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Nr sprawy: ZP-1/11/2021        Załącznik nr 2 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Lokalizacja 

Oczyszczalnia Ścieków „Hołdunów ” - ul. Hołdunowska 75 , 43-143 Lędziny 

2. Nazwa zadania 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach”. 

2.1 Rodzaj i skala zadania 

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni 

Ścieków w zakresie układu technologicznego oczyszczania ścieków, gospodarki osadowej oraz zaplecza 

socjalnego. 

Inwestycja obejmie przebudowę i likwidację części obiektów istniejących oraz budowę nowych obiektów 

układu technologicznego. Należy przewidzied: budowę pompy ciepła, oraz zabudowę  paneli 

fotowoltaicznych na dachu budynku administracyjnego.  

Zakres modernizacji został szczegółowo opisany w „Koncepcji modernizacji oczyszczalni Hołdunów” 

który stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.  

3. Stan istniejący 

Oczyszczalnia ścieków typu ECOLO - CHIEF stanowi system zaprojektowany  

i produkowany przez firmę CHIEF INDUSTRIES, INC Nebraska, USA. System ten został zmodernizowany w 

warunkach polskich w zakresie usuwania związków biogennych oraz pracy osadnika wtórnego – projektantem i 

dostawcą oczyszczalni w jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SUMAX” Sp. z o.o. z 

Łodzi. Oczyszczalnia tego typu przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z małych i 

średnich jednostek osadniczych. Przy systemie ECOLO–CHIEF ścieki wprowadzane są do obiektów oczyszczalni 

bezpośrednio z sieci kanalizacyjnej w sposób grawitacyjny. Wprowadzone do osadnika ścieki podlegają 

procesowi sedymentacji wstępnej, a zgromadzone w nim osady częściowej fermentacji. Podczyszczone ścieki 

przepływają z osadnika wstępnego do komory anoksycznej, gdzie następuje wymieszanie ścieków surowych z 

osadem czynnym recyrkulowanym z ostatniej komory napowietrzania. Usytuowanie tego zbiornika  

w ciągu technologicznym oczyszczalni oraz mieszanie ścieków ma na celu zwiększenie skuteczności usuwania 

azotu ze ścieków w procesie denitryfikacji. Następnie ścieki przepływają do połączonych szeregowo komór 

napowietrzania i są poddawane zasadniczemu biologicznemu oczyszczaniu metodą osadu czynnego 

niskoobciążonego. Wszystkie komory osadu czynnego są napowietrzane poprzez zastosowanie dmuchaw z 

których powietrze układem transportu trafia przez dyfuzory do zbiorników. Oczyszczone biologicznie ścieki 

trafiają do osadników wtórnych, w którym następuje klarowanie ścieków. Osady z osadnika wtórnego są 

recyrkulowane do pierwszej komory denitryfikacji a ich nadmiar odprowadzany jest do wydzielonej komory 

stabilizacji tlenowej osadu. Osady wtórne w zetknięciu ze świeżymi ściekami zawierającymi duży ładunek 
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rozpuszczonych zanieczyszczeo wchodzą w proces biokoagulacji powodując dodatkowe zwiększenie efektów 

oczyszczania. Oczyszczalnie typu ECOLO - CHIEF pracują w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu 

czynnego wraz z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego. Łączny czas zatrzymania ścieków w układzie 

technologicznym oczyszczalni wynosi do 40 godzin. Praca oczyszczalni jest w pełni zautomatyzowana, a jej 

obsługa polega przede wszystkim na rzetelnym nadzorze i konserwacji części składowych systemu zgodnie z 

instrukcjami obsługi dostarczonymi wraz z urządzeniami. Koszty eksploatacji wynikają przede wszystkim z 

energii zużytej, kosztów zatrudnienia pracowników obsługujących oraz kosztów reagentów niezbędnych w 

procesie oczyszczania.  

4. Podstawowe obiekty  istniejącej oczyszczalni 

Oczyszczalnia składa się z następujących obiektów: 

 Urządzenie zblokowane do mechanicznego oczyszczania ścieków sitopiaskownik;  

 Stacja zlewna ścieków dowożonych; 

 Stacja dozowania koagulantów (PIX); 

 Osadnik wstępny (obiekt uszkodzony); 

 Komora anoksyczna (niedotleniona) ścieków; 

 Komory napowietrzania z osadem czynnym – 4 zbiorniki; 

 Osadniki wtórne – 2 zbiorniki; 

 Komora wydzielonej  tlenowej stabilizacji osadu; 

 Prasa do odwadniania osadów ze stacją przygotowania i dozowania polielektrolitu; 

 Wiaty magazynowe na osad; 

 Komora pomiarowa ilości ścieków oczyszczonych; 

 Wylot ścieków do odbiornika. 

5. Opis technologii istniejącej oczyszczalni  

Ścieki surowe dopływają do oczyszczalni kolektorem zbiorczym PE DN 200. Transportowane są w 

układzie ciśnieniowym.  

 

Proces oczyszczania ścieków  obejmuje: 

 wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków – prowadzone przy użyciu kompaktowego 

sitopiaskownika produkcji FAMET S.A. Urządzenie służy do wstępnego, mechanicznego oczyszczania 

ścieków z zanieczyszczeo stałych (skratki) i zawiesiny mineralnej (piasek). Przepustowośd urządzenia 

wynosi 30 l/s. Sito ma średnicę 400 mm, prześwit  oczek sita – 5 mm. Oddzielone na urządzeniu odpady 

kierowane są do kontenerów 1100 l i dalej przekazywane do składowania. Urządzenie jest ogrzewane, 

gdyż zlokalizowano je na wolnym powietrzu pod wiatą. Separowane na urządzeniu odpady (skratki i 

piasek) zbierane są w kontenerach 1100 l i oddawane do zagospodarowania poza oczyszczalnię. 

 denitryfikacja ścieków w komorze anoksycznej – proces ten zachodzi w warunkach niedotlenienia, w 

wyniku mieszania ścieków po wstępnym oczyszczeniu mechanicznym z natlenionym osadem czynnym 

recyrkulowanym z ostatniej komory napowietrzania. Zabieg ten  ma na celu intensyfikację procesów 

biologicznego usuwania związków fosforu i azotu ze ścieków w kolejnych etapach procesu oczyszczania. 

W komorze następuje mieszanie ścieków z osadem czynnym za pomocą mieszadła wolnoobrotowego.  

 rozkład substancji organicznych oraz nitryfikacja związków azotu – proces zachodzi w komorach 

napowietrzania (komorach osadu czynnego) Ścieki przepływają przez 4 połączone ze sobą zbiorniki, 

napowietrzane przez dmuchawy zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu. Poziom tlenu utrzymuje 
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się tu na poziomie 2 mg/l, co warunkuje wysoką efektywnośd procesu. Ścieki przepływają przez kolejne 

zbiorniki napowietrzane. Ilośd wprowadzanego powietrza jest tak dobrana, aby zapewnid pełne 

wymieszanie  komory. W wyniku procesu oczyszczania następuje przyrost osadu czynnego.  

 oddzielenie oczyszczonych ścieków od osadu czynnego – proces ten zachodzi w pracujących 

równolegle i niezależnie osadnikach wtórnych. Ścieki są tam klarowane przed odprowadzeniem do 

odbiornika. Prędkośd przepływu pozwala na opadanie zawiesiny osadu na dno zbiorników, skąd jego 

częśd jest recyrkulowana do pierwszej komory osadu czynnego, a nadmiar jest odprowadzany do 

zbiornika wydzielonej stabilizacji tlenowej osadu. Osad odprowadza się okresowo. 

 stabilizacja osadów nadmiernych – proces ma na celu pozbawienie osadu właściwości do zagniwania 

(redukcja masy organicznej), zmniejszenie jego objętości oraz poprawę podatności na procesy 

odwadniania. Zachodzi w warunkach tlenowych, tlen doprowadzany jest przez dmuchawy 

zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu. Po zakooczeniu procesu stabilizacji napowietrzanie 

przerywa się, następuje rozdział ustabilizowanego osadu od cieczy nadosadowej. 

 odwadnianie osadów nadmiernych – osady doprowadzane są na prasę taśmową, gdzie następuje ich 

odwadnianie. Proces wspomagany jest przez dodawanie do osadu polielektrolitu, który poprawia 

zdolnośd osadu do oddawania wody. Wylot z prasy kieruje odwodnione osady do kontenera  

 odprowadzanie i pomiar ilości ścieków oczyszczonych – ściek oczyszczony odprowadzany jest w 

sposób ciągły poprzez komorę pomiarową, gdzie zamontowane jest urządzenie rejestrujące przepływ 

chwilowy oraz dobowy. Dane są zapamiętywane. Można także odczytad sumaryczną objętośd ścieków 

od początku pracy przepływomierza. Odczyt możliwy jest  na wyświetlaczu w pomieszczeniu sterowni. 

Za komorą pomiarową znajduje się pompownia ścieków oczyszczonych, z której kierowane są one do 

wylotu do odbiornika.  

 przyjmowanie ścieków dowożonych – stacja zlewna wyposażona jest w urządzenia napowietrzające, 

dzięki czemu możliwe jest odświeżenie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi przed 

wprowadzeniem ich do układu. Ścieki kierowane są bezpośrednio przed zestaw do mechanicznego 

wstępnego oczyszczania. Istnieje możliwośd ich rozcieoczenia ściekami z osadnika wtórnego. 

 

W wydzielonym pomieszczeniu znajduje się sterowania w której znajduje się komputer z zainstalowanym 

systemem SCADA wizualizujący przebieg procesów oczyszczania. Wszystkie urządzenia oczyszczalni można 

użytkowad w trybie sterowania  automatycznym lub ręcznym. 

6. Zakres zadao 

6.1. W ramach zamówienia należy: 

1) wykonad dokumentację geologiczno-inżynierską, 

2) wykonad koncepcję technologiczną przed projektowaniem która obejmuje: 

Poprawne wykonanie koncepcji i uzgodnienie jej przez Zamawiającego warunkują dalszą realizację umowy etap 

projektowania wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Zakres koncepcji technologicznej: 

Koncepcja powinna zostad sporządzona w zakresie szczegółowości wystarczającym do jednoznacznej oceny 

zaproponowanych w niej rozwiązao technicznych, w tym: 

a. ustalenie lokalizacji projektowanych obiektów na mapie S+E+U w skali 1:500 wraz z niezbędnymi 

dojazdami,  sporządzenie profile przepływu ścieków przez oczyszczalnie, w tym zbiornika 

retencyjnego,  rozmieszczenie urządzeo technologicznych w obiektach opracowanie opisu 

technicznego podstawowych urządzeo I wydajności, 

b. Dokumentacja winna byd przekazana Zamawiającemu również na nośniku CD/ DVD W formacie plików 

zgodnie z punktem 7.8. 
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c. Zatwierdzenie koncepcji technologicznej przez Zamawiającego jest podstawą do dalszego 

projektowania. 

1. uzyskad mapy dla celów projektów, 

2. wykonad projekt architektoniczno-budowlany zatwierdzony przez Zamawiającego, 

3. wykonad projekty wykonawcze dla zatwierdzonych projektów architektoniczno-budowlanych, 

4. wykonad przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski, 

5. uzyskad wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do wykonania inwestycji, 

6. sporządzid specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

7. w przypadku kolizji planowanych prac z istniejącym drzewostanem - uzyskad zezwolenie na 

usunięcie drzew, 

8. pełnienie nadzoru autorskiego od rozpoczęcia inwestycji do jej zakooczenia- jako opcja zgodnie z 

zapisami umowy.  

6.2. Poza obowiązkami wymienionymi w pkt 6.1 powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do 

1) uczestnictwa co najmniej jeden raz w miesiącu w spotkaniach technicznych dotyczących 

realizacji zamówienia, protokoły ze spotkao będą integralną częścią wstępnej koncepcji 

technologicznej, 

2) przekazywania Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeo organów administracji 

publicznej oraz opinii i uzgodnieo innych podmiotów wydanych w trakcie i w związku z 

wykonywanym zamówieniem, w terminie do 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 

Wykonawcę, 

3) udzielania na prośbę Zamawiającego opinii dotyczących przedmiotu zamówienia, 

4) przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji sporządzonej 

w ramach Zamówienia. 

7. Wymagania podstawowe 

Zakres i treśd projektu oraz zaproponowany w nim dobór maszyn, urządzeo instalacji, itp. jak również 

późniejsze wykonanie robót powinny byd oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy wydane 

przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem 

zamówienia w szczególności: 

 Projekt musi bazowad na najnowszych rozwiązaniach technicznych.  

 Projekt musi byd wykonany z wykorzystaniem rozwiązao opierających się o zasady poszanowania 

energii i ekologii. 

 Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że mogą w przyszłości powodowad problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą 

zaakceptowane. 

 Projektant jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania „Decyzji 

pozwolenia na budowę” i jej uzyskanie. 

 Projektant jest zobowiązany do zweryfikowania niniejszej koncepcji, wykonania założeo projektowych, 

projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz wszelkich innych opracowao wymagających 

formy pisemnej i graficznej w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nośniku CD-R). 

 Projektant jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie, w tym 

również wykonania założeo projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tych założeo. 

Akceptacja upoważnia dopiero do dalszej realizacji prac.  
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 Projektant jest zobowiązany do koocowego złożenia wymaganych prawem klauzul i oświadczeo do 

projektu.  

 Do wymaganych prawem klauzul i oświadczeo Projektant dołączy wszelkie opracowania projektowe i 

towarzyszące w 5 egzemplarzach analogowych (papierowych) i w formie cyfrowej. 

W zakresie technologii wykonania wymaga się między innymi: 

 Zlokalizowania wszelkich obiektów oczyszczalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki 

oczyszczalni – w rejonie wskazanym przez Zamawiającego. 

 Powiązania istniejących obiektów, sieci i infrastruktury naziemnej oczyszczalni z obiektami i instalacjami 

projektowanymi w taki sposób, aby docelowo powstały układ powiązao był jednorodny i spójny i nie 

zakłócał pracy systemu. 

 Doboru wydajności zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego dokumentacjami oraz co najmniej 

wymaganiami  koncepcji. 

 Prawidłowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszącej: układów drogowych, oświetlenia, 

automatyki, kontroli jakości ścieków oczyszczonych oraz prowadzonego procesu technologicznego, itp. 

dla projektowanych, modernizowanych i istniejących  obiektów oczyszczalni. 

 Takiego zaprojektowania, aby możliwe było zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni na warunkach nie 

gorszych od maksymalnie dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Projektant zadba, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią 

eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obiekty powinny charakteryzowad się wytrzymałą 

konstrukcją, odpornością na działanie obciążeo, którym mogą zostad poddane w trakcie eksploatacji oraz 

posiadad estetyczny wygląd. Obiekty powinny harmonizowad z otaczającym zagospodarowaniem terenu. W 

szczególności nie dopuszcza się stosowania rozwiązao architektonicznych niezgodnych z architekturą lokalną 

oraz budowy na innych poziomach wysokościowych niż obiekty istniejące.  

Zaprojektowane obiekty powinny zagwarantowad: 

 bezpieczeostwo konstrukcji, 

 bezpieczeostwo użytkowania, 

 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 

Powinny byd też poprawne w każdym aspekcie przyszłego użytkowania oraz zapewniad maksymalne 

bezpieczeostwo i komfort personelowi przyszłego użytkownika. 

7.1 Wymagania w zakresie technologii 

Obiekty i instalacje należy zaprojektowad z uwzględnieniem urządzeo mających jak najmniejsze oddziaływania 

zewnętrzne (hałas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie technicznym.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zażądania testów obiektowych w celu zweryfikowania poprawności 

pracy proponowanych urządzeo, wyposażenia i aparatów pomiarowych.  

W sposób szczególny należy przygotowad harmonogram realizacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni. 

Dotyczy to głównie zaplanowania sposobu eksploatacji przy jednoczesnym prowadzeniu prac. Wszelkie 

czynności związane z likwidacją, wymianą, przebudową lub modernizacją obiektów, maszyn i urządzeo należy 

przeprowadzid z poszanowaniem środowiska. Przewidywana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni musi 

zapewniad zminimalizowane oddziaływania na środowisko, w tym zwłaszcza na tereny sąsiadujące 

z oczyszczalnią.  
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Zaproponowane rozwiązania technologiczne muszą gwarantowad poziom oczyszczenie ścieków co najmniej  

20% poniżej obowiązujących norm.   

7.2 Wymagania w zakresie konstrukcji 

Przy projektowaniu i realizacji żelbetowych konstrukcji inżynierskich, Wykonawca zadba, aby obiekty były 

zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami i charakteryzowały się: 

 wytrzymałą konstrukcją - odpornością na działanie obciążeo, którym mogą zostad poddane w trakcie 

eksploatacji; 

 spełniały wymogi użytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem; 

 zapewniały maksymalne bezpieczeostwo personelowi użytkownika. 

Do wykonania konstrukcji żelbetowych należy przewidzied deskowania systemowe – zapewniające m.in. 

właściwą fakturę betonu na powierzchniach odkrytych. Zastosowany beton będzie posiadad klasę 

dostosowaną do rodzaju konstrukcji, zgodnie z poniższą klasyfikacją: 

 C8/10, zbliżona do dawnej klasy B10 

 C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15 

 C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20 

 C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25 

 C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30 

 C30/37, zbliżona do dawnej klasy B37  

(także B35 oraz B40 według "PN-91/S-10042" - norma mostowa) 

 C35/45, zbliżona do dawnej klasy B45 

 C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50 

 C45/55, zbliżona do dawnej klasy B55 

 C50/60, zbliżona do dawnej klasy B60 

 

Wymagana wodoszczelnośd betonu (rozumiana jako 10-krotna wielkośd ciśnienia wody w MPa, przy której 

woda przenika w ilości dopuszczalnej przez beton podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalności 

wody) będzie, podobnie jak beton, dostosowana do rodzaju wykonywanej konstrukcji, przy czym nie będzie 

mniejsza od stopnia wodoszczelności W-8. 

Dla danego rodzaju konstrukcji projektant dobierze odpowiednią klasę stali (dotyczy ona właściwości 

mechanicznych, tzw. „granicy plastyczności”, która określa na ile stal może ulec wygięciu, tak, aby potem 

wróciła do pierwotnego położenia) oraz jej gatunek (który określa np. skład chemiczny - stop, z jakiego stal 

została wykonana, stopieo uspokojenia, czy nadaje się do spawania itp.).  

Obiekty zostaną tak zaprojektowane, że od obciążeo bezpośrednich jak i dodatkowych, zarysowania w 

konstrukcji nie przekroczą dopuszczalnej wartości granicznej. Wszystkie elementy konstrukcji należy sprawdzid 

na stan graniczny zarysowania. 

Należy przewidzied właściwą kolejnośd betonowania w sposób ograniczający skurcz betonu. 

Projektant zastosuje właściwe rozwiązanie przejśd technologicznych przez ściany zbiorników, gwarantujące ich 

szczelnośd oraz łatwośd doszczelnienia w czasie użytkowania obiektu. 

Przy projektowaniu konstrukcji betonowych zbiorników uwzględniony zostanie wpływ czynnika termicznego 

spowodowany różnicą temperatur pomiędzy przegrodami obciążonymi ściekami a powietrzem 
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atmosferycznym/gruntem w okresie zimowym i letnim oraz ekspozycją poszczególnych elementów względem 

(słooca) stron świata.  

Generalnie w zakresie konstrukcji, dla oczyszczalni proponuje się zastosowad technologie tradycyjne. Komory 

nad i podziemne powinny byd wykonane z żelbetu. Konstrukcje im towarzyszące, takie jak barierki, pomosty 

robocze lub schody terenowe należy wykonad lub dobrad z materiałów odpornych na korozję – tworzyw 

sztucznych (kraty pomostowe)  lub stali nierdzewnej (kraty pomostowe, barierki).  

7.3 Wymagania w zakresie instalacji 

Należy zaprojektowad co najmniej niżej wymienione instalacje: 

 instalacje technologiczne (w tym ścieków, sprężonego powietrza, instalacje osadowe, odcieków i 

spustów oraz chemii wspomagającej technologię oczyszczania ścieków), 

 kanalizację sanitarną, 

 kanalizację deszczową – odprowadzenie wód deszczowych z dachów oraz odciekowych z placów, 

 wodociąg, 

 instalację wody technologicznej, 

 instalacje elektryczne nN 230 i 400 V, 

 instalacje teletechniczne, 

 wentylację grawitacyjną i mechaniczną, 

 instalację sterującą i przekazania sygnałów wraz z systemem kontroli pracy oczyszczalni i pompowni 

ścieków. 

 ogrzewanie elektryczne szafek i rozdzielni zapewniające właściwe warunki pracy aparaturze 

i urządzeniom kontrolno–pomiarowym. 

Instalacja wentylacji ma zostad wykonana ze stali nierdzewnej. Zespoły grzewcze, oświetleniowe i wentylacyjne 

powinny byd zlokalizowane w taki sposób aby umożliwid bezpieczny dostęp i obsługę. Ogrzewanie i wentylacja 

w obiekcie, powinny zapewniad właściwe środowisko pracy (temperatura i wilgotnośd względna) urządzeo 

elektrycznych i elektronicznej aparatury sterującej. Wykonane z materiałów nierdzewnych. 

7.4 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

Układ dróg i chodników powinien zapewnid funkcjonalną i łatwą komunikację pomiędzy obiektami. Teren i 

obiekty mają byd oświetlone. Teren niezagospodarowany po zakooczonych robotach należy zrekultywowad, 

wykonad nasadzenia drzew i krzewów i obsiad trawą.  

7.5 Pozostałe wymagania 

 elementy konstrukcyjne budynków oraz obiekty inżynierskie muszą mied zapewnioną trwałośd nie 

mniejszą niż 30 lat, 

 sieci uzbrojenia terenu i instalacje (w tym konstrukcje komór, układy rozdziału ścieków i osadów, itp.) w 

zakresie orurowania i oprzewodowania, wyposażenia i konstrukcji muszą zapewnid użytkowanie w 

okresie nie krótszym niż 20 lat, 

 urządzenia technologiczne oczyszczalni muszą zapewnid sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 

10 lat, 

 aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka muszą zapewniad sprawne funkcjonowanie w okresie co 

najmniej 3 lat, 
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7.6  Wymagania dokumentacja  

Wykonawca dostarczy zamawianą dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy: 

 

1) zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany - 5 egz. 

2) zatwierdzony projekt wykonawczy - 5 egz. 

3) kosztorys inwestorski na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego - 2 egz. 

4) przedmiar robót na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego - 2 egz. 

Ponadto obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie dokumentacji wersji elektronicznej, w formacie PDF 

oraz w wersjach edytowalnych (kosztorys w formacie *.ath, częśd rysunkowa w plikach z rozszerzeniem 

*.DWG, *.DXF), na trwałych nośnikach danych. 

 

 

UWAGI DODATKOWE: 

I. Dokumentacja projektowa winna byd sporządzona w taki w sposób, by przyjęte rozwiązania 

projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia w 

postępowaniu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji, 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówieo publicznych.  

II. Rozwiązania równoważne:  

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzid dokumentację projektową, zgodnie z art. 99 ustawy Pzp.  

2. Gdy Wykonawca przewidzi w dokumentacji projektowej możliwośd zastosowania rozwiązao 

równoważnych, będzie zobowiązany, w celu ich oceny, do udziału w pracach komisji w 

postępowaniu na roboty budowlane realizowane na jej podstawie - bez dodatkowego 

wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji.  

3. W przypadku wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w dokumentacji technicznej 

przygotowanej przez Wykonawcę, jest on zobowiązany, aby w formie pisemnej wyjaśnid 

koniecznośd użycia „nazw własnych” z uzasadnieniem braku możliwości innego opisu przedmiotu 

zamówienia (np. parametrami).  

4. Wykonawca opisuje kryteria równoważności materiałów/urządzeo w dokumentacji projektowej 

podając niezbędną minimalną ilośd parametrów technicznych służących do porównania 

wskazanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeo jako równoważnych. Wykonawca jest 

zobowiązany określid minimalną, niezbędną ilośd parametrów, które umożliwią dopuszczenie 

towarów i urządzeo innych producentów jako równoważnych. Kryteria mają umożliwid 

Zamawiającemu ocenę na etapie badania i oceny ofert zaproponowanych przez Wykonawcę 

produktów równoważnych z udziałem Wykonawcy. 

 

 


