

administracja 250 0,033 1,6 8,3 13,2 2,1 1,2 

Razem  3745,6     427,7 558,5   48,9 

wody infiltracyjne % 

Qsrd 10%     42,8 42,8   10,7 

ścieki dowożone % 

Qsrd 15%     64,2 83,4   10,4 

Razem        534,7 684,7   70,0 

Co odpowiada: 

RLM = 308,14 kg/d : 60 kg/d x 1000 = 5136 MR 

Przyrost osadu powstałego w wyniku redukcji związków organicznych 

 USd,BZT = 288,94 kg SM/d 

Ilość osadu powstałego w wyniku eliminacji fosforu 

 sole żelaza     

 USd,P = 33,83 kg SM/d 
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 sole glinu     

 USd,P = 26,56 kg SM/d 

Łączna ilość powstałego osadu: 

 USd = 323,0 kg SM/d 

4.2. Adaptacja pomieszczenia prasy 

W celu dostosowania istniejącego pomieszczenia technologicznego do montażu prasy należy: 

 przesunąć dmuchaw około 1,0 m wraz z przebudowa instalacji powietrznej ze stali 

nierdzewnej – 3 szt., odtworzenie posadzki, 

 wykonać otwór na potrzeby przenośnika ślimakowego lub wykorzystać istniejący otwór 

okienny z zabudową i zabezpieczeniem termicznym przestrzeni pomiędzy przenośnikiem, 

a przegrodą budowlaną przez którą przechodzi, 

 wyknać przesłonę murowaną pomiędzy prasą, a istniejącymi dmuchawami o wymiarach 

5,0x1,8 m, pokryta farbą zmywalną, wodoodporną 

 wykonanie kratki odciekowej z włączeniem poprzez syfon do istniejącej instalacji 

podposadzkowej wraz z odtworzeniem posadzki, 

 przygotowanie przyłącza na odciek z prasy do instalacji podposadzkowej, 

 wykonanie przejścia w ścianie dla instalacji wodociągowej z wykonaniem włączenia do 

istniejącej instalacji, 

 wykonanie przejścia w ścianie dla instalacji osadu z wykonaniem włączenia do istniejącej 

instalacji osadu, 

 wykonanie otworu Φ300 w ścianie szczytowej i montaż wentylatora wyciągowego w wersji 

Ex, wentylator zapewniający 4 krotną wymianę na godzinę, załączany ręcznie na wejściu do 

pomieszczenia, zasilanie elektryczne z instalacji w pomieszczeniu. 

4.3. Zagospodarowanie terenu 

Na potrzeby odbioru odwodnionego osadu koniecznym jest wykonanie utwardzonego placu 

manewrowego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku o powierzchni 56 m2.  

Konstrukcję nawierzchni, przyjęto po uwzględnieniu warunków technologicznych (obciążenie od 

ruchu kołowego) i materiałowych oraz warunków gruntowo - wodnych następująco: 

 warstwa ścieralna: kostka betonowa 8 cm; 

 podsypka cementowo - piaskowa: 5 cm; 

 podbudowa zasadnicza: 25 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie; 

 grunt stabilizowany cementem 3%, Rm=2,5MPa, grubości 15 cm – warstwa wzmacniająca. 

Łączna rzeczywista grubość warstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi 8+5+25+15=53 cm. 

Warunku mrozoodpomości nie sprawdzano, ponieważ w podłożu występują grunty 



 

10  

 

niewysadzinowe. Jako krawężniki zastosować krawężniki betonowe proste 15x100x30 cm. 

Krawężniki betonowe należy wykonać na ławie z oporem, z betonu C12/15. Kostka przed 

zawibrowaniem powinna być wyżej o ok. 1 cm od planowanego poziomu. Wibrowanie należy 

przeprowadzać wibratorem z podkładką gumową, aż do momentu uzyskania stałego poziomu 

kostki. Fugi należy wypełnić suchym, drobnym piaskiem a powierzchnię kostki dokładnie oczyścić.  

4.3.1. Zestaw do odwadniania osadu 

Ustabilizowany tlenowo nadmierny osad czynny podawać pompowo ze zbiornika komory 

stabilizacji tlenowej poprzez pompkę ślimakową, która równomiernym strumieniem dozuje osad na 

prasę przewodem ciśnieniowym PCV DN 65. 

W centralnym pomieszczeniu budynku technologicznego zlokalizować prasę odwadniająca wraz z 

armaturą i urządzeniami pomocniczymi. 

W skład zestaw do odwadniania osadu wchodzi: 

 filtracyjną prasę taśmową; 

 zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu; 

 higienizator osadu; 

 dozującą pompę ślimakową, 

 zespół odzysku wody, 

 przenośnik ślimakowy. 

Podstawowe parametry prasy: 

 prasa taśmowa o wydatku 5m3/h, 

 zestaw przygotowania i dozowania polielektrolitu o pojemności co najmniej 1000 l wraz z 

mieszadłem oraz pompą dozującą nurnikową z płynną regulacją wydatku w zakresie 0-300 

l/h, (dopuszcza się wykorzystanie istniejącego zbiornika wraz z mieszadłem i pompą 

będących na wyposażeniu oczyszczalni po uprzednim ich przeglądzie), 

 pompa osadowa śrubowa o płynnej regulacji  wydatku od 1 do 6 m3/h, 

 przenośnik osadu odwodnionego bezwałowy wykonany ze stali nierdzewnej, długość l= 5 

m, średnica ślimaka 200 mm, 

 układ recyrkulacji i oczyszczania filtratu do płukania taśm. 

 urządzenia winny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej co najmniej AISI304, 

 prasa winna być wyposażona w niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny- bębnowy 

zintegrowany z prasą lub stanowiący oddzielne urządzenie, 

 prasa powinna być płukana wyłącznie filtratem w sposób gwarantujący: 

o niezatykanie dysz płuczących,  

o zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wodę płuczącą, 
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o nieprzerwaną pracę przez conajmniej 8 godz. bez potrzeby czyszczenia sit, 

o sygnalizację stanów alarmowych z możliwością awaryjnego dopełnienia wodą 

zewnętrzna, 

 prasa winna być wyposażona w automatyczny system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) 

regulacji  położenia taśmy, 

 prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy, 

 szerokość taśm filtracyjnych prasy winna być conajmniej  600 mm, 

 prasa wyposażona jest w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z 

wymogami bezpieczeństwa, 

 system sterowania prasą oparty na sterowniku PLC,  wyposażony w ekran dotykowy 

wyświetlający wszystkie informacje związane z pracą prasy i występującymi podczas pracy 

stanami awaryjnymi. Sterownik wyposażony jest w rejestr występujących błędów podczas 

pracy stacji odwadniania, 

 zamawiający wymaga, aby gwarancja na prasę łącznie z taśmami filtracyjnymi była nie 

krótsza niż 3 lata. 

Optymalne wymiary 

 długość     3,3 m, 

 szerokość     1,3 m, 

 wysokość     1,93 m. 

Zagęszczony w zagęszczaczu wstępnym osad podawany jest zsypem na taśmę do strefy niskiego 

ciśnienia o długości ok. 2,0 m i nachylonej do poziomu pod katem 7˚. W strefie tej osad jest 

równomiernie rozprowadzany na szerokości taśmy i odwadniany pod zwiększającym się 

regularnie naciskiem kolejnych płyt dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami 

rozgarniającymi. Na końcu strefy niskiego ciśnienia osad dostaje się do strefy klinowej, gdzie jest 

stopniowo ściskany między taśmą ruchomą a okładziną bębna filtracyjnego. Klinowe osłony 

boczne zabezpieczają przed wyciskaniem osadu na boki w miarę wzrastającego ciśnienia. Ze strefy 

klinowej osad wprowadzany jest do strefy maksymalnego ciśnienia, której długość wynosi ok. 1,5 

m. Osad w tej strefie ściskany jest między taśmą ruchomą a okładziną cylindra filtracyjnego. Przez 

ponad minutę osad znajduje się tu pod działaniem dwóch sił: siły ściskania wytwarzanej przez 

naprężenie taśmy ruchomej oraz siły ścinającej powodowanej przez ruch taśmy napędzanej 

silnikiem cylindra filtracyjnego. Taśma ruchoma przesuwana jest poprzez tarcie jej powierzchni o 

powierzchnię napędzanego cylindra filtracyjnego. Taśma napinana jest pneumatycznie, z 

możliwością płynnej regulacji naciągu. Znajdujący się między tymi powierzchniami osad podlega 

działaniu znacznych sił tnących. Prasa taśmowa wyposażona jest w kompletny system płukania 

taśmy składający się z dwuwirnikowej pompy, układu filtrowania wody z manometrami oraz 

systemu dysz płuczących.  
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System czujników elektronicznych reguluje naprężenie i ustawienie taśmy oraz kontroluje pracę 

całego urządzenia, zabezpieczając natychmiastowe zatrzymanie wszystkich urządzeń w 

przypadkach awaryjnych i włączenie sygnału alarmowego. Tablica kontrolna prasy steruje również 

pracą urządzeń współpracujących z prasą. 

Integralnym wyposażeniem prasy jest system przygotowania i dozowania polielektrolitu. 

W skład zespołu wchodzi: 

 zbiornik z polietylenu z podziałką poziomu napełnienia, odkręcaną pokrywą kontrolną  

i dolnym zaworem spustowym; 

 osłona zabezpieczająca wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 zainstalowana pod 

pokrywą kontrolną; 

 górna płyta wzmacniająca wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304; 

 mieszadło trzyłopatkowe ze stali nierdzewnej AISI 304; 

 rura ssąca pompy dozującej; 

 nurnikowa pompa dozująca z ręczną regulacją przepływu od 10% do 100%, możliwą 

podczas pracy lub postoju pompy. 

Jako element transportujący odwodniony osad zastosować przenośnik ślimakowy składający się z 

następujących elementów: 

 koryto ze zsypem, 

 pokrywa z koszem zasypowym, 

 ślimak bezwałowy, 

 zespół napędowy, 

 zawór spustowy, 

 podpory. 

Jako materiał konstrukcyjny – stal nierdzewna, ślimak bezwałowy – stal konstrukcyjna 

zabezpieczona antykorozyjnie, wykładzina wewnętrzna koryta – tworzywo sztuczne.  

Zasadniczym elementem przenośnika ślimakowego jest spirala bezwałowa umieszczona w korycie 

w kształcie litery "U". Koryto oddzielone jest od obracającej się spirali wymienną wykładziną z 

tworzywa sztucznego. Kosz zasypowy wykonywany jest indywidualnie na podstawie danych 

dostarczonych przez Zamawiającego tak, aby geometrycznie pasował do projektowanego układu 

technologicznego. 

Optymalne parametry przenośnika: 

 wielkość ślimaka    Ø160 mm, 

 szerokość koryta    185 mm, 

 wysokość koryta    205 mm, 
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 silnik      2,2 kW, 

 przekładnia ślimakowa    1:40, 

 obroty silnika      35 obr./min 

 maksymalny kąt pochylenia  

przenośnika podczas pracy   30°, 

 wydajność     ok. 1,1 m3/h. 

Na potrzeby higienizacji osadu zastosować higienizator osadu przeznaczony do dozowania 

wapna do odwodnionego osadu bezpośrednio na przenośnik ślimakowy transportujący 

odwodniony osad. Osad wymieszany z wapnem podczas obrotów przenośnika ulega tzw. 

higienizacji - niszczone są pasożyty i drobnoustroje chorobotwórcze w wyniku czasowego 

podniesienia pH (do ok. 12). Higienizowany osad jest bezpieczny w stosowaniu oraz nieuciążliwy 

dla otoczenia. W skład zestawu do higienizacji osadów wchodzi: zasobnik wapna z komorą 

opróżniania oraz dozownik wapna, rękawy manipulacyjne i wentylator z filtrem. 

Do higienizacji używać wapno hydratyzowane w workach (bezpieczne i wygodne w stosowaniu). 

Zasobnik wapna dopełniany jest w trakcie eksploatacji wapnem w workach, dzięki czemu nie 

zachodzi zbrylanie się wapna charakterystyczne przy jego dłuższym przechowywaniu. Opróżnianie 

worków zachodzi w szczelnej komorze górnej (ponad zasobnikiem) w sposób zabezpieczający 

przed pyleniem na zewnątrz urządzenia. Dozowanie wapna odbywa się w sposób automatyczny, a 

dawka wapna może być ustalana w zależności od potrzeb (płynna regulacja dozownika 

motoreduktorem). Wapno dozowane jest do ślimakowego przenośnika osadu, gdzie w trakcie 

obrotów ślimaka ulega wymieszaniu z osadem. Prawidłowy zsyp wapna z zasobnika do dozownika 

zabezpieczony jest elektrowibratorem. Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej. 

Wymagane minimalne parametry techniczne higienizatora  

 wymiary (bez dozownika wapna):    1000x1000x1600 mm 

 pojemność komory zasypowej:    0,3 m3 

 wydajność dozownika wapna:    12 - 70 kg/h 

 moc zainstalowana, zasilanie:    0,5 kW, 400 V 

Zmagazynowany odwodniony osad winien być odbierany przez wyspecjalizowane firmy mające 

odpowiednie uprawnienia do odbioru tego typu odpadów i ich utylizacji w oparciu o dwustronne 

umowy. W okresie transportu osadu nie realizować odwadniania osadu, jego nadmiar 

magazynować w komorze osadu czynnego lub w komorze stabilizacji tlenowej osadu. 

4.3.2. Kontener na osad 

Na potrzeby kontenera na osad należy dostarczyć kontener hakowy szczelny z przykryciem 

rolowanym (na odpady półpłynne) o pojemności min. 5 m3. 



 

14  

 

4.3.3. Rurociągi technologiczne 

Instalacja wody 3/4 cala długość około 15 m  

Instalacja osadu DN65 długość około 15 m 

Odciek z prasy DN150 PCV 

Instalacja polielketrolitu 

Zasilanie energetyczne 

Zasilanie elektroenergetyczne prasy z istniejącej trójfazowej instalacji elektrycznej w 

pomieszczeniu dmuchaw w odległości około 10 m od planowanej rozdzielni zasilająco – sterującej 

prasę. 

4.3.4. System sterownia pracą zestawu do odwadniania 

W dostwie z technologią prasy należy dostarczyć, zamontować i uruchomić szafę zasilająco – 

sterowniczą prasy osadu i stacji higienizacji.  
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5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

5.1. Roboty 

1. Wykonanie obiektów technologicznych wyszczególnionych w dalszej części specyfikacji, wraz z 

zainstalowanymi maszynami i urządzeniami oraz prace montażowo – instalacyjne pozwalające na 

osiągnięcie całkowitego założonego efektu Robót.  

 

2. Wykonanie instalacji, w tym:  

a) wodociągowej,  

b) technologicznej, 

c) kanalizacyjnej.  

 

3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:  

a) instalacja zasilania urządzeń technologicznych prasy,  

b) instalacje systemu sterowania. 

 

4. Zagospodarowanie terenu  

a) ciągi komunikacyjne,  

b) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych,  

c) ukształtowanie terenu i zieleń,  

5.2. Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji  

Zakres zamówienia obejmuje także:  

1. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi;  

2. Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiającego. 

5.3. Serwis  

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji, aż do końca Okresu Usuwania Wad oraz 

serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym 

zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie 

Usuwania Wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej Wykonawca 

zapewni dostęp do części zamiennych na podstawie odrębnej umowy. 
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5.4. Zamienność 

Zaleca się, aby urządzenia i podzespoły wykonujące zadania o podobnym charakterze powinny 

być tego samego typu i producenta. Sposób ich doboru powinien ograniczyć do  

minimum ilość wymaganych do magazynowania części zamiennych. Dotyczy to w szczególności 

elementów takich jak:  

 silniki,  

 przekładnie,  

 siłowniki,  

 falowniki,  

 armatura,  

 przyrządy pomiarowe,  

 aparatura kontrolno- pomiarowa, 

 osprzęt elektryczny,  

 pompy, 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie muszą być zaprojektowane w oparciu o system metryczny.  

5.5. Bezpieczeństwo 

Rozwiązania projektowe wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji prasy winny spełniać 

obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Wszystkie 

włazy i zamknięcia muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób uniemożliwiający ich 

samoczynne otwarcie. Należy zachować zgodną z przepisami wysokość ponad platformami i 

pomostami komunikacyjnymi.  

5.6. Łatwość utrzymania i konserwacji 

Tam gdzie wymagają tego prace konserwacyjne i przeglądy, wszystkie instalacje technologiczne i 

urządzenia muszą być wyposażone w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. 

Przy projektowaniu rozmieszczenia instalacji i urządzeń technologicznych należy wziąć pod uwagę 

zapewnienie wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych, a 

także niezbędnych powierzchni dla składowania części zamiennych lub zdemontowanych. Punkty 

instalacji i urządzeń niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, a które wymagają regularnej 

obsługi powinny być dostępne przez system przejść i podestów. Wszystkie podesty, schody i 

przejścia muszą zostać wyposażone w barierki ochronne spełniające wymogi przepisów BHP.  

Konstrukcje podestów, schodów, drabin, konstrukcje wsporcze należy wykonać z elementów ze 

stali nierdzewnej. Stopnie schodów, barierki, wypełnienie podestów kratami i pomosty 

konserwacyjne należy wykonać z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym 

nierdzewnej. 
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5.7. Wymagania dotyczące terenu budowy  

5.7.1. Usytuowanie 

Planowana dostawa nie wykracza poza teren stanowiący własność Zamawiającego. 

5.7.2. Zakres odpowiedzialności i prac Wykonawcy  

Przedmiotowa dostawa i instalacja prasy winna uwzględniać konieczności zapewnienia ciągłości 

pracy istniejącej oczyszczalni.   

5.7.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  

5.7.4. Ochrona Środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji do czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 

Placu Budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

5.7.5. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
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w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

5.7.6. Zgodność z prawem 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, normatywami i 

zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia 

spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z późn. 

zm.), wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.)oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych zarówno przez władze państwowe 

jak i lokalne oraz znać inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. W przypadku braku polskich norm w którejś dziedzinie 

należy stosować się do odpowiednich norm europejskich.  

Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z:  

1. Prawo budowlane,  

2. Prawo geologiczne i górnicze,  

3. Ustawa o odpadach,  

4. Prawo ochrony środowiska,  

5. Prawo wodne,  

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,  

7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.,  

8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne 

z polskim Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych” , wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, w przypadku 

braku odpowiednich norm z najlepszą praktyką. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich. 
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5.8. Warunki wykonania i odbioru  

5.8.1. Roboty technologiczne i instalacyjne 

5.8.1.1. Zakres dostawy  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą dostawy i montażu wraz z instalacjami prasy 

taśmowej. 

5.8.1.2. Wymagania ogólne dotyczące dostawy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Zamówienia. 

Materiały i urządzenia 

 prasa taśmowa o wydatku 5m3/h, 

 pompa osadowa śrubowa o płynnej regulacji  wydatku od 1 do 6 m3/h, 

 przenośnik osadu odwodnionego bezwałowy wykonany ze stali nierdzewnej 304, długość 

l= 5 m, średnica ślimaka 200 mm, 

 zestaw przygotowania i dozowania polielektrolitu o pojemności co najmniej 1000 l wraz z 

mieszadłem oraz pompą dozującą nurnikową z płynną regulacją wydatku w zakresie 0-300 

l/h, 

 układ recyrkulacji i oczyszczania filtratu do płukania taśm, 

 wspólne automatyczne sterowanie urządzeniami stacji odwadniania osadów – prasą, 

pompami osadu i stacją przygotowania i dozowania polielektrolitu, przenośnikiem osadu 

odwodnionego, 

 kontenera na osad – szczelny kontener przystosowany do hakowca pojemność 5 m3. 

Wymagania techniczne dotyczące urządzeń: 

 urządzenia winny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej AISI304, łącznie z rolkami 

prowadzącymi i bębnem filtracyjnym, 

 prasa winna być wyposażona w automatyczny system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) 

regulacji  położenia taśmy, 

 prasa winna być wyposażona w niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny- bębnowy 

zintegrowany z prasą lub stanowiący oddzielne urządzenie, 

 szerokość taśm filtracyjnych prasy winna być co najmniej 600 mm, 

 prasa powinna być płukana wyłącznie filtratem w sposób gwarantujący: 

o niezatykanie dysz płuczących,  

o zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wodę płuczącą, 

o nieprzerwaną pracę przez conajmniej 8 godz. bez potrzeby czyszczenia sit, 
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o sygnalizację stanów alarmowych z możliwością awaryjnego dopełnienia wodą 

zewnętrzna, 

 prasa wyposażona jest w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z 

wymogami bezpieczeństwa, 

 taśma ruchoma winna być tzw. „nieskończona”, tj. bez metalowych łączników, 

 zużycie wody do płukania taśm nie powinna przekraczać 1,5 m3/h, 

 system sterowania prasą oparty na sterowniku PLC,  wyposażony w ekran dotykowy 

wyświetlający wszystkie informacje związane z pracą prasy i występującymi podczas pracy 

stanami awaryjnymi. Sterownik wyposażony jest w rejestr występujących błędów podczas 

pracy stacji odwadniania, 

 zamawiający wymaga, aby gwarancja na prasę łącznie z taśmami filtracyjnymi była nie 

krótsza niż 3 lata. 

Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: 

  elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itd., 

  zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, 

  zestaw do spawania acetylenowo - tlenowego, 

  agregat spawalniczy elektryczny, 

  półautomat spawalniczy 400 amper, 

  klucze dynamometryczne, 

  sprężarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 

robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Transport 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki 

transportu: 

 samochód ciężarowy samowyładowczy 3÷5 Mg 

 samochód dostawczy 3÷5 Mg 

 ciągnik siodłowy z naczepami o długości 12,0m i tonażu 20Mg 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
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Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5.8.1.3. Wymagania wykonawcze 

OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

PN i EN-PN, WWiOR i postanowieniami Umowy. Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i 

podzespołów osprzętu technologicznego należy dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, 

opisy techniczne, dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obsługi 

poszczególnych elementów instalacji. Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu, 

rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń transportowych. Przed przystąpieniem do 

montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, kanały technologiczne itp.) oraz 

zgłosić gotowość pracy. Zaleca się przeprowadzenie prac montażowych nietypowych maszyn i 

urządzeń przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta. 

5.8.1.4. Transport i składowanie 

TRANSPORT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH INSTALACJI 

Do transportu w/w elementów mogą być użyte samochody ciężarowe skrzyniowe o wymiarach 

skrzyni minimum 2,4 m x 12 m lub przyczepy niskopodłogowe. Elementy konstrukcyjne należy 

przewozić w pozycji leżącej oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się i spadnięciem. Przy 

transporcie elementów konstrukcyjnych niezbędny jest dźwig samochodowy (załadunek i 

rozładunek elementów) o udźwigu ok. 6 t i dł., wysięgnika ok. 8 m. Elementy instalacji także należy 

przewozić w pozycji leżącej i zabezpieczone pasami przed przemieszczaniem. 

 

SKŁADOWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

Plac do składowania elementów konstrukcyjnych powinien być odpowiednio przygotowany teren 

płaski, utwardzony z rowkami do odprowadzenia wód powierzchniowych. 

Transport elementów konstrukcyjnych i składowanie ich na placu składowym powinno się 

rozpocząć po wykonaniu drogi dojazdowej do placu montażowego, po wykonaniu placu 

montażowego i jeżeli to konieczne, drogi montażowej oraz po wykonaniu płyty fundamentowej 

pod zbiorniki oczyszczalni. Przy transporcie elementów należy zwrócić uwagę, czy zostały one 

ułożone na placu składowym w odpowiedniej kolejności w celu uniknięcia przekładania ich w 

trakcie montażu. 

5.8.1.5. Orurowanie 

WYMAGANIA OGÓLNE 
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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 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 zostaną systemowe elementy przepustowe typu szczelnego. 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. 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 (o ile w szczegółowej 

specyfikacji nie zapisano inaczej). 

Po zmontowaniu 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, 
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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 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. 

 

RUROCIĄGI STALOWE 

Rurociągi stalowe układane w ziemi 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 obróbką 

plastyczną na gorąco. Rurociągi stalowe, które zostaną ułożone i zasypane ziemią, powinny być 

pokryte warstwą zabezpieczającą i owinięte materiałem ochronnym, zaś rurociągi, które ułożone 

zostaną w kanałach technologicznych należy jedynie pomalować środkiem zabezpieczającym. 

 

RUROCIĄGI Z PE 

Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 

i) Rurociągi tłoczne (współpracujące z pompowniami),  

ii)    Rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe).  

 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium:  

i) Ścieki oczyszczone mechanicznie,  

ii) Osad nadmierny,  

iii) Osad nadmierny zagęszczony, 

iv)  Wodę wodociągową  

v)  PIX i PAX. 

 

RUROCIĄGI Z PVC 

Niniejsza specyfikacja dotyczy rurociągów instalacji chemicznych ułożonych wewnątrz obiektów 

oraz rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie oczyszczalni. Dopuszcza się 

stosowanie rur PVC klasy S przy wykonywaniu kanalizacji zewnętrznej. Materiał rur i kształtek: 

PVC. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 
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5.8.1.6. Kontrole i badania 

PRÓBY SZCZELNOŚCI PRZEWODU 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na 

żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 

przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach 

uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 

normie. Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 

normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 

kontrolowany, a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny być 

ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

PRÓBY KOŃCOWE 

Po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby funkcjonowania całego wyposażenia 

Wykonawca zawiadomi Inżyniera o gotowości do prób odbiorowych, które należy wykonać  

w obecności Inspektora Nadzoru. Wykonawca przetestuje wówczas wszystkie części wyposażenia i 

zapewni: 

 Cały wykwalifikowany personel przeznaczony do przeprowadzenia testowania wszystkich 

urządzeń. 

 Zaopatrzenia i rozlokowania wszystkich służb, smarów, paliwa i energii. 

 Całą aparaturę pomiarową i testową ażeby zademonstrować sprzęt potrzebny do 

przeprowadzenia testów. 

Wszystkie próby przeprowadzi Wykonawca pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami Inspektora 

Nadzoru, w sposób następujący: 

 Pompy, mieszadła i urządzenia mechaniczne – każdy zestaw będzie testowany pod 

względem kompleksowości, wydolności, poboru mocy oraz niezawodności mechanicznej. 

 Urządzenia i układy elektryczne - dla urządzeń i układów elektrycznych Próby Końcowe 

będą składać się z następujących testów komisyjnych: próba zasilania, prezentacja 

funkcjonowania urządzenia z systemami zabezpieczeń i kontroli, próba wydajności i 

maksymalnych obciążeń. Po próbie podłączenia do napięcia wydany zostanie certyfikat 

tymczasowego dopuszczenia dla wszystkich urządzeń pracujących przy 1000 V lub 

powyżej. Certyfikaty tymczasowego dopuszczenia dla urządzeń pracujących przy niższych 

napięciach po demonstracji funkcjonowania pod napięciem. Wszystkie testy będą 

przeprowadzone przez Wykonawcę pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami Inspektora 

Nadzoru i będą obejmować: 

 

a) Aparatura rozdzielcza oraz centra kontroli silników 
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Próba izolacji. 

Dla systemów działających pod napięciem do 1000 V, testy izolacji będą przeprowadzone pod 

napięciem 500 V przy użyciu uzgodnionego z Inżynierem urządzenia testującego. Testy zostaną 

przeprowadzone przy wszystkich obwodach zamkniętych pomiędzy fazami oraz pomiędzy każdą 

fazą a ziemią. 

 

Testy mechaniczne 

Wszystkie testy mechaniczne, za które odpowiedzialny jest producent, będą ponownie 

przeprowadzone po zakończeniu instalacji, ażeby sprawdzić funkcjonowanie urządzeń w systemie. 

 

Obwody kontrolne i zabezpieczające 

Prawidłowe funkcjonowanie wszystkich obwodów  zabezpieczających w ich całym zakresie 

operacyjnym będzie podane próbie poprzez podłączenie do prądu wtórnego tam gdzie, testy 

obwodów pierwotnych były wcześniej przeprowadzane przez producenta. Po zakończeniu 

instalacji obwodów pilotażowych zostaną przeprowadzone pełne testy pod napięciem, dla 

sprawdzenia funkcjonowania w warunkach stabilnych i podczas zwarcia.  

 

Urządzenia pomiarowe 

Należy przeprowadzić próby, aby sprawdzić poprawność  funkcjonowania urządzeńpomiarowych 

prądowych i napięciowych, kiedy badany układ jest pod napięciem. 

 

Ciągłość przewodów uziemiających 

Testy ciągłości przewodów uziemiających w aparaturze rozdzielczej będą przeprowadzone po 

podłączeniu do napięcia. 

 

b)   Maszyny obrotowe (Silniki i generatory) 

 

Przed podłączeniem napięcia do uzwojenia maszyny, należy przeprowadzić test rezystancji izolacji 

(przy pomocy  odpowiedniego testera rezystancji izolacji). Rezystancja ta powinna być większa niż 

minimalna wielkość rekomendowana przez producenta skorygowana dla temperatury uzwojenia 

na budowie. Konieczne osuszania uzwojenia na budowie będzie wykonywane zgodnie  

z zaleceniami producenta. Przed rozruchem maszyny pod napięciem, należy sprawdzić ustawienia 

(i wyregulować w razie potrzeby). Ustawienia powinny być zgodne z zaleceniami producenta. 

Przed mechanicznym sprzęgnięciem maszyny, należy sprawdzić kierunek rotacji. Przed 

uruchomieniem dowolnej  maszyny, należy sprawdzić poprawność wykonania i prawidłowość 

podłączenia wszystkich przewodów. 

 

c) Systemy uziemienia 
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Sprawdzenie, czy oporność instalacji uziemienia oraz elektrod mieści się w ustalonych limitach i 

jest zgodna z normami. 

 

d) Rurociągi 

  

Po zamontowaniu, cały rurociąg będzie poddany próbie hydraulicznej pod ciśnieniem równym 1,5 

maksymalnego ciśnienia roboczego. Wykonawca zapewni cały sprzęt taki, jak tymczasowe 

zaślepki kołnierzowe, konieczny do zaizolowania urządzeń. Wykonawca zorganizuje we własnym 

zakresie dostawę i odpływ wody używanej podczas przeprowadzania próby. Źródło wody musi 

być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbę końcową należy przeprowadzić w obecności 

Inspektora. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  przed  Inspektorem Nadzoru za sprawdzenie 

spawarek oraz spawów łącznie z nadzorem wykonania robót spawalniczych. Wadliwie wykonane 

spawy będą poprawione. Wykonawca zapewni wszystkie urządzenia oraz personel konieczny do 

właściwego przeprowadzenia inspekcji i próby zginania. Wykonawca udostępni dwa zestawy do 

wykonania próby zginania. 

 

e) Urządzenia i instalacja elektryczna 

 

Wykonawca jest również odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich 

komisyjnych i nie komisyjnych testów, jakie są wymagane przez Zakłady Energetyczne lub normy  

i przepisy oraz uzyskać i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie o zatwierdzeniu całej 

instalacji elektrycznej. 

 

f)  Usługi budowlane 

 

Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że wszystkie usługi budowlane zostały wykonane zgodnie 

ze Specyfikacją oraz że spełniają miejscowe wymogi. 

 

g)  Instalacja oświetleniowa 

 

Zademonstrowanie, iż natężenie oświetlenia jest zgodne z ustalonymi wartościami. 

 

EKSPLOATACJA PRÓBNA 

 

Po przeprowadzeniu testów wszystkich urządzeń oraz zapewnieniu źródła ścieków, Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za zapewnienie wykwalifikowanego personelu oraz przystąpienie do 

rozruchu technologicznego prowadzonego w ramach eksploatacji próbnej. 
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5.8.1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 

zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie upoważnienia. 

 

KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 

 

1) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

2) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

3) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

4) Badania laboratoryjne ścieków i osadów ściekowych wykonywanych w trakcie rozruchu 

zostały podane w p.5. Dodatkowo, na zakończenie rozruchu, wykonawca przekazuje do badania 1 

próbę ścieków oczyszczonych do laboratorium wskazanego przez Inspektora Nadzoru. Skład 

ścieków oczyszczonych w tej próbie powinien być zgodny z wymaganym przepisami prawa 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

5.8.1.8. ODBIÓR ELEMENTÓW DOSTAWY I ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz uzyskanie właściwego efektu ekologicznego. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest 

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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5.8.1.9. CENA WYKONANIA DOSTAWY I WYKONANYCH ROBÓT 

Cena wykonania robót mierzonych w sztukach obejmuje również: 

a) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

b) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót, 

c) przygotowanie i uruchomienie urządzenia. 

 

Cena wykonania robót mierzonych w kompletach (dostawa i montaż urządzeń i instalacji 

technologicznych) obejmuje: 

b) badania laboratoryjne robót i materiałów i technologii wraz z opracowaniem 

dokumentacji, 

d) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

h) przygotowanie urządzeń do montażu, 

i) montaż urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami i przyłączami 

technologicznymi, 

j) próby szczelności zbiorników i instalacji,  

k) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

Cena przeprowadzenia rozruchu mierzonego w kompletach obejmuje: 

 dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia niezbędnego ze względu na warunki BHP i P. 

POŻ, 

 zakup chemikaliów, 

 rzeczywiste koszty mediów: woda, energia elektryczna itp. w okresie rozruchu, 

 rzeczywiste koszty zatrudnienia operatorów i pracowników nadzoru przewidzianych 

Specyfikacją Techniczną, 

 oznakowanie obiektów i napędów, 

 przygotowanie urządzeń i sprzętu do przeprowadzenia rozruchu, 

 prowadzenie kontroli analitycznej w wymaganym i koniecznym zakresie,  

 opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej. 

 

 

 

Opracował: 

Marcin Kaczmarek 


