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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni 

ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej na terenie aglomeracji Turek” 

 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  

Zamawiający informuje, że w dniu 22 stycznia br. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek” 

Działając na  podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

18.1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania: 

 

Pytanie nr 1 

 

 Dotyczy § 22 Rękojmia i gwarancja pkt.7 

7. Gwarancja jakości o której mowa w ust. 2 powyżej, zgodnie z ofertą zostanie udzielona na okres:    

 1) ………. lat na roboty budowlane, 

    2) 2 lata na przedmioty dostaw instalacji przemysłowych, 

    3) pozostałe zgodnie z okresem gwarancji udzielonej przez producenta. 

Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na roboty budowlane wynosi w zależności od deklaracji Wykonawcy 

od 36 do 60 miesięcy. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że na urządzenia zgodnie z przytoczonym pkt. Umowy 

należy udzielić gwarancji 2 lata. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Zamawiający potwierdza, że  okres gwarancji na roboty budowlane wynosi w zależności od deklaracji Wykonawcy 

od 36 do 60 miesięcy a na urządzenia 2 lata. 

 

Pytanie nr 2 

 

Pkt.21.Umowy oraz Pkt 17.7.2 SIWZ „Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji i rękojmi do świadczenia w 

pełnym zakresie serwisu gwarancyjnego, w tym do ponoszenia wszelkich kosztów przeglądów (jeśli takie są 



 

 

wymagane) i napraw w okresie gwarancji i rękojmi (dojazdów, robocizny, transportu oraz wymiany części 

zamiennych).” 

 

Prosimy o wykreślenie zapisów wskazujących na ponoszenie kosztów związanych z serwisowaniem przez 

Wykonawcę. 

Ze względu na znaczy wzrost w ostatnim czasie wszystkich robót sugerujemy aby Zamawiający wziął koszty 

serwisowania oraz przeglądów w okresie udzielonej gwarancji w całości na siebie.  

Koszty te wrzucone w kontrakt niepotrzebnie znacząco podnoszą wartość oferty co może znacznie utrudnić 

Zamawiającemu uzyskanie dodatkowych środków w przypadku przekroczenia budżetu Inwestora. 

 

Jeśli pomimo wszystko Zamawiający będzie się upierał aby koszty te Wykonawcy wliczyli w ofertę to prosimy o 

udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

a) Prosimy o jednoznaczną informację jakie poniższe koszty wynikające z udzielonej gwarancji ma w ofercie 

  uwzględnić Wykonawca?  

- koszty części zamiennych 

- koszty części szybkozużywających się 

- koszty części i materiałów eksploatacyjnych 

- ewentualnie jakie jeszcze dodatkowo koszty związane z serwisowaniem należy uwzględnić w ofercie 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

 

Zamawiający podtrzymuje w całości zapisy Pkt. 21 Umowy oraz Pkt. 17.7.2 SIWZ. Jednocześnie informuje, że na 

etapie realizacji będzie wymagał od Wykonawcy,  aby każde urządzenie zamontowane, bądź dostarczone w ramach 

wykonywanego zadania, posiadało minimum dwuletnią gwarancję producenta z bezpłatnym serwisem i aby 

gwarancje te były okazane Zamawiającemu przed dostawą.  

Wykonawca ma w ofercie uwzględnić wszystkie koszty przewidziane przez Producentów urządzeń, niezbędne do 

wykonania przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 

 

 

Pytanie nr 3 

   Dotyczy opróżniania osadów 

Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane z opróżnieniem istniejących obiektów 

przewidzianych do przebudowy bądź modernizacji w ramach kontraktu (koszty opróżnienia, odwodnienia, 

wyczyszczenia oraz wywiezienia i utylizacji)?  

Jeśli koszty te ma pokryć Wykonawca to prosimy o informacje dla każdego z obiektów: 

-  ile obecnie osadu znajduje się w komorach 

   -  jaka jest zawartość suchej masy osadu w każdym z opróżnianych obiektów 

   - czy Zamawiający umożliwi bezpłatnie spust osadu na istniejący ciąg urządzeń odwadniających? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

 

Wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określone w SIWZ ponosi Wykonawca, również koszty mediów 

niezbędnych do jego realizacji, a udostępnionych przez Zamawiającego. 

Zamawiający podkreśla i przytacza, wymogi określone w punkcie 2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego w 

brzmieniu: „Wykonawca ponosić będzie koszty związane  z wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla 

utrzymania ciągłości eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) obiektów, tymczasowe 

przepompowywanie ścieków i osadów).  

Koszty utrzymania, wynikające z bieżącej eksploatacji oczyszczalni nie będą ponoszone przez Wykonawcę. Koszty 

mediów dla wykonania budowy, ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do 

przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi danych 

urządzeń. Wykonawca opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja rozruchowa 

zostanie powołana przez Inwestora. Wyżej wyszczególnione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je 

za uwzględnione w kwocie Kontraktowej”. 



 

 

Zamawiający podał w SIWZ parametry poszczególnych obiektów technologicznych.  

Warstwa osadów wstępnych w osadnikach Imhoffa utrzymywana jest na poziomie 3,5-4,0m od dna osadnika.  

Zawartość suchej masy jest zmienna i zależy m.in. od pory roku oraz od obciążenia hydraulicznego i ładunkiem 

zanieczyszczeń. 

Zamawiający udostępni ciąg technologiczny unieszkodliwiania osadów pod warunkiem zapewnienia ciągłości pracy 

oczyszczalni bez pogorszenia efektu ekologicznego  oraz  pokrycia przez Wykonawcę kosztów związanych z 

unieszkodliwianiem: energia, woda, flokulanty, koagulanty, higienizacja, badania pod kątem rolniczego 

wykorzystania. 

W przypadku negatywnych wyników badań Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia osadów z czyszczenia 

zbiorników na własny koszt poza teren oczyszczalni z zachowaniem wymogów obowiązującej Ustawy o odpadach. 

Pytanie nr 4 

 

W pkt. 1.1 Zamawiający napisał, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar 

równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe. Prosimy o określenie 

parametrów równoważności, podanie tolerancji dla poszczególnych urządzeń. Częstą praktyką Inżynierów 

Kontraktu bądź Inwestorów jest takie rozumowanie, że uważają za rozwiązania równoważne tak naprawdę 

rozwiązania identyczne co skutkuje odrzucaniem wniosków ze względu na niezgodność urządzeń w nawet 

najmniejszym stopniu z wymogami SIWZ. Takie zachowanie prowadzi do sytuacji, że zapis odnośnie możliwości 

zastosowania rozwiązań równoważnych jest po prostu martwy i całkowicie eliminuje możliwość konkurencji 

wśród potencjalnych dostawców. Sytuacje takie prowadzą do wydłużających się procedur, a finalnie mogą 

zakończyć się roszczeniami. Wiadomo, że nie ma na rynku urządzeń identycznych w budowie. Są urządzenia, które 

różnią się niektórymi wymiarami, wykonaniem materiałowym, zużyciem wody, mocą itp. Ale zachowują główny cel 

jakiemu służą, gwarantują ten sam efekt użytkowy, techniczny, nie gorszą trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. 

Dlatego aby rozwiać wszelkie wątpliwości jakie rozwiązania będą uznane za równoważne prosimy o podanie 

parametrów równoważności. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

 

Zamawiający podtrzymuje szczegółowe wyjaśnienie zawarte w punkcie 1.1 PFU dotyczące równoważności  i 

zwraca uwagę, że udowodnienie równoważności proponowanych do zastosowania materiałów i urządzeń leży po 

stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 5 

 

Prosimy o rezygnację z konieczności opracowania STWIOR oraz kosztorysów w ramach wykonywanej 

dokumentacji projektowej. Opracowania te są bardzo czasochłonne a nie są konieczne do uzyskania pozwolenia na 

budowę ani do realizacji zadania. Temat jest w formule projektuj i buduj więc nie są również potrzebne 

Zamawiającemu do szczegółowego opisu zamówienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

 

Zamawiający podtrzymuje wymóg opracowania STWiOR oraz kosztorysów. 

 

Pytanie nr 6 

 

Dotyczy ob. Nr 4 Pompownia główna 

Prosimy o informację czy w ramach zakresu robót należy wymienić zastawkę naścienną zamontowaną pomiędzy 

dwiema częściami komory czerpnej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

 

TAK należy wymienić zastawkę. 



 

 

 

Pytanie nr 7 

 

Dotyczy ob. Nr 7 Stacja koagulanta 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach kontraktu nie należy wymieniać istniejących zbiorników – 2x15m3? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

 

Istniejące zbiorniki PIX nie podlegają wymianie. 

 

Pytanie nr 8 

 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wymagania dotyczącego zlokalizowania ZP – Zblokowanego piaskownika – 

obiekt projektowany opisanego w pkt 5.8 PFU w projektowanym budynku w kontekście zapisów decyzji o 

ustanowieniu lokalizacji celu publicznego nr GMK.6733.2.2017 z dnia 19.05.2017 r. dla przedmiotowej inwestycji. 

Zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego projektowany budynek ma zostać zlokalizowany w miejscu istniejącego 

piaskownika, po dokonaniu jego rozbiórki tj. w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących osadników Imhoffa.  

Zgodnie z dokumentacją archiwalną istniejącej oczyszczalni ścieków rzędna istniejącego terenu (po stronie 

zachodniej od projektowanego budynku) w miejscu gdzie przewidziano budynek piaskownika wynosi ok. 110,60 m 

n.p.m.  

Ponadto w celu zapewnienia grawitacyjnego przepływu ścieków między projektowanymi piaskownikami, a 

osadnikami wstępnym, należy posadowić piaskowniki na odpowiedniej rzędnej. Przewidywana rzędna zwierciadła 

ścieków w projektowanych piaskownikach wynosić będzie ok. 117,00 m n.p.m. Uwzględniając gabaryty urządzenia 

oraz konieczną przestrzeń serwisową nad urządzeniami, strop pomieszczenia posadowiony powinien zostać na 

rzędnej minimum 120,00 m.n.p.m. Zatem minimalna wysokość projektowanego budynku gdzie zlokalizowane 

zostaną piaskowniki wynosić powinna ok. 10 metrów. 

Tym czasem zgodnie z zapisami ww. decyzji dla budynku piaskownika wysokość górnej krawędzi elewacji 

frontowej, jej gzymsu lub attyki wynosić może maksymalnie 7 metrów. 

Prosimy zatem o wyjaśnienie rozbieżności między oczekiwaniami Zamawiającego, a zapisami wiążącej Decyzji o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

 

Odpowiednia zmiana istniejącej decyzji lokalizacyjnej w zakresie wysokości budynku projektowanych 

piaskowników leży po stronie Zamawiającego 

 

Pytanie nr 9 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji piaskownika? Wiązałoby się to ze zmianą decyzji środowiskowej i 

lokalizacyjnej ale byłoby to rozwiązaniem bardziej praktycznym w realizacji obiektu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany lokalizacji piaskownika. 

 

Pytanie nr 10 

 

Zgodnie z PFU pkt. 5.1 Obiekt nr 1 – Komora odgazowania – należy zaprojektować i wykonać wymianę zastawek 

naściennych na rurociągach odpływowych z komory. W założeniu Zamawiającego zastawki z napędami 

elektrycznymi pracować mają w funkcji ilości dopływających ścieków. Uruchomienie by-pass następować ma po 

przekroczeniu ustalonego maksymalnego przepływu ścieków surowych z kanalizacji miejskiej. 

Prosimy o wyjaśnienie oczekiwania Zamawiającego, w następujących kwestiach: 

• W oparciu o jaki pomiar przepływu ilości ścieków Zamawiający przewiduje sterowanie ww. zastawkami? 

Zgodnie z opisem PFU pomiary przepływu ścieków dopływających do oczyszczalni znajdują się za pompownią 



 

 

główną więc nie mogą one służyć do sterowania pracą tych zastawek gdyż mierzą one przepływ ilości ścieków 

przepompowanych przez pompownię, a nie dopływających do budynku krat.  

• Zamawiający w bilansie ścieków (pkt. 2.1.2 PFU) określił parametr Qmaxh = 1110 m3/h, który określa  

maksymalną godzinową ilość ścieków dopływających do oczyszczalni. Ponadto w pkt. 5.2 PFU Zamawiający 

zgodnie określił przepustowość hydrauliczną krat mechanicznych (pracujących w układzie 1 robocza + 1 

rezerwowa) również na poziomie 1110 m3/h.  

Zatem w jakim celu Zamawiający opisuje konieczność wykonywania automatycznego by-passu instalacji krat 

mechanicznych dla ilości ścieków przekraczających ustalony maksymalny przepływ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

 

Zamawiający w PFU pkt. 5.2 Obiekt nr 2 – Budynek krat – przebudowa, rozbudowa - określił przepustowość 

pojedynczej kraty na poziomie 1100m3/h ponieważ może zdarzyć się awaria  dwóch krat jednocześnie,  wymaga 

się zastosowania by-passu.  

Sterowanie projektowanymi zastawkami w komorze rozprężnej należy zrealizować w funkcji pomiaru przepływu 

w komorze pomiarowej nr 1. 

 

Pytanie nr 11 

 

Zgodnie z PFU pkt.5.8 Obiekt nr 8 – ZP Zblokowany piaskownik, Zamawiający wymaga wykonania zespołu dwóch 

piaskowników poziomych o przepustowości łącznej nie mniejszej niż 308 l/s, co odpowiada przyjętemu w bilansie 

przepływowi Qmaxh = 1110 m3/h. 

Opisana w pkt. 5.4 PFU pompownia ścieków, która tłoczyć będzie ścieki do projektowanych piaskowników 

posiadać będzie przepustowość odpowiadającą przepustowości maksymalnej projektowanych piaskowników tj. 

Qmaxh = 1110 m3/h = 308 l/s. 

Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy zakładana przepustowość maksymalna projektowanych piaskowników, która 

wynosi łącznie 308 l/s, uwzględnia ilość ścieków doprowadzanych bezpośrednio rurociągiem tłocznym DN400 z 

zakładu przemysłowego „MIRANDA”? 

Dla rurociągu tłocznego DN400 w przy zakresach prędkości przepływu V = 1,0 – 1,5 m/s ilość tłoczonych ścieków 

wynosić będzie Q = 125 – 190 l/s co stanowić będzie ok. 40 – 60 % przepustowości projektowanych piaskowników. 

Jeśli przepustowość projektowanych piaskowników uwzględnia ilość ścieków z zakładu „MIRANDA” prosimy o 

wyjaśnienie w jakim celu instalacja krat oraz pompowni główna zwymiarowana jest na przepływ Qmaxh = 1110 

m3/h = 308 l/s? 

Ponadto prosimy o określenie maksymalnej godzinowej ilości ścieków doprowadzanych z ww. zakładu w celu 

doboru wymaganego urządzenia do rozdrabniania.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

 

Przepustowość piaskowników uwzględnia ilość ścieków z Zakładu MIRANDA. 

Zamawiający wymaga wydajności pompowni głównej na poziomie 1110 m3/h oraz opisuje obecny stan 

wyposażenia pompowni w  4 pompy o określonej wydajności, co zabezpiecza maksymalne przepływy oraz 

hydrauliczną rezerwę.  

Rurociąg tłoczny DN 400 odprowadzający ścieki  z Zakładu  MIRANDA  jest obiektem istniejącym, a prędkość 

przepływu ścieków zależna jest od pracy układu pompowego w Zakładzie MIRANDA. 

Ilość ścieków z Zakładu MIRANDA wynosi Qmaxh=250m3/h. 

Przepustowość piaskowników uwzględnia ścieki z Zakładu MIRANDA. Zwymiarowanie krat i pompowni głównej na 

przepustowość maksymalną Qmaxh=1100m3/h wyjaśniono w zdaniu drugim niniejszej odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 12 

 

Zgodnie z PFU pkt. 5.4 Obiekt nr 4 – Pompownia główna, Zamawiający wymaga wykonania przebudowy pompowni 

w celu uzyskania wydajności docelowej Qmaxh = 1110 m3/h. W związku z rozbieżnymi zapisami w PFU pkt. 5.1, 

5.2 oraz pkt 5.8 prosimy o określenie ostatecznej ilości dopływających ścieków surowych z kanalizacji miejskiej. 

 



 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

 

W punkcie 5.1 Obiekt nr 1  Zamawiający charakteryzuje istniejącą Komorę odgazowania, w której nie podaje 

przepustowości, w punkcie 5.2 określa m.in. przepustowość pojedynczej kraty: 1100m3/h  i ilość krat. W punkcie 

5.8 Obiekt nr 8 – Zamawiający charakteryzuje zblokowany piaskownik i podaje wymaganą jego przepustowość na 

poziomie 308l/s .  W przytoczonym zestawieniu nie ma żadnych rozbieżnych zapisów  o których pisze Wykonawca.  

Maksymalna ilość ścieków z kanalizacji wynosi Qmaxh=850m3/h. 

 

Pytanie nr 13 

 

W związku z przygotowywaniem oferty na realizację przebudowy OŚ w Turku pragniemy zwrócić Zamawiającemu 

uwagę na następującą kwestię. 

Zgodnie z PFU pkt. 5.11 Obiekt nr 11 (11.1, 11.2) – Reaktor biologiczny, Zamawiający przewidział rozbudowę 

istniejącego reaktora biologicznego o kubaturę czynną minimum 2500 m3. 

Rozbudowa reaktora została wskazana w obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdzie w 

treści decyzji nie została wskazana kubatura rozbudowy. 

Rozbudowa reaktora została wskazana również obowiązującej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, gdzie określona została powierzchnia maksymalna rozbudowywanego reaktora biologicznego 

wynosząca maksymalnie 479 m2. Przy tej powierzchni zabudowy oraz dla kubatury czynnej 2500 m3, głębokość 

czynna rozbudowanej części reaktora wynosić będzie ok. 5,60 m. Projektowane komory nitryfikacji ze względu na 

przewidziany spręż projektowanych dmuchaw nie mogą być głębsze, a zatem na podstawie dokumentów 

przygotowanych przez Zamawiającego (PFU, decyzja lokalizacyjna) teoretycznie nie można zaprojektować 

rozbudowy reaktorów o więcej niż 2500 m3. 

 

Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający określił wymaganą kubaturę reaktora biologicznego oraz 

wg jakich norm Wykonawca ma powinien zwymiarować obiekty na przedmiotowej oczyszczalni ścieków. 

 

Ponadto prosimy zatem o wyjaśnienie następującej kwestii. Z dokumentacji przetargowych wynika jakoby 

rozbudowywane części reaktorów biologicznych znajdować się miały po zachodniej stronie istniejących reaktorów. 

W związku z tym, że w stanie istniejącym ścieki w reaktora przepływają „z zachodu na wschód” to czy Zamawiający 

wymaga wykonania zmiany kierunku przepływu w istniejących reaktorach biologicznych? W przypadku braku 

zmiany kierunku przepływu w istniejących reaktorach koniecznym będzie wykonanie skomplikowanego układu 

przepływu ścieków między częścią istniejącą, a projektowaną reaktorów biologicznych.  

 

 

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia Oferent podczas przygotowywania oferty wykonał obliczenia technologiczne 

wymiarowania obiektów przedmiotowej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem szeroko stosowanej w naszych 

kraju niemieckiej normy ATV-DVWK A131P – wymiarowanie  

jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym, dla założeń ilości i jakości ścieków opisanych w PFU 

pkt. 2.1.2 oraz 2.1.3.  

 

Poniżej zamieszczamy wyciąg obliczeń technologicznych wymiarowania części biologicznej oczyszczalni ścieków. 

Komora beztlenowa (defosfatacji) 

Dane: 

Stopień redukcji fosforu na drodze biologicznej  = 80 [%] 

  

Wyniki: 

Wielkości podstawowe: 

Minimalna objętość komory defosfatacji  = 971,25 [m3] 

Stosunek obj. komory defosf. do całkowitej obj. reaktora  = 6,63 [%] 

  

Bilans fosforu: 

Całkowita ilość fosforu usuwana na drodze biologicznej  = 12,67 [mg/l] 

Fosfor usunięty na drodze asymilacji  = 3,37 [mg/l] 



 

 

Dodatkowy fosfor usunięty biologicznie  = 9,30 [mg/l] 

 

Reaktor biologiczny: Z wstępną denitryfikacją 

Dane: 

Wiek osadu: Założony 

Założony wiek osadu  = 12,5 [d] 

Stężenie osadu w reaktorze  = 3,3 [kg/m3] 

Zawartość tlenu w strefie napowietrzania  = 2 [mg O2/l] 

Współczynnik transferu tlenu woda/ścieki (alfa)  = 0,65 [-] 

Współczynnik wykorzystania tlenu z powietrza (k)  = 15 [g/Nm3×m] 

Głębokość wdmuchiwania powietrza  = 3,8 [m] 

Stopień recyrkulacji osadu (w odniesieniu do Qm)  = 75 [%] 

  

Wyniki: 

Wielkości podstawowe: 

Przyrost osadu z eliminacji BZT5  = 0,73 [kg/kg] 

Przyrost osadu z eliminacji fosforu  = 0,00 [kg/kg] 

Całkowity przyrost osadu  = 0,73 [kg/kg] 

Obciążenie osadu ładunkiem BZT5  = 0,11 [kg/kg d] 

Obciążenie komory ładunkiem BZT5  = 0,36 [kg/m3 d] 

Całkowita objętość komór  = 14 639,97 [m3] 

Objętość komory denitryfikacji  = 6 385,65 [m3] 

Czas retencji w komorze denitryfikacji  = 9,73 [h] 

Objętość komory nitryfikacji  = 8 254,32 [m3] 

Czas retencji w komorze nitryfikacji  = 12,58 [h] 

Wymagany minimalny stopień recyrkulacji  = 400,00 [%] 

Minimalny wymagany stosunek objętości Vd/Vc  = 43,62 [%] 

Stosunek objętości Vd/Vc w temp. obliczeniowej  = 20,07 [%] 

Stosunek objętości Vd/Vc w temp. minimalnej  = 2,75 [%] 

  

Bilans azotu: 

Azot przyswojony przez biomasę  = 16,87 [mg/l] 

Azot ulegający denitryfikacji  = 48,73 [mg/l] 

Wymagana pojemność denitryfikacji  = 0,14 [kg/kg] 

Sprawność denitryfikacji  = 86,55 [%] 

Sprawność nitryfikacji  = 86,77 [%] 

   

OC w T maks.: 

Temperatura  = 20,00 [°C] 

Wymagany względny dopływ tlenu 

Zużycie tlenu na utlenienie węgla  = 1,22 [kg O2/kg] 

Zużycie tlenu na utlenienie azotu  = 0,72 [kg O2/kg] 

1. Przy średnim obciążeniu azotem i maksymalnym obciążeniu węglem 

Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 2,03 [kg O2/kg] 

Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 671,13 [kg O2/h] 

Wymagana ilość powietrza  = 11 774,27 [Nm3/h] 

2. Przy średnim obciążeniu węglem i maksymalnym obciążeniu azotem 

Jednostkowe zapotrzebowanie na tlen  = 2,42 [kg O2/kg] 

Wymagana zdolność natleniania (OC)  = 799,02 [kg O2/h] 

Wymagana ilość powietrza  = 14 017,85 [Nm3/h] 

  

Osadnik wtórny: Kołowy o przepływie poziomym 

Dane: 

Indeks osadu  = 120 [ml/g] 



 

 

Obciążenie osadnika objętością osadu  = 450 [l/m2 h] 

Wymagany czas zagęszczania osadu w leju  = 2 [h] 

Liczba osadników  = 2 [szt.] 

Uwodnienie osadu nadmiernego  = 99,3 [%] 

Wysokość części nie wypełnionej ściekami  = 0,5 [m] 

Spadek dna osadnika  = 6,6 [%] 

Obciążenie przelewu  = 5 [m2/h] 

  

Wyniki: 

Obciążenie hydrauliczne powierzchni  = 1,14 [m/h] 

Czas przepływu (w odniesieniu do Qm)  = 3,52 [h] 

Sumaryczna objętość czynna  = 3 907,64 [m3] 

Powierzchnia pojedynczego osadnika (brutto)  = 499,42 [m2] 

Powierzchnia komory centralnej pojed. osadnika  = 11,02 [m2] 

Średnica pojedynczego osadnika (brutto)  = 25,25 [m] 

Średnica komory centralnej pojedyncz. osadnika  = 3,75 [m] 

Głębokość czynna (2/3 drogi przepływu)  = 4,00 [m] 

Głębokość całkowita (2/3 drogi przepływu)  = 4,50 [m] 

Całkowita głębokość przy komorze centralnej  = 5,21 [m] 

Wysokość strefy klarowania  = 0,50 [m] 

Wysokość strefy rozdziału  = 1,60 [m] 

Wysokość strefy gromadzenia  = 0,71 [m] 

Wysokość strefy zagęszczania i zgarniania  = 1,19 [m] 

Stężenie osadu zagęszczonego w leju  = 10,50 [kg/m3] 

Stężenie osadu recyrkulowanego  = 7,35 [kg/m3] 

Zalecane obliczeniowe stężenie osadu w KOCZ  = 3,15 [kg/m3] 

Dopuszczalne obliczeniowe stężenie osadu w KOCZ  = 4,50 [kg/m3] 

Niezbędna długość przelewu  = 111,00 [m] 

 

Wnioski płynące z wykonanych obliczeń są następujące: 

• przy założeniu rozbudowy reaktora biologicznego o 2500 m3 całkowita kubatura czynna komory osadu 

czynnego wynosić będzie ok. 9000 m3. W celu zapewnienia dopuszczalnego obciążenia osadu ładunkiem, 

obliczeniowe stężenie osadu w reaktorze biologicznym wynosić powinno wówczas ok. 5,8 kg s.m./m3 co jest 

niedopuszczalne przy wymiarowaniu klasycznych układów oczyszczania biologicznego (zgodnie z ATV). Nie 

dotyczy to m.in. reaktorów membranowych MBR oraz z wykorzystaniem instalacji odgazowania osadu 

czynnego.  

• Największym obecnym ograniczeniem przepustowości węzła biologicznego przedmiotowej oczyszczalni są 

parametry osadników wtórnych, w celu zachowania poprawności ich pracy przy projektowanym przepływie 

Qhmax = 1110 m3/h maksymalne obliczeniowe stężenie osadu w reaktorze biologicznym nie może 

przekroczyć 3,3 kg s.m./m3, 

• w przypadku pozostawienia w układzie istniejących osadników wtórnych (bez ich rozbudowy) dla przepływu 

Qhmax = 1110 m3/h, istniejący reaktor biologiczny należałoby rozbudować, aż o 8200 m3 kubatury czynnej, a 

nie jak wskazał Zamawiający o 2500 m3, 

• Ilość powietrza do napowietrzania Komór osadu czynnego przewidziana przez Zamawiającego jest 

niewystarczająca, 

• pozostawienie wymagań kontraktowych w obecnej treści będzie prowadzić do konieczności zwymiarowania 

oczyszczalni w sposób, który nie zapewni prawidłowego oczyszczenia ścieków, a jej realizacja nie rozwiąże 

podstawowych problemów występujących aktualnie w układzie oczyszczalni. 

• Przewidywane niekorzystne zjawiska, które będą występować w układzie oczyszczania biologicznego: 

o konieczne będzie utrzymywanie ponadnormatywnego stężenia osadu czynnego w 

komorze osadu czynnego na poziomie ok. 6 kg s.m./m3, 

o powstawanie kożucha w reaktorze biologicznym oraz osadnikach wtórnych, 

o wynoszenie osadu czynnego w osadnikach wtórnych i jego odpływ do odbiornika, 



 

 

o niedotrzymanie jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z wymaganiami pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Część ww. zjawisk występuje już na obecnym układzie technologicznym oczyszczalni ścieków co zostało 

potwierdzone na odbytej wizji lokalnej. Zgodnie z informacją zawartą w PFU średniodobowy dopływ do 

istniejącej oczyszczalni wynosi ok. 9000 m3/d, a Zamawiający przewiduje zwiększyć przepustowość 

oczyszczalni poprzez przyłączanie kolejnych odbiorców. 

 

Mając na uwadze powyższe zwracamy się prośbą o załączenie do PFU obliczeń technologicznych 

wymiarowania oczyszczalni ścieków wraz z założeniami na podstawie których powstały wymagania 

określone w PFU, a także ich ponowną analizę przez Zamawiającego. 

 

Prosimy o wskazanie wg jakich norm Wykonawca ma powinien zwymiarować obiekty na przedmiotowej 

oczyszczalni ścieków oraz prosimy o zmianę wymagań kontraktowych w taki sposób, aby umożliwić 

zaprojektowanie oczyszczalni zgodnie z określonymi i stosowanymi w praktyce standardami.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

 

Zamawiający wymaga zwiększenia pojemności czynnej istniejącego reaktora o min. 2500m3, co nie oznacza, że 

pojemność ta nie może być wyższa. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać efekt ekologiczny zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SIWZ dla oczyszczalni o obciążeniu powyżej 100.000 RLM. Sprawą Wykonawcy, a w 

szczególności Projektanta jest wybór sposobu obliczeń do projektowania. 

Zamawiający nie określił w SIWZ wymogu zmiany kierunku przepływu w istniejącym reaktorze biologicznym. 

Rozwiązanie prawidłowych połączeń technologicznych w rozbudowanym reaktorze leży po stronie Wykonawcy. 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że nie narzuca Wykonawcy wyboru sposobu zwymiarowania obiektów 

technologicznych oczyszczalni , ani konkretnej normy, ponieważ takie normy w polskich przepisach prawnych nie 

zostały powołane. 

Zamawiający nie może odnieść się do błędnie nazwanej przez Wykonawcę „normy”, bo ATV-DVWK A131P normą 

nie jest, a  jedynie niemieckimi wytycznymi.  Niemiecki Zbiór Reguł " ATV” może  stanowić jedynie materiał 

pomocniczy przy projektowaniu oczyszczalni ścieków. Nadmieniamy, że stosowanie w warunkach polskich 

przytoczonych  przez Wykonawcę niemieckich wytycznych  ATV-DVWK A131P, spotkało się  z krytyką,  np. w 

artykułach zamieszczonych w czasopiśmie " GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA" m.in. pt.:  Dane wyjściowe do 

projektowania miejskich oczyszczalni ścieków" w nr 7 z 2016 r. i  "Próba oceny praktycznej stosowalności 

wytycznej  ATV A131P"  w nr 5 z 2004 r.   

Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni 

ścieków w Turku (…)”, przy uwzględnieniu technologii i wymaganych minimalnych parametrów zawartych w PFU, 

oraz uzyskanie efektu ekologicznego. 

 

 

Pytanie nr 14 

 

W związku z licznymi niejasnymi zapisami w PFU dotyczącymi planowej gospodarki osadowej prosimy o 

wyjaśnienia: 

Zamawiający w pkt 6 PFU opisał minimalne ilości masy powstających osadów na oczyszczalni ścieków, które należy 

uwzględnić w opracowywanym bilansie. Opisane w PFU ilości osadu: 

• Osady wstępne – 700 kg sm x d 

• Osady nadmierne – 6000 kg sm x d 

• Osady nadmierne dowożone – 200 kg sm x d 

Wskazany przez Zamawiający bilans osadów posiada zaburzone proporcję ilości powstających osadów wstępnych i 

nadmiernych. Prosimy o wskazanie na jakiej podstawie Zamawiający oszacował ilości powstających osadów.  

 

W pkt 6. PFU „stan projektowany” Ad. 1. Wskazano że osady nadmierne wtórne, wstępne i dowożone kierowane 

mają być na zagęszczacz taśmowy natomiast w pkt 6.1 pkt 1. opisano wymagania dla zagęszczacza taśmowego, 

który odwadniać ma tylko osad nadmierny. Prosimy o wyjaśnienie czy do zagęszczacza taśmowego ma być 

podawany tylko osad nadmierny czy też wszystkie osady jak wskazano wcześniej. 



 

 

W PFU w pkt 6.1 pkt 2 opisano wymagania dla projektowanej prasy taśmowej, na której ma być odwadniany osad 

przefermentowany. Zgodnie z dokumentacją przetargową po realizacji przedsięwzięcia proces fermentacji nie 

będzie prowadzony na terenie oczyszczalni ścieków w Turku. Prosimy o wyjaśnienie zapisów. 

 

W PFU pkt. 6.4 Obiekt nr 22 Stacja dmuchaw 2 wskazano że parametry wydajnościowe projektowanych dmuchaw 

należy zaprojektować aby zapewnić prawidłową stabilizację tlenową osadów nadmiernych. Prosimy o wyjaśnienia 

jakie osady mają być podawane do Komór Tlenowej Stabilizacji Osadu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

 

Zamawiający podał konkretne ilości osadów dla zaprojektowania i wykonania obiektów i urządzeń gospodarki 

osadowej w określonej technologii. Dla poszczególnych rodzajów osadów nie stosuje się proporcji o których pisze 

w pytaniu Wykonawca, szczególnie w odniesieniu dla osadów dowożonych.  

Zamawiający wyjaśnia, że termin „osady nadmierne” dotyczy wszystkich osadów powstających w procesie 

technologicznym na oczyszczalni, które podlegają unieszkodliwieniu i przyrodniczemu wykorzystaniu. 

Zastosowanie określonego sposobu unieszkodliwiania osadów nadmiernych  jest zawarte w przyjętej przez 

Zamawiającego  technologii, szczegółowo opisanej w PFU. 

Na prasie filtracyjno-taśmowej odwadniane będą osady po stabilizacji tlenowej. 

Do komór stabilizacji tlenowej osadów mają być podawane osady nadmierne zgodnie ze schematem 

technologicznym stanowiącym załącznik nr 1 do PFU. 

 

Pytanie nr 15 

 

Wg opisu PFU pkt 6. „stan projektowany” Ad. 1. Zamawiający przewiduje podawanie do KTSO osadów 

nadmiernych, wstępnych i dowożonych.  

Zamawiający wymaga wykonania dwóch Komór Tlenowej Stabilizacji Osadu poprzez przebudowę istniejących 

Otwartych Komór fermentacyjnych. Ponadto Zamawiający wymaga wykonania trzeciej KTSO o parametrach jak 

istniejące OKF. 

Z uwagi na to, że Parametry obiektów i urządzeń zostały dokładnie określone w PFU prosimy o wyjaśnienie na 

jakiej podstawie Zamawiający wyznaczył kubaturę niezbędną do przeprowadzenia skutecznej stabilizacji tlenowej 

osadów oraz w jaki sposób wyznaczył ilość powietrza potrzebnego do stabilizacji osadów zmieszanych. 

Zwracamy uwagę, że przewidziana przez Zamawiającego stabilizacja tlenowa osadów wstępnych jest technologią 

niespotykaną, tym bardziej dla projektowanej przepustowości oczyszczalni ponad 100 tyś RLM.  

Prowadzi ona do koniecznego przewymiarowania kubatury komór stabilizacji tlenowej oraz przewymiarowania 

instalacji napowietrzania. Zaplanowany przez Zamawiającego sposób stabilizowania osadów niesie za sobą 

również szereg niepożądanych zjawisk tj.: 

• niską efektywność energetyczną procesu, wysoki wydatek energetyczny (przewidziano zainstalowaną moc  

aż 300 kW), 

• niebezpieczeństwo uciążliwości zapachowych podczas stabilizacji osadu wstępnego, nieustabilizowany 

osad wstępny jest osadem bardzo odorotwórczym, każdorazowe zachwianie procesu stabilizacji prowadzić do 

wydzielania odorów dodatkowo wspomaganych poprzez instalację napowietrzania, a emisja z tego obiektu nie była 

uwzględniania w decyzji środowiskowej, Zamawiający nie przewidział również hermetyzacji tego procesu, 

• pogorszenie stopnia odwadniania osadu po tlenowej stabilizacji, osady po stabilizacji tlenowej wykazują 

gorsze właściwości odwadniające przez co trudnym może być do uzyskania wymagany stopień odwodnienia, 

• wątpliwy jest efekt stabilizacji osadu, tj. uzyskania 38% redukcji suchej masy organicznej. bez względu na 

czas zatrzymania osadu w komorach stabilizacji. 

W związku z powyższym prosimy o rozważenie zmiany wymagań kontraktowych w kontekście konieczności 

stabilizacji tlenowej osadu wstępnego. Zamawiający dysponuje kubaturą istniejących osadników Imhoffa, których 

kubatura pozwoliłaby na beztlenową stabilizację powstającego osadu wstępnego. Najbardziej efektywną i zalecaną 

dla tego typu wielkości oczyszczalni ścieków jest stabilizacja w wydzielonych zamkniętych komorach 

fermentacyjnych. 

 

 

 



 

 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

 

Zamawiający w PFU szczegółowo określił minimalne wymagania dotyczące sposobu unieszkodliwiania osadów 

nadmiernych i wymaga jego zaprojektowania i wykonania zgodnie  z tymi wymaganiami oraz osiągnięcia i 

udokumentowania efektu ekologicznego m.in. 38% redukcji suchej masy organicznej. 

 

Pytanie nr 16 

 

W związku z przewidzianą w PFU rozbudową technologii m. in. o drugą stację dmuchaw oraz powiększenie 

reaktora biologicznego, a być może także innych obiektów, niezbędne jest zwiększenie mocy elektrycznej 

dostarczanej dla oczyszczalni. Niezbędna będzie wymiana zarówno rozdzielnicy sN a zwłaszcza nN dla której 

obecne pomieszczenie jest zbyt małe. Powoduje to konieczność co najmniej przebudowy a najlepiej wymiany stacji 

transformatorowej na kontenerową z uwagi na sprawność procesu inwestycyjnego (przebudowa przy pracującej 

oczyszczalni). Wnosimy o odpowiednią zmianę i uwzględnienie powyższego w PFU. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w PFU dotyczące zaprojektowania i wykonania zasilania oczyszczalni. 

 

Pytanie nr 17 

 

Zgodnie z pkt. 2.1.2 PFU przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Turku należy zaprojektować na 

przepustowość nie mniejszą jak: 

 Qśrd = 15750 m3/d 

 Qmaxd = 18900 m3/d   

 Qmaxh = 1110 m3/h = 308 l/s 

 RLM = 110250 

Powyższy zapis wskazuje, że parametry te należy traktować jako minimalne wartości, na które należy 

zaprojektować przebudowę oczyszczalni. Ponadto zgodnie z pkt. 4.1 oraz pkt. 4.2 PFU Wykonawca zobowiązany 

jest zweryfikować dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany również do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i opracowań 

archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla 

zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia uzasadnionych względami wydajnościowymi i 

ekonomicznym rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez 

Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Dane wejściowe do projektowania oczyszczalni ścieków jak i gabaryty obiektów wskazane zostały w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustanowieniu lokalizacji celu publicznego. 

W przypadku gdy w trakcie weryfikacji przez Wykonawcę danych wyjściowych do projektowania, przygotowanych 

przez Zamawiającego oraz weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych Zamawiającego zajdzie uzasadniona 

konieczność ich zmiany, koniecznym będzie ponowne uzyskanie ww. decyzji. 

Wg naszych obliczeń wynika, że aby osiągnąć w ściekach oczyszczonych parametry zgodne z obowiązującym 

Rozporządzeniem zachodzi konieczność dobudowania nowych obiektów o znacznych kubaturach (m.in. większa 

kubatura reaktora, dodatkowy osadnik wtórny itp.). Zgodnie z powyższymi zapisami SIWZ mimo wymogów 

określonych w PFU to Wykonawca musi wyłapać takie błędne założenia w PFU na etapie ofertowania i wliczyć 

koszty prawidłowo zaprojektowanych rozwiązań, prawidłowych wielkości kubatur obiektów w cenie ofertowej. 

Tak przygotowane PFU jest obarczone ryzykami wartymi nawet kilkanaście milionów, które rzetelny Wykonawca 

po dokonaniu obliczeń sprawdzających musi wliczyć do zakresu określonego w PFU. Do tego dochodzą problemy ze 

zmianą wydanych już decyzji, większego zakresu projektowania, dłuższego czasu  

realizacji itp. Aby każdy z oferentów miał jednakowe szanse aby przygotować porównywalne oferty uwzględniające 

jednakowy zakres prosimy o ponowną analizę obliczeń na podstawie, których stworzono PFU.  

 

 

 



 

 

Jeśli Zamawiający ma pewność, że jego obliczenia są prawidłowe to prosimy o ich jednoznaczne 

potwierdzenie. Wówczas w przypadku wyniknięcia uzasadnionych względami wydajnościowymi i 

ekonomicznym rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez 

Wykonawcę, Wykonawca będzie rościł prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ dotyczące wymaganej przepustowości: 

 

− Qśrd = 15750 m3/d 

− Qmaxd = 18900 m3/d   

− Qmaxh = 1110 m3/h = 308 l/s 

− RLM = 110250 

 

Powyższe parametry ilościowe ścieków należy odczytywać dokładnie tak jak zostały zapisane a nie jak błędnie 
pisze Wykonawca: „że parametry te należy traktować jako minimalne wartości, na które należy zaprojektować 
przebudowę oczyszczalni”. 

 

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu termin 
składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

 


