załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zadaniu pod nazwą:

Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta
ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Warcie została zaprojektowana dla maksymalnego
obciążenia do 10 840 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej do Qśr =1 200 m3/d.
Po wykonaniu przebudowy i rozbudowy istniejąca oczyszczalnia nie zwiększy swojej
przepustowości, a planowane parametry będą wynosiły Qśr <1 000 m3/d i RLM < 10 000.
I. Warunki ogólne
1. Zapewnienie Zamawiającemu prawidłowego i ciągłego oczyszczania ścieków
dopływających kanalizacją i dowożonych do punktu zlewnego.
2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich dokumentów niezbędnych do
zgłoszenia zakończenia budowy bądź uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie
– w razie konieczności, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie części
wykonanych robót niezbędnych do zapewnienia ciągłości świadczenia usług
odprowadzania ścieków, będących przedmiotem odbiorów częściowych.
3. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz etap realizacji przedsięwzięcia
obejmującego rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni w Warcie należy
wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (decyzja nr 37/2017 z dn. 27 lipca 2017 r.) – załącznik nr 12 do
SIWZ.
4. Zamawiający odstępuje od obowiązku załączania w ofercie dokumentów
wymienionych w warunkach ogólnych PFU (str. 27).
II. Warunki – etap opracowywania dokumentacji technicznej
1. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w wersji papierowej w trwałej
i czytelnej grafice technicznej, oprawionej w sposób uniemożliwiający dekompletację
oraz w wersji cyfrowej (w plikach pdf, dwg, dxf, doc).
2. W celu zweryfikowania rzeczywistego oraz perspektywicznego obciążenia
oczyszczalni ścieków w Warcie należy dokonać aktualizacji bilansu jakościowego i
ilościowego ścieków oraz wyliczyć wielkość RLM. Uzyskane wartości (w wyniku
aktualizacji bilansu i wyliczenia RLM), będą podstawą do wnioskowanych wielkości w
pozwoleniu wodnoprawnym.
3. Wykonać przegląd techniczny istniejącej prasy odwadniania osadu w celu określenia
zakresu prac niezbędnych do uzyskania właściwego stopnia odwaniania osadu
ściekowego przeznaczonego do suszenia w suszarni słonecznej.
4. Wykonanie badań geotechnicznych w celu prawidłowego zaprojektowania obiektów
objętych w PFU.

5. Dokumentacja projektowa musi zawierać analizę i rozwiązania projektowe
prawidłowego zagospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi z terenów
utwardzonych (m.in. dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej).
6. Dokumentacja techniczna musi uwzględnić zabezpieczenie instalacji pomp ciepła przed
zagniwaniem i zarastaniem rurociągów.
7. Dokumentacja techniczna musi uwzględnić renowację zbiornika osadnika wtórnego
w zakresie wypełnienia istniejących dylatacji oraz nieregularnych pęknięć jego
konstrukcji.
8. Dokumentacja techniczna musi obejmować budowę samonośnej pokrywy o konstrukcji
lekkiej zbiornika retencyjno-uśredniającego.
9. Zaprojektować nowy budynek odwadniania osadu umożliwiający przeniesienie
istniejącej instalacji odwadniania osadu (m.in. prasy) oraz automatyczne podawanie
odwodnionego osadu do projektowanej suszarni słonecznej przenośnikiem
ślimakowym.
10. Oferowane urządzenia/maszyny/materiały powinny być eksploatowane na innych
zrealizowanych obiektach (oczyszczalniach ścieków komunalnych) w podobnych
warunkach klimatycznych, co najmniej przez okres jednego roku od dnia uruchomienia
do chwili obecnej. Wykonawca powinien przedstawić co najmniej jedną referencję
dotyczącą budowy suszarni słonecznej o parametrach zbliżonych do suszarni
przewidzianej w PFU.
11. Przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego spójnego z zapisami SIWZ,
zawierającego:
- terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji i koszty poszczególnych etapów
przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonym w tabeli pomocniczej
formularza ofertowego;
- opis sposobu zapewnienia prowadzenia eksploatacji oczyszczalni ścieków z
uwzględnieniem aspektów ograniczenia wpływu na środowisko;
- opis zagospodarowania terenu budowy oraz wykorzystania dróg dojazdowych z
punktu widzenia niezawodności realizacji procesu budowlanego;
- opis sposobu nadzorowania realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (ze
wskazaniem osób odpowiedzialnych po stronie Wykonawcy) i sposób komunikowania
się z Zamawiającym w zakresie realizacji harmonogramu.

III. Warunki – etap realizacji inwestycji
1. System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni ścieków musi być kompletny i
uwzględniać wszystkie istniejące oraz nowoprojektowane obiekty i urządzenia.
2. System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni ścieków musi być przystosowany do
współpracy z systemem inteligentnego zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną
realizowanym przez Zamawiającego – wymagana jest współpraca i koordynacja z
wykonawcą systemu.
3. Opróżnianie poletek z resztek osadu ściekowego i jego utylizacją leży po stronie
Wykonawcy.
4. Wszelkie koszty związane z odwadnianiem terenu leżą po stronie Wykonawcy.

5. Przeprowadzenie pełnego rozruchu hydraulicznego i technologicznego oczyszczalni
wraz z potwierdzeniem uzyskania założonych parametrów ścieków oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika; potwierdzeniem będzie 4 tygodniowe utrzymanie
parametrów jakościowych w odpływie ścieków oczyszczonych do odbiornika, przy
normalnej eksploatacji oczyszczalni- potwierdzone co najmniej 8 pozytywnymi
sprawozdaniami z badań wykonanych w odstępach max 4 dni - prób pobranych
i wykonanych przez laboratorium akredytowane.
6. Po dokonaniu rozruchu, Wykonawca powinien uzyskać prawidłowy wynik badania
parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni
ścieków w Warcie, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym
(o którym mowa w pkt 6.3.3 treści SIWZ) dla nowo przebudowanej oczyszczalni po
wykonaniu jej rozbudowy i przebudowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany wygrodzić i dozorować teren niezbędny do składowania
materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń.
8. Opracowanie kompleksowej dokumentacji - wraz z wnioskiem - na udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych
uwzględniającego stan po modernizacji oczyszczalni oraz okres perspektywiczny.

