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Załącznik nr 1 
do SZ nr sprawy 17/DWiOŚ/2022 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż p.n.: „Rozbudowa linii odwadniania 
osadów ściekowych z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej wraz z modernizacją 
węzła higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Opocznie”. 

2. Na przedmiot zamówienia składają się dostawy, usługi, montaż i roboty instalacyjne 
obejmujące: 
1) Wykonanie projektu technologicznego - wykonawczego (zawierającego wszystkie 

niezbędne branże) montowanych urządzeń i instalacji, 
2) Dostawę i montaż wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym urządzeń 

linii odwadniania osadów w tym wirówki dekantacyjnej, 
3) Dostosowanie istniejących pomieszczeń, infrastruktury i instalacji do potrzeb 

nowych urządzeń, w tym wirówki dekantacyjnej w niezbędnym do tego zakresie, 
4) Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami, zasilającej szafę 

główną wirówki od punktu wskazanego przez Zamawiającego, 
5) Wykonanie instalacji AKPiA, 
6) Dostawę i montaż nowych  silosów (szt. 2) do higienizacji osadów wraz 

z niezbędnym osprzętem, 
7) Podłączenie wirówki dekantacyjnej do posiadanego przez Zamawiającego systemu 

SCADA, 
8) Rozruch instalacji odwadniania i higienizacji osadów wraz z osiągnięciem 

gwarantowanych parametrów procesowych, 
9) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z bezpiecznej obsługi zamontowanych 

urządzeń i instalacji, 
10) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej,  
11) Usługę serwisu zamontowanych urządzeń i  instalacji odwadniania oraz higienizacji 

osadów  w okresie obowiązywania gwarancji (bezpłatny serwis gwarancyjny). 
 

II. OPIS PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA: 
1. W ramach rozbudowy linii odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem wirówki 

dekantacyjnej wraz z modernizacją węzła higienizacji na Oczyszczalni Ścieków 
w Opocznie należy wykonać następujący zakres prac: 
1) Wykonanie prac projektowych, tj. projektu  wykonawczego oraz po wykonaniu 

prac, dokumentacji powykonawczej obejmującej projekt powykonawczy 
wykonanych w ramach zadania prac montażowych i instalacyjnych (w tym.: projekt 
technologiczny, instalacji elektrycznych i sanitarnych), protokoły z badań 
i sprawdzeń instalacji elektrycznej, prób szczelności, dokumentację techniczno 
ruchową, instrukcję obsługi, (w języku polskim) schematy, deklaracje , certyfikaty, 
aprobaty techniczne, itp., zamontowanych maszyn i urządzeń, 

2) Dostawa i montaż wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym maszyn 
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i urządzeń linii odwadniania osadów ściekowych obejmujące: 
a) wirówkę dekantacyjną – 1 kpl., 
b) pompy nadawy osadu (ze zbiornika odgazowania osadu 

przefermentowanego do wirówki) – szt. 3, 
c) pompa  osadu odwodnionego – 1 szt., 
d) zespół przygotowania polielektrolitu wraz z pompą dozującą roztwór 

polelektrolitu – 1 kpl., 
e) przepływomierz pomiaru ilości nadawy – 1kpl., 
f) macerator nożowy z napędem i separatorem -szt. 2, 
g) urządzenia kontrolno pomiarowe, elektryka, sterowanie i automatyka wraz 

z szafą sterowniczą i zasilania linii odwadniania osadów. 
3) Dostawa, montaż i uruchomienie  węzła higienizacji osadów ściekowych, 

obejmująca: 
a) silosy stalowe, okrągłe (szt. 2 ) o pojemności 25 m3 każdy, wraz z osprzętem, 

wyposażone w  spulchniacz komponentu, 
b) przenośnik ślimakowy osadu zmieszanego z popiołem, zasuwy i zawory 

odcinające. 
4) Dostosowanie istniejących pomieszczeń Oczyszczalni Ścieków, infrastruktury 

i instalacji do potrzeb nowych urządzeń, w tym wirówki dekantacyjnej 
w niezbędnym do tego zakresie, w tym: 

a) połączenia nowo zamontowanej wirówki dekantacyjnej z istniejącą linią 
odwadniania osadów  na prasie filtracyjnej oraz połączenia z instalacją 
higienizacji osadów, łącznie z rurociągami, niezbędnymi urządzeniami 
pomiarowymi wraz z armaturą i urządzeniami transportującymi osad do 
odwodnienia oraz osad odwodniony, 

b) wykonania instalacji wewnętrznej wraz z zasuwami nożowymi 
i maceratorami wewnątrz budynku osadów po fermentacji w OBF 
i połączenie z rurociągiem odprowadzającym osad do wirówki 
dekantacyjnej, 

c) dostosowania instalacji wodociągowej i kanalizacji odciekowej dla potrzeb 
wirówki,  

d) wykonania instalacji elektrycznej wraz  z zabezpieczeniami zasilającej szafę 
główną wirówki od punktu wskazanego przez Zamawiającego, 

e) wykonania instalacji AKPiA, 
f) przebudowy instalacji odwadniania osadów na odcinku od odpływu osadu 

ze zbiornika odgazowania (ob. nr 15.4) poprzez wymianę rurociągów z PE 
na rurociągi ze stali nierdzewnej, 

g) dostosowania budynku i  instalacji odwadniania osadu (ob. nr 15.6) 
w związku z przebudową linii odwadniania osadu, montażem wirówki 
dekantacyjnej, stacji dozowania polielektrolitu, szafy sterowniczej, 
instalacji doprowadzania osadu i odprowadzania po zagęszczeniu 
obejmujące: 

 demontaż niezbędnych instalacji osadowych, istniejących urządzeń 
oraz zbędnego wyposażenia, 
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 instalacja układu wirówki osadu, wraz ze stacją polielektrolitu oraz 
urządzeniami towarzyszącymi, 

 instalacja przenośnika dozującego pyły dymnicowe wraz ze 
spulchniaczem komponentu w nowych silosach, 

 drobne prace naprawy ubytków płytek podłogowych i ściennych po 
wykonaniu prac montażowych, 

 wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych zasilających 
montowane urządzenia oraz oświetlenia, 

 wykonanie niezbędnego układu wentylacji pomieszczenia, 

 wykonanie kompletnej instalacji sterowania AKPiA oraz urządzeń 
pomiarowych zadania objętego przedmiotem zamówienia wraz 
z podłączeniem do istniejącego systemu SCADA, 

h) wymiary wewnętrzne istniejącego budynku przeznaczonego do montażu 
wirówki dekantacyjnej (ob. nr 15.6): 

 długość: 8,96 m, 

 szerokość: 4,45 m, 

 wysokość: 3,35 m, 
5) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z bezpiecznej obsługi zamontowanych 

maszyn, urządzeń i instalacji. 
 

III. CHARAKTERYSTYKA OSADÓW DO ODWODNIENIA 
Osady ściekowe przefermentowane (po procesie fermentacji metanowej mezofilowej 
w ZKF-ie składające się z osadów wstępnych surowych i osadów nadmiernych 
zagęszczonych (w proporcji osad wstępny 18,5 m3/d – 2,7% s.m., osad nadmierny 
zagęszczony 19,2 m3/d – 5% s.m.) 
Bilans osadowy po fermentacji: 

 zawartość suchej masy 2,5-3,9% (wagowo) średnio 3,5% s.m, 

 zawartość części organicznych ok. 50% s.m., 

 temperatura osadu: ok. 25-35°C, 

 ilość osadu do odwodnienia : 37,7 m3/d, 

 ilość osadu do odwodnienia przy założeniu 6h/d, 5d/tydzień  (na I zmianę) wynosi 
58,5 m3/d. 

Uwaga: osad przefermentowany może zawierać części stałe tj. splątane włókniny, materiał 
tzw. strurwit oraz piasek o średnicy ziaren < 0,2 mm – przejawiające właściwości ścierne. 
Skład osadu przefermentowanego może powodować powstawanie kamienia (struwitu) na 
elementach instalacji (rurociągi, pompy, bęben wirówki itp.) 
 
Wymagany efekt technologiczny – gwarancja technologiczna osiągnięcia wymaganych 
i deklarowanych parametrów technologicznych: 
Odwodnienie całości produkowanego osadu przefermentowanego w wirówce 
dekantacyjnej szt.-1 

 przy obciążeniu procesowym – minimum 10 m3/h, 

 gwarantowany efekt odwodnienia wynoszący min 22% s.m., 
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 zawartość zawiesiny w odcieku – max 300 mg/ dm3, 

 współczynnik rodziału ≥ 93%, 

 zużycie (dawka) polielektrolitu – max 8kg/Mg s.m. osadu w przeliczeniu na czysty 
składnik, 

 wskaźnik zużycia energii elektrycznej przez wirówkę – max 0,5 kWh/m3 osadu 
przefermentowanego do odwodnienia na wirówce w całym zakresie obciążenia 
ładunkiem osadu. 

Osiągnięcie powyższych parametrów zastanie sprawdzone na etapie prób końcowych. 
 
Uwaga: Modernizacja instalacji odwadniania osadu musi przebiegać w sposób 
zapewniający ciągłą pracę obiektu. Zamawiający dopuszcza jednoczesne wyłączenie 
z pracy funkcjonującej prasy Monobelt NP12 oraz stacji przygotowania  polielektrolitu na 
okres 4 dób. 
Wymagania dodatkowe: 

 uzyskanie i udokumentowanie powyższych parametrów wymaganego stopnia 
odwodnienia tj. zawartości suchej masy w osadzie odwodnionym minimum 22 % s.m.; 
zawartości zawiesiny w odcieku max 300mg/dm3 wynikami badań wykonanych w skali 
laboratoryjnej, 

 zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia 
w przypadku, gdy w trakcie pracy urządzeń odwadniających nie będzie możliwe 
uzyskanie zakładanego stopnia odwodnienia (minimalna zawartość suchej masy), 

 istnieje możliwość przeprowadzenia testów i prób odwadniania osadów przed 
złożeniem oferty - zamawiający udostępni obiekty oczyszczalni ścieków w celu 
przeprowadzenia prób, po uprzednim uzgodnieniem terminu z kierownikiem 
oczyszczalni ścieków, 

 dla oferentów Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację techniczno-ruchową 
oraz projektową funkcjonującej oczyszczalni ścieków. 
 

IV. CHARAKTERYSTYKA I WYMAGANE PARAMETRY FABRYCZNIE 
NOWYCH URZĄDZEŃ. 

 
1. Wirówka dekantacyjna – szt. 1 

1) urządzenie fabrycznie nowe – data produkcji wirówki i urządzeń towarzyszących 
nie wcześniej niż 2021r., 

2) wydajność hydrauliczna nie mniej niż: 10 m3/h, optymalna wydajność 
hydrauliczna: 12 m3/h, 

3) masowa wydajność hydrauliczna nie mniejsza niż: 300 kg s.m./h, 
4) wirówka musi być przygotowana do odwadniania osadu o zawartości suchej masy 

w zakresie 2,5 % – 3,9 %, średnio 3,5 %, 
5) osad odwodniony na wirówce ma uzyskiwać zawartość w placku osadowym: 22-

28% s.m., przy zapotrzebowaniu na polielektrolit nie więcej niż 8 kg/Mg s.m. 
osadu w przeliczeniu na czysty składnik, 

6) odciek z wirówki wizualnie klarowny: odpływ s.m. w odcieku (filtracie) – 
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zawiesina ogólna < 100 mg/l; brak pienienia się, 
7) prędkość obrotowa bębna:  2200-4000 obr/min, 
8) łączna moc zainstalowana napędu bębna i ślimaka nie więcej niż: 25 kW, 
9) napęd mechaniczny, dwoma ślimakami elektrycznymi, osobno dla bębna i dla 

ślimaka, 
10) silnik napędu głównego (bębna) oraz silnik pomocniczy (ślimaka) regulowane za 

pomocą sterownika poprzez falowniki, 
11) elastyczne mocowanie silników do obudowy, redukujących drgania rozproszone, 
12) napęd bębna: 

 moc silnika napędowego mniejsza lub równa:  18,5 kW, 

 napięcie/częstotliwość:  400 V/ 50 Hz, 

 prędkość obrotowa: ok 4000 obr/min, 

 regulacja obrotów za pomocą przetwornicy częstotliwości, 

 stopień ochrony:  IP 55, 

 kontrola temperatury – 3 czujniki termistorowe, 
13) napęd ślimaka: 

 moc silnika napędowego: min. 4,0 kW, 

 napięcie/częstotliwość:    400 V/ 50 Hz, 

 prędkość obrotowa: ok 1500 obr/min, 

 regulacja obrotów za pomocą przetwornicy częstotliwości, 

 stopień ochrony: IP 55, 

 kontrola temperatury – 3 czujniki termistorowe, 
14) przekładnia do napędu ślimaka zabezpieczona przed przeciążeniem, 
15) przyrządy pomiarowe i kontrolujące: 

 pomiar różnicowej prędkości obrotowej i prędkości obrotowej bębna, 

 urządzenia kontrolujące drgania: ostrzeżenie lub wyłączenie przy wysokich 
drganiach, 

 układ kontroli temperatury łożyska, 
16) wirówka wyposażona w system oszczędzania energii. Silnik o klasie izolacji min, 

IP 55. 
17) przyłącza elastyczne: nadawy osadu, zsypu fazy stałej, dopływu polimeru, odcieku; 
18) podstawa pod dekanter: dopuszcza się montaż urządzenia na własnych nogach 

(podporach), bez zastosowania podstawy, o ile takie rozwiązanie określone jest 
w instrukcji montażu, dostarczonej przez producenta urządzenia; wysokość nóg 
(podpór) musi być przystosowana do kompletnego układu stabilizacji osadu; 

19) poziomy bęben cylindryczno – stożkowy o średnicy nie mniejszej niż 360 mm 
i długości nie mniejszej niż 1500 mm, 

20) materiał elementów wirówki mających kontakt z osadem (tj.: bęben, ślimak, 
obudowa zespołu wirującego) – stal nierdzewna nie gorsza niż: 1.4571, 1.4408, 
1.4404, 1.4463, 14471, pozostałe „stojące” części i elementy mające kontakt 
z osadem – stal nierdzewna  nie gorsza niż 1.4571, 1.4404 lub podobne, 

21) materiały, elementy konstrukcyjne nie mające kontaktu z osadem wykonane ze stali 
konstrukcyjnej, zabezpieczone przed korozją, 
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22) zabezpieczenie elementów przed ścieraniem: 

 części ślimaka narażone na działanie erozyjne cząstek zawartych w osadzie 
pokryte węglikiem wolframu, 

 wszystkie otwory wlotowe i wylotowe zabezpieczone tuleje lub pierścienie 
z żeliwa utwardzonego lub z ceramiki z węglika wolframu, wymienne na 
miejscu, 

23) wirówka winna być wyposażona w otwierającą się pokrywę umożliwiającą wyjęcie 
bębna i ślimaka, wyjmowanie bębna od góry wirówki ze względu na wymiary 
pomieszczenia, 

24) wirówka musi być ustawiona w taki sposób, by mogła współpracować z istniejącą 
instalacją, 

25) gabaryty umożliwiające montaż i swobodną eksploatację w istniejącym budynku 
wraz z towarzyszącymi instalacjami i urządzeniami, 

26) wirówka powinna zostać wyposażona w antywibracyjny system mocowania do 
podłoża, eliminujący konieczność wykonywania „pływających fundamentów”, 

27) w skład wyposażenia urządzenia wchodzą następujące elementy: materiały do 
smarowania łożysk (ślimaka oraz bębna) na pierwsze uruchomienie, olej do 
przekładni, niezbędne narzędzia specjalne do obsługi  i konserwacji, narzędzia do 
wyjmowania bębna z ramy oraz ślimaka z bębna. 
 

2. Pompa nadawy osadu ze zbiornika odgazowania osadu przefermentowanego do 
wirówki -  szt. 3: 
1) pompa w wykonaniu monoblokowym, bez dodatkowych łożysk w korpusie 

pompy, połączona kołnierzowo z motoreduktorem na podstawie umożliwiającej 
trwałe przytwierdzenie do podłoża; 

2) łatwe w montażu i demontażu przeguby sworzniowe, osłonięte  elastomerową 
manszetą chroniąca przegub przed penetracją pompowanego medium; manszeta 
montowana na wcisk oraz przy pomocy metalowego pierścienia zaciskowego; 

3) zakres wydajności (Q): 5 - 15 m3/h, 
4) wydajność minimalna: Q =  5 m3/h, 
5) ciśnienie zasysania: Pmin  = 0,36 bar, 
6) ciśnienie tłoczenia: Pmin  = 1,5 bar, 
7) wymagana wydajność osiągana przy obrotach: 70 – 255 obr/min, 
8) materiał rotora: stal min. 1.2436 hartowana powierzchniowo, 
9) materiał statora: stator wykonany z NBR z zakończeniem stożkowym, 

ułatwiającym wypełnienie komory tłocznej pompowanym medium, 
10) moc napędu: Pmax =  4 kW 
11) stopień ochrony napędu:   IP 55 
12) silnik w klasie energooszczędnej min IE 2, przystosowany do pracy  

z falownikiem; 
13) otwór inspekcyjny w korpusie pompy; 
14) uszczelnienie mechaniczne wału: dwa pierścienie wykonane z odpornego na 

ścieranie węglika krzemu (SiC); 
15) króćce przepływowe połączeniowe Dn 80 mm; 
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16) rurociąg tłoczny osadu przefermentowanego należy wykonać z rur i kształtek  Dn 
80 mm, ze stali nierdzewnej; należy unikać załamań (kolan) pod kątem 90º, 

17) instalacja płukania rurociągu zasysającego i tłocznego wodą  zaworami 
odcinającymi; 
 

3. Pompa ślimakowa osadu odwodnionego -szt. 1: 
1) pompa w wykonaniu monoblokowym, bez dodatkowych łożysk w korpusie pompy, 

połączona kołnierzowo z motoreduktorem na podstawie umożliwiającej trwałe 
przytwierdzenie do podłoża; 

2) wydajność: Q = 1 – 3 m3/h, 
3) prędkość obrotowa: 29 – 84 obr./min, 
4) ciśnienie tłoczenia: 4 – 8 bar, 
5) przeguby sworzniowe, osłonięte  elastomerową osłoną chroniąca przegub przed 

penetracją pompowanego medium, wypełnione olejem, łatwe w montażu 
i demontażu, bez konieczności stosowania opasek zaciskowych  - drążek 
przegubowy ze ślimakiem na całej długości w celu ułatwienia transportu medium 
w kierunku statora; 

6) mechaniczne uszczelnienie wału, 
7) rotor wykonany z pełnego materiału,  stal min.  hartowana powierzchniowo, 
8) stator z zakończeniem stożkowym, ułatwiającym wypełnienie komory tłocznej 

pompowanym medium, 
9) moc napędu: Pmax  =  11 kW 
10) stopień ochrony napędu:  IP 55 
11) silnik w klasie energooszczędnej min IE 2, przystosowany do pracy  z falownikiem; 
12) rurociąg tłoczny osadu należy wykonać z rur   Dn 200 mm, ze stali nierdzewnej; bez 

stosowania kolanek 90º. 
 

4. Zespół przygotowania polielektrolitu – 1kpl.: 
1) stacja przystosowana  do przygotowania i dozowania polielektrolitu (z emulsji 

i proszków); 
2) zbiornik z polietylenu o pojemności 1000 l z podziałką poziomu napełnienia, 

pokrywą inspekcyjną oraz zaworem ręcznym spustowym, 
3) mieszadło wolnoobrotowe, nierdzewne o mocy nie większej niż 0,75 kW, 
4) pompa dozująca polielektrolit  AP p1: 

 zakres wydajności Q = 600l/h – 3000l/h przy obrotach 78 – 362 obr/min., 

 ciśnienie robocze 2 bar, 

 zapotrzebowanie moc na wale 0,13 – 0,58 kW, 

 uszczelnienie mechaniczne wału, 

 moc napędu minimum 1,5 kW, 

 silnik w klasie energooszczędnej min IE 2, przystosowany do pracy  
z falownikiem, sterowanie z szafy sterowniczej wirówki, 

 zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem i nadciśnieniem, 

 wydajność regulowana przez przetwornik częstotliwości, 
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 klasa ochrony silnika min. IP 55. 
 

5. Pomiar ilości nadawy osadu – przepływomierz -szt. 1: 
1) typ: indukcyjny; 
2) stopień ochrony: IP 67 wg/DIN EN 60529/NEMA 4X/6; 
3) moc: do 50 W; 
4) dokładność: większa od 0,5 %; 
5) przetwornik: poza przepływomierzem; 
6) minimalne mierzone parametry: m3/h; l/s; m3 – sumaryczne; 
7) wyjście: prądowe, przekaźnikowe, impulsowo – częstotliwościowe, dostosowane 

do ścieków; 
8) komunikacja: profibus DP/ modbus RTU; 
9) temperatura otoczenia dla pracy od -40ºC do +70ºC; 
10) minimalna jakość materiałowa AISI 304. 

 
6. Szafa sterownicza: 

Szafa sterownicza i zasilania linii odwadniania osadu powinna być wyposażona w: 
1) regulację urządzeń i procesów przez sterownik,  
2) sterowanie wirówki przy użyciu sterownika poprzez panel operatorski, 
3) na przedniej stronie szafy panel operatorski, na którym będą wyświetlane  dostępne 

sygnały pochodzące z urządzeń.. Na panelu operatorskim muszą być dostępne co 
najmniej następujące informacje: 

 przepływ osadu, 

 czas pracy, 

 komunikaty pracy, awarii podstawowych urządzeń (wirówka, pompy, braki 
cieczy, sygnał awarii); 

 obroty urządzeń, 
4) zintegrowany układ kontrolujący pracę: wirówki, pomp osadowych, stacji 

roztwarzania i dozowania polielektrolitu z pompą, 
5) ochronę przeciwporażeniową, 
6) samoczynne odłączenie zasilania, 
7) zabezpieczenie antyprzepięciowe, 
8) zewnętrzny wyłącznik awaryjny. 
9) komunikaty wyświetlane na panelu w języku polskim, 
10) na zewnątrz szafy powinny być wyprowadzone gniazda elektryczne na 400 V i 230 

V. 
 

7. Macerator nożowy z napędem i separatorem – szt. 2: 
1) Q = 1,5 – 15 m3/h,  
2) moc P =  ok. 2,2 kW 

 
8. Odpylacz – szt. 1  

Moc P = ok 2,2 kW z ruchomymi ramionami ze ssawkami. 
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9. Zbiorniki – silosy stalowe okrągłe -szt. 2: 

1) V = 25m3 (każdy), wyposażone w spulchniacze komponentu. 
2) Moc P =  ok. 2,2 kW,. 

 
10. Przenośniki ślimakowe do transportu popiołów dymnicowych lub wapna -szt. 2 

Dn 100 mm, L = 1000 mm, KW= ok. 0.55, Dn 130 mm, L=2500 
 

V. POZOSTAŁE INFORMACJE I WYMAGANIA: 
1. Rurociągi tłoczne osadu należy wykonać ze stali nierdzewnej Dn 110 mm, Dn 80 

mm, długość ok. 20 mb, 
2. Rurociągi mające kontakt z osadem wykonane ze stali nie gorszej niż AISI 304 

o grubości min 2mm, 
3. Instalację elektryczną należy wykonać  zgodnie z PN, 
4. Przewody elektryczne układać na  korytkach kablowych i na uchwytach 

dystansowych, 
5. Wszystkie metalowe konstrukcje, urządzenia technologiczne, obudowy, rozdzielnie 

itp. należy przyłączyć do uziemienia, 
6. W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

w szczególności do: 

 wykonania całości przedmiotu zamówienia z materiałów własnych, 

 zamontowania urządzeń, armatury, osprzętu i materiałów, które są nowe, 
spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące 
przepisów bhp, są dopuszczone do stosowania i użytkowania  w Polsce, 
posiadają stosowne oznakowanie (CE) - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, 

 zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną 
odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu zamówienia, 
zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio 
prace związane z realizacją niniejszej umowy; 

 
VI. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY INSTALACJI ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI 

OSADÓW 
1. Linia odwadniania i higienizacji osadów zostanie uznana za gotową do przekazania po 

zamontowaniu przez Wykonawcę wszystkich urządzeń i instalacji przewidzianych w ramach 
realizacji zadania oraz stwierdzeniu ich prawidłowości działania. 

2. Wykonawca dokona rozruchu technologicznego całej linii odwadniania i higienizacji osadów. 
Rozruch prowadzony będzie jako próba eksploatacyjna przez okres co najmniej trzech dni 
roboczych, którego celem będzie potwierdzenie zakładanego efektu technologicznego 
i wymaganych parametrów pracy wirówki określonych w rozdziale III i rozdziale   IV, pkt 1, 
w szczególności zakładanego stopnia odwodnienia osadu. 

3. W trakcie rozruch obsługa urządzeń będzie prowadzona przez przeszkolonych przez 
Wykonawcę (na jego koszt)  pracowników oczyszczalni. 

4. W końcowym etapie rozruchu zostaną przeprowadzone testy z trzech prób z zastosowaniem 
polielektrolitu proszkowego oraz trzech prób z zastosowaniem koncentratu płynnego 
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(o specyfikacji uzgodnionej z Wykonawcą). Uzyskane na testach wyniki pomiarów potwierdzi 
Laboratorium Zamawiającego. 

5. Warunkiem uzyskania zakładanego efektu końcowego będzie osiągnięcie z każdej z dwóch 
serii trzech prób, co najmniej 22% s.m.o. w osadzie odwodnionym (bez higienizacji). 

6. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest zamontowanie wszystkich, przewidzianych 
w ramach zadania urządzeń, ich prawidłowe działanie, pozytywnie zakończony rozruch 
technologiczny wraz z uzyskaniem zakładanych parametrów procesowych oraz przekazanie 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (obustronne podpisanie protokołu 
końcowego). 

 
VII. GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA I SERWIS. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane 
roboty montażowe i instalacyjne oraz dostarczone maszyny i urządzenia. Gwarancja 
obejmuje przedmiot zamówienia jako całość, tj. wszystkie zespoły i podzespoły, w tym 
także prawidłowe funkcjonowanie. 

2. Jeżeli producent materiałów, sprzętu, urządzenia, produktu użytego przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiały lub sprzęt, urządzenia, produkt, 
dłuższy okres gwarancji niż wynikający z umowy, obowiązują gwarancje producenta.    

3. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady poprzez jej 
naprawę lub wymianę elementów, urządzeń  na nowe wolne od wad. 

4.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi równy 
jest okresowi gwarancji. 

5. Termin udzielonej gwarancji i rękojmi  za wady fizyczne biegnie od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

6. W przypadku wystąpienia wad jakościowych (objętych gwarancją) lub wad fizycznych 
(objętych rękojmią za wady fizyczne)  Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia  go o wadzie, w ramach wynagrodzenia 
za przedmiot zamówienia. 

7. W przypadku gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w pkt. 6 ze 
względów technologicznych, Zamawiający może, po przedłożeniu mu przez Wykonawcę 
stosownych ekspertyz lub opinii technicznych, wyznaczyć Wykonawcy nowy termin do 
usunięcia wady. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w termie określonym w pkt. 6 i 7, Zamawiający może 
zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w pkt 8. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych. 

10. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 
adres e-mail: ……………………………. . 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady , jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady  nastąpiło jeszcze  w czasie trwania gwarancji. 
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12. W okresie rękojmi i gwarancji jakości  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia następujących 
okoliczności: 

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, adresu e-mail zgłaszania wady, 
b) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
c) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
d) zawieszeniu działalności. 

13. Serwis: Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kompleksowego serwisu 
tak gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego składającego  się na przedmiot zamówienia: 
1) Bezpłatny serwis gwarancyjny (w okresie gwarancji, tj. 24 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego) obejmuje: 

 wymagane i zalecane czynności, przeglądy czy działania konserwacyjne oraz 
wymiany eksploatacyjne (w szczególności: płynów, części, podzespołów), 
niezbędne lub zalecane dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń jako 
całości, stosownie do instrukcji obsługi producenta i określonych tam 
częstotliwości działań (czynności/ wymian), 

 napraw dostarczonych maszyn i urządzeń, wykonanych instalacji, które nie 
wynikły z winy Zamawiającego. 

2) Serwis pogwarancyjny obejmuje zapewnienie (odpłatnie) w razie potrzeby 
wykwalifikowanego personelu oraz dostępności części i materiałów, w tym 
eksploatacyjnych. 

14. Gwarancją nie będą objęte wady spowodowane użytkowaniem przez Zamawiającego 
urządzeń i instalacji w sposób  niezgodny z załączoną DTR i instrukcją obsługi. 

15. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne 
przedmiotu zamówienia niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.  

16. Gwarancja obejmuje również przedmiot zamówienia lub usługi nabyte u kooperatorów 
(podwykonawców) przez Gwaranta.  

17. Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli 
Wykonawca wadę podstępnie zataił.  

 
VIII. MIEJSCE REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  

Oczyszczalnia Ścieków w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno. 
 

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Za termin 
zakończenia realizacji zadania uważa się datę podpisania obustronnego, bezusterkowego protokołu 
końcowego obioru. 


