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1. Tytuł przedsięwzięcia  
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej  na terenie aglomeracji 
Ostrów Wielkopolski” 

2. Okres realizacji 
01.01.2014- 31.12.2020 r. 

3. Miejsce realizacji 
Projekt będzie realizowany na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski (ID aglomeracji:  
PLWL002), rzeczywiste RLM 119 935. 

4. Opis przedsięwzięcia 

4.1. Montaż finansowy 
Wartość projektu: 72 463 376,88 zł 
Poziom dofinansowania: 63,75 % 
Wartość dofinansowania: 37 557 238,02 zł 
Poziom wkładu własnego: 36,25 % 
Wartość wkładu własnego: 34 906 138,86 zł 

4.2. Kosztorys projektu 

Lp. PLN 

CAŁKOWITE 

KOSZTY 

PROJEKTU 
(A) 

KOSZTY 

NIEKWALIFI

KOWALNE 

(PATRZ PKT 

1 POWYŻEJ 
(B) 

KOSZTY 

KWALIFIKOWALN

E 
(C)=(A)-(B) 
 

WARTOŚĆ 

PROCENTOW
A 

CAŁKOWITY
CH 

KOSZTÓW 

KWALIFIKO
WALNYCH 
(D)= 

(C)/SUMA(C)
*100% 

1. 
Wynagrodzenia za 
opracowanie planów i 
projektów 

0,00 0,00 0,00 0,00 % 

2. 
Zakup gruntów (patrz 
pkt 6 powyżej) 

0,00 0,00 0,00 0,00 % 

3. Roboty budowlane 38 268 746,54 0,00 38 268 746, 54 28,49 % 
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4. 
Urządzenia techniczne i 
maszyny lub sprzęt 

20 644 568,00 0,00 20 644 568, 00 52,81 % 

5. 
Nieprzewidziane 
wydatki (patrz pkt 2 
powyżej) 

0,00 0,00 0,00 0,00 % 

6. 

Dostosowanie cen (w 
stosownych 
przypadkach)(patrz pkt 
3 powyżej) 

0,00 0,00 0,00 0,00 % 

7. Informacja i promocja 0,00 0,00 0,00 0,00 % 
8. Nadzór budowlany 0,00 0,00 0,00 0,00 % 
9. Pomoc techniczna 0,00 0,00 0,00 0,00 % 
10. Suma cząstkowa 58 913 314,54  0,00 58 913 314,54  77 % 

11. 
(VAT) (patrz pkt 4 
powyżej) 

13 550 062,34  13 550 
062,34  

0,00 23,00% 

12. SUMA 
72 463 376,88 13 550 

062,34  
58 913 314,54 100,00 % 

 

4.3. Opis projektu i jego lokalizacji 
Projekt dotyczy gospodarki wodno-ściekowej i przyczyni się bezpośrednio do 
zapewnienia zgodności z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz prawem krajowym w zakresie oczyszczania ścieków 
komunalnych. Przedsięwzięcie jest zgodne z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania 
Dyrektywy 91/271/EWG. 
 
Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu 
oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. 
Zostanie to osiągnięte dzięki dokończeniu budowy systemów gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Ostrów Wielkopolski. Realizacja projektu pozwoli tym samym 
na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni 
się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania 
zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce. 
 
Po ustaleniu istniejących problemów dotyczących systemu wodno – kanalizacyjnego na 
obszarze aglomeracji Ostrów Wielkopolski ustalono, iż w celu zniwelowania niedoborów 
konieczne jest zrealizowanie następujących zadań inwestycyjnych: 
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków: 

1.1. Modernizacja pompowni osadów PWKF- rozdział ciągów technologicznych Nr I 
i Nr II w Rąbczynie. 

1.2. Modernizacja systemu napowietrzania w reaktorze biologicznym  RB I wraz z 
wymianą dmuchaw i modernizacją sterowania pracą reaktora od zawartości 
amoniaku i azotanów. 

2. Zagospodarowanie osadów ściekowych - obejmujące procesy odzysku lub 
unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 
unieszkodliwianie. 
2.1. Zakup: 

2.1.1. waga samochodowa do przyjmowanych i wywożonych odpadów 
2.1.2. prasa i  instalacja higienizacji osadów 
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2.1.3. ładowarka do transportu wewnętrznego odpadów 
2.1.4. hakowiec do transportu suszu do spalarni 

2.2. Budowa: 
2.2.1. budynku odwadniania i higienizacji osadów z rurociągami i  instalacjami 

technologicznymi 
2.2.2. magazynu na odpady wraz z drogami transportowymi 
2.2.3. hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych 

3. Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w mieście Ostrów Wielkopolski. 
4. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w 

tym kanalizacją deszczową obejmujące: 
4.1. strefowanie sieci wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego  
4.2. system monitoringu przepływu ścieków  
4.3. system monitoringu przepływu wody 
4.4. aplikacja zarządzająca strukturą sieci wodno - kanalizacyjnej w oparciu o GIS 

5. Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicach Jarzębinowej i Wiązowej oraz 
renowacja magistrali wodociągowej w ulicy Jarzębinowej. 

6. Renowacja magistrali wodociągowej ul. Al. Słowackiego. 
7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody. 
8. Modernizacja odstojników wód popłucznych. 
9. Fotowoltaiczna instalacja do zasilania Przepompowni Głównej Ścieków o mocy do 

40 kW. 
10. Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z 

Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków. 
11. Modernizacja układu stanowiska krat i układu odprowadzania skratek na obiekcie 

Przepompowni Głównej. 
12. Zakup samochodu specjalistycznego z recyklingiem. 
13. Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego do czyszczenia i udrażniania 

kanalizacji sanitarnej. 
14. Zakup systemu TV do inspekcji kanałów sanitarnych  wraz  samochodem. 

 
 

ad. 1 Modernizacja oczyszczalni ścieków 
 
Miejsce realizacji: Gmina Raszków, Powiat Ostrowski, jednostka ewidencyjna 301706_5 
Raszków, obręb 0018 Rąbczyn, działka nr 233, 208, 209/1, 309/1 oraz 309/2. 
 
Wyjściowa przepustowość oczyszczalni ścieków: RLM- 134 333, Qdśr- 26 000 m3/d. 
Docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków: RLM- 134 333, Qdśr- 26 000 m3/d. 
 
Jakość ścieków oczyszczonych przed modernizacją-  parametry spełniają wymagania 
Dyrektywy Rady 91/271/EWG i rozporządzenia z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 
poz. 1800) Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 
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Po realizacji przedsięwzięcia parametry również będą spełniały wymagania Dyrektywy i 
rozporządzenia. 

 
1.1. Modernizacja pompowni osadów PWKF- rozdział ciągów technologicznych Nr I 

i Nr II w Rąbczynie- planowana realizacja 2017 r. 
 

Przedmiotem projektu jest modernizacja pompowni osadu PWKF – rozdział ciągów 
technologicznych nr I i nr II na oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. Pompownia będzie 
podlegać modernizacji przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obiektów z nią 
związanych. 
Projektowana modernizacja pompowni osadu wtórnego, końcowego i części pływających 
ma za zadanie umożliwienie równomierne dozowanie osadu do osadników wtórnych i 
końcowych poprzez dokonanie korekty ilości i wielkości komór obsługiwanych przez 
poszczególne zestawy pompowe z wykorzystaniem istniejącego obiektu. 
Zakres robót: 

− modernizacja pompowni osadu PWKF, 

− rozdział ciągów technologicznych nr I i nr II. 
Kolejność realizacji robót: 

− wytyczenie trasy  rurociągów technologicznych, 

− roboty ziemne związane z wykopami pod rurociągi, 

− montaż pompowni tymczasowej z rurociągiem, 

− demontaż istniejących urządzeń rurociągów i armatury w PWKF, 

− roboty budowlane związane z modernizacją pompowni PWKF, 

− montaż rurociągów technologicznych zewnętrznych, 

− roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu, 

− ponowny montaż technologii pompowni PWKF, 

− inwentaryzacja geodezyjna, 

− przywrócenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego. 
 
1.2. Modernizacja systemu napowietrzania w reaktorze biologicznym  RB I wraz z 

wymianą dmuchaw i modernizacją sterowania pracą reaktora od zawartości 
amoniaku i azotanów- planowana realizacja 2016-2018 r. 
 

1.2.1. Modernizacja systemu napowietrzania w reaktorze biologicznym RB 
I- zrealizowano w 2016 r. 
 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

− wyczyszczenie reaktora biologicznego RB I z zalegających osadów, 

− odwodnienie osadów z czyszczenia reaktora biologicznego RB I na prasie mobilnej i 
zdeponowanie na magazynie osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie, 

− czyszczenie reaktora prowadzone przy użyciu sprzętu specjalistycznego takiego jak 
ładowarka próżniowa, myjka wysokociśnieniowa, 

− kalibracja dysz dyfuzorów poprzez zmianę średnicy, 
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− wymiana dysków membranowych do systemu napowietrzania „FLYGT-SANITARE 
9” wraz z niezbędnymi elementami dyfuzora, 

− wykonanie próby szczelności na wodzie technologicznej systemu napowietrzania 
(cześć za przepustnicami regulacyjnymi), usunięcie ewentualnych nieszczelności i 
rozruch instalacji. 

 
1.2.2. Wymiana dmuchaw i modernizacja sterowania pracą reaktora od 

zawartości amoniaku i azotanów- planowana realizacja 2017 i 2018 r. 
 

Dla zapewnienia najwyższych standardów sterowania pracą oczyszczalni ścieków należy 
dodatkowo wyposażyć obecnie eksploatowaną oczyszczalnię ścieków (jeden ciąg) w 
komplet urządzeń pomiarowych: 
a. Istniejąca komora rozdziału:  

− pomiar stężenia azotu amonowego NH4, (sondą jonoselektywną), 
b.  Istniejąca komora denitryfikacji (w każdej z komór):  

− pomiar stężenia azotu amonowego NH4, (sondą jonoselektywną), 

− pomiar stężenia azotu azotanowego NO3, (sondą UV), 
c.  Istniejące komory nitryfikacji: 

− pomiar stężenia suchej masy, 

− pomiar stężenia azotu amonowego NH4, (pomiar analizatorem), 

− pomiar stężenia azotu azotanowego NO3, (sondą UV). 
d.  Istniejąca pompownia osadu nadmiernego: 

− pomiar stężenia suchej masy i przepływu osadu nadmiernego. 
Dostarczane urządzenia pomiarowe wpięte będą w modułowy system sterowania 
zapewniający dynamiczną analizę i optymalizację działania wybranych procesów 
oczyszczania ścieków. Należy wyposażyć układ w następujące moduły sterujące: 

− moduł sterujący procesem nitryfikacji i denitryfikacji w celu uzyskania 
wymaganego stopnia eliminacji związków azotu ze ścieków z jednoczesną 
optymalizacją napowietrzania,  

− moduł sterujący wydajnością mieszadeł pompujących recyrkulacji wewnętrznej,  

− moduł sterujący wiekiem osadu. 
Należy rozbudować system wizualizacji o przebudowywane i nowo projektowane 
urządzenia i pomiary oraz możliwość współpracy i odwzorowania modułów sterujących. 
System powinien monitorować pracę urządzeń zapewnić zdalne i ręczne sterowanie 
rejestrację i archiwizację mierzonych wielkości technologicznych i elektrycznych oraz 
rejestrację zdarzeń związanych z pracą obiektu. 
Z uwagi na przewidywaną implementację zawansowanego systemu sterowania oraz 
znaczne wyeksploatowanie urządzeń napowietrzających, w ramach działań 
dostosowujących, należy również przewidzieć wymianę dwóch istniejących dmuchaw na 
nowe. 
Budowa instalacji wymagała będzie:  

− wykonania prac adaptacyjnych konstrukcyjno-budowlanych umożliwiające zabudowę 
sond pomiarowych, 
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− wykonania prac adaptacyjnych konstrukcyjno-budowlanych umożliwiające zabudowę 
mieszadeł w komorach nitryfikacji, 

− wzmocnienie mocowania rusztów napowietrzających w strefach oddziaływania 
mieszadeł, 

− wykonania prac adaptacyjnych konstrukcyjno-budowlanych umożliwiające zabudowę 
nowych dmuchaw, nowe dmuchawy muszą się mieścić na istniejących fundamentach. 

W ramach inwestycji należy przewidzieć:  

− dostawę i montaż kompletu wyposażenia i urządzeń pomiarowych wraz z 
przetwornikami (maks. dwa pomiary do jednego przetwornika), 

− dostawę modułowego systemu sterowania on-line, 

− wyposażenie obwodu elektrycznego zasilającego mieszadła w pomiar zużywanej 
energii elektrycznej w trybie on-line z transmisją do systemu nadrzędnego SCADA 
celem wizualizacji, archiwizacji i raportowania, 

− dla każdej wymienionej dmuchawy dostawę falownika w celu płynnej regulacji 
wydajności, 

− rozbudowę istniejącego systemu sterowania oraz tablicy synoptycznej uwzględniając 
nowy schemat technologiczny. 

 

ad. 2 Zagospodarowanie osadów ściekowych - obejmujące procesy 
odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające 
odzysk lub unieszkodliwianie 
 
ad. 2.1 Zakup 

2.1.1 waga samochodowa do przyjmowanych i wywożonych odpadów- 
realizacja 2016 r. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie zadania w postaci projektu, dostawy i 
montażu wagi samochodowej.  
Waga oraz podłoże przeznaczone do użytkowania na oczyszczalni ścieków powinna 
posiadać parametry i wyposażenie: 

− zakres ważenia do 60 Mg 

− minimalny zakres ważenia 200 kg, 

− efektywna długość ważenia min 18 m, 

− szerokość wagi min 3m, 

− wartość działki legalizacyjnej e<= 10 kg, 

− wartość działki elementarnej d<= 10 kg, 

− klasa dokładności III- do rozliczeń handlowych, 

− waga zasilana prądem, 

− pełny pomost żelbetonowy,  

− czujniki tensometryczne, 

− program wagowy. 
 
 
 



Strona | 8  
 

2.1.2 prasa i  instalacja higienizacji osadów- planowana realizacja 2017-2018 r. 
 
W ramach projektu planuje się zakup prasy instalacji do ciągłego odwadniania osadu. 
Sprzęt musi spełniać następujące założenia wyjściowe: 

− osad podawany jest pompowo do prasy, gdzie poddawany odwodnieniu jest 
poprzez powolne przesuwanie poprzez przenośnik ślimakowy, 

− urządzenie wyposażone jest w zestaw 3 sit szczelinowych o zmniejszającym się 
prześwicie połączonych kołnierzowo,  

− obudowa prasy jest wykonana ze stali nierdzewnej, z możliwością uniesienia 
pokrywy w celach konserwacyjnych, 

− osad transportowany jest od strefy wlotu do strefy prasowania za pomocą 
transportera ślimakowego o stożkowym wale i zmiennym skoku – 
zmniejszającym się w kierunku wylotu osadu odwodnionego, 

− transporter ślimakowy wyposażony jest na obwodzie w wymienne elementy z 
tworzywa sztucznego czyszczące wewnętrzną powierzchnię sita, 

− wykonanie materiałowe sita bębnowego prasy ze stali nierdzewnej 1.4307 (lub 
równoważnej), 

− wylot osadu zaopatrzony w stożek cylindryczny o napędzie pneumatycznym 
pozwalający na regulację światła otworu wylotowego (możliwość regulacji 
docisku, a co za tym idzie stopnia odwodnienia osadu), 

− zrzut – odprowadzenie osadu odwodnionego rynną zrzutową wyposażoną w 
zamykany otwór rewizyjny, 

− proces odwadniania i czyszczenia prasy powinien odbywać się przy 
wykorzystaniu jednego napędu umieszczonego po przeciwnej stronie w stosunku 
do wylotu, 

− sposób czyszczenia – obrotowy bęben sita przepłukany przez nieruchome dysze 
umieszczone wzdłuż bębna filtracyjnego. 

Proces odwadniania i czyszczenia prasy odbywa się przy wykorzystaniu tego samego 
napędu: 

a. podczas fazy odwadniania – napędzany jest ślimak transportujący i 
odwadniający osad. 

b. podczas fazy płukania – napędzany jest bęben z powierzchnią filtracyjną, 
który ulega przepłukaniu przez nieruchome dysze. Ponadto, następuje 
wsteczny ruch przenośnika ślimakowego – elementy czyszczące na 
obwodzie ślimaka oczyszczają rewersyjnie wewnętrzną powierzchnię 
bębna. Podczas procesu płukania automatycznie zatrzymana jest praca 
pompy osadu. 

 
Stacja higienizacji osadu ma za zadanie umożliwienie mieszania osadu odwodnionego z 
wapnem – najczęściej palonym. Proszek wapna przylega do osadu i zaczyna się reakcja 
gaszenia wapna powiązana ze wzrostem pH i wzrostem temperatury. 
Zakres projektu obejmuje konstrukcję: 

− zasobnika wapna ZW-30 produkcji EKOCELKON lub równoważnego, 

− dozownika typu DW-01 produkcji EKOCELKON lub równoważnego, 
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− mieszacza osadu z wapnem typu DW-01 produkcji EKOCELKON lub 
równoważnego, 

− przenośnika ślimakowego wapna typu PS-160/1,2 produkcji EKO-CELKON lub 
równoważnego, 

− przenośnika ślimakowego osadu po higienizacji typu PS-300/4,5/OC produkcji 
EKO-CELKON lub równoważnego, 

− przenośnika ślimakowego wapna typu PS-160/1,2 produkcji EKO-CELKON lub 
równoważnego, 

− przepompowni wód ociekowych służącej do odpompowywania do oczyszczalni, 
ścieków powstających w trakcie odwadniania, higienizacji i składowania osadu. 
Przepompownia wykonana zostanie jako zagłębiona studnia żelbetowa – 
prefabrykowana. W komorze czerpnej przepompowni zainstalowane zostaną 
pompy zatapialne typ NP 3127.820 HT/461.3,1kW produkcji Flygt lub 
równoważne. 

2.1.3 ładowarka do transportu wewnętrznego odpadów- planowana realizacja 
2017 r. 
 

W ramach projektu planuje się zakup ładowarki do transportu wewnętrznego odpadów, 
przeznaczonej do transportu bliskiego na Obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. 
Parametry: 

− podnoszenie na wysokość do 6,88 m,  

− udźwig 3,7 t.  

− kabina o prostym dostępie i optymalnej widoczności, wyposażona w manetkę 
JSM® (Joystick Switch and Move) w pływającym podłokietniku, w przyciski 
DSB (Double Switch Buttons) i wyciszenie.  

− silnik Deutz o mocy 129 KM i skrzyni biegów Powershift Plus.  

− mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu,  

− prześwit wynoszący 41 cm, 

− system automatycznego czyszczenia chłodnicy, 

− pompa o zmiennym wydatku 150 l/min. 
 
2.1.4 hakowiec do transportu suszu do spalarni- planowana realizacja 2019 r. 
 
W ramach projektu planuje się zakup hakowca przeznaczonego do transportu suszu do 
spalarni w kontenerach KP7 i KP10 o długości ok 4200 mm. 
Najważniejsze parametry: 

− udźwig 10-12 ton, 

− typ zadań transportowych dystrybucyjny, 

− kategoria pojazdu podwozie do zabudowy, 

− konfiguracja osi 4x2, 

− klasa wytrzymałości podwozia heavy duty, 

− pojemność silnika 9 dm3, 

− typ silnika DC09 111 250 Euro 6, 
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− norma emisji spalin Euro 6, 

− rodzaj paliwa Diesel. 
 

ad. 2.2 Budowa: 
2.2.1 budynek odwadniania i higienizacji osadów z rurociągami i  

instalacjami technologicznymi- realizacja 2017 r. 
 
Miejsce realizacji: Rąbczyn, działka ew. nr 233, obręb: 0018 Rąbczyn, jednostka 
ewidencyjna: 301706_5 Raszków. 
 
Projektowany jest stropodach płaski o konstrukcji żelbetowej monolitycznej ze 
świetlikiem w środku pola stropu (względy technologiczne do wyciągania urządzeń) z 
dwoma belkami dla wciągarek. Pokrycie dachu papą układaną podwójnie na warstwie 
wełny mineralnej gr. 27cm. 
Warstwę spadkową stanowi wypełnienie z keramzytu w spadku 3% (grubość 4-20cm). 
Na wszystkich ścianach nośnych w poziomie stropodachu i stropu nad parterem 
projektuje się wieńce żelbetowe o przekroju 25x25cm. 
Nadproża okienne i drzwiowe o rozpiętości do 2,80m projektuje się jako typowe 
nadproża prefabrykowane L19-N/L=…. (L- oznacza całkowitą długość nadproża) w 
ilości po 2 sztuki na jeden otwór. 
Projektuje się ściany dla budynku technicznego z pustaków ceramicznych UNI-MAX 
220 o wytrzymałości 15 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 
MPa. Klasa wykonania elementów murowych – pierwsza.  
Na parterze ustawione będą urządzenia technologiczne, na podwyższonym cokole 10cm 
względem posadzki. 
 

2.2.2 magazyn na odpady wraz z drogami transportowymi- realizacja 2017 
r. 

W celu umożliwienia czasowego składowania odpadów należy wykonać zadaszony plac 
składowania odpadów. Powierzchnia zabudowana wiatą utwardzona będzie nawierzchnią 
betonową i wyposażona będzie w odwodnienia liniowe. 
Wiata będzie o konstrukcji stalowej złożonej ze sztywnych trzech ram opartych 
przegubowo na zwieńczeniu murów oporowych. Płatwie kratownicowe wolnopodparte, 
pokrycie z blachy trapezowej. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. 
Posadzka wiaty pełnić będzie rolę płyty fundamentowej (żelbetowa na gruncie). Mury 
oporowe połączone z płytą fundamentową (posadzki) będą o dobrej sztywności. 
Wiata o wymiarach osiowych 24,40m x 8,20m. 
 

2.2.3 hala pod urządzenie suszące wraz z  instalacją suszenia osadów 
ściekowych- realizacja 2018-2019 r. 
 

Miejsce realizacji: Raszków, działka ew. nr 233, obręb 0018 Rąbczyn, jednostka 
ewidencyjna: 301706_5 Raszków. 
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Przewiduje się wykonanie nowego budynku instalacji suszenia osadu. Wewnątrz 
budynku przewiduje się: 

− pomieszczenie główne, w którym zlokalizowane będą: przenośniki osadu mokrego, 
zbiorniki buforowy osadu, dwa ciągi instalacji suszenia osadów ściekowych, 

− pomieszczenie sterowni z węzłem sanitarnym, 

− pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. 
Osad z zbiornika transportowany będzie do dwóch ciągów suszarniczych za pomocą 
układu przenośników o nominalnej wydajności 1-1,5 m3/h na linię. Regulacja 
wydajności napływu osadu do instalacji suszenia odbywać się będzie przy wykorzystaniu  
czujnika poziomu w zbiorniku buforowym przed suszarką. Maksymalna ilość osadu po 
odwodnieniu  do wartości 20% s.m. wynosić będzie: 37,5 m3/d, przy założeniu 
maksymalnej przepustowości zaprojektowanych pras odwadniających.  
Zbiornik buforowy będzie miał możliwość przetrzymania osadów przez okres, co 
najmniej 12 godzin dla produkcji maksymalnej osadu. 
Zbiornik osadu odwodnionego: Pojemność robocza/ geometryczna 21/25 m3, wymiary 
4.5x2.4x2.5 m. 
Suszarnia osadów ściekowych przewidziana dla oczyszczalni ścieków w Rąbczynie jest 
suszarnią taśmową niskotemperaturowa, wykorzystującą do procesu suszenia pompy 
ciepła. 
Osad wysuszony będzie transportowany do istniejącej wiaty magazynowej osadu. W tym 
celu należy przewidzieć odpowiednie ułożenie przenośników transportujących osad 
wysuszony, ich długości i wysokości zrzutu, aby możliwy był zarówno zrzut osadu 
bezpośrednio do kontenerów (system hakowy) i dalszy wywóz samochodem do 
elektrociepłowni na biomasę i inne paliwa formowalne w celu spalenia, jak i na inne 
środki transportu (np. naczepa samochodowa). 
Uwzględniając specyfikę pracy instalacji suszenia, możliwość okresowego podawania 
większej ilości osadu, oraz rezerwacja na jeden moduł dodatkowy przepustowość 
maksymalna układu transportowego osadu wysuszonego wynosić będzie  2,0 m3/h. 
Przewiduje się wykonanie układu sieci międzyobiektowych  m.in. takich rurociągów jak: 
wody wodociągowej, wody technologicznej, odcieków,  zapewniającego spełnienie 
funkcji technologicznych projektowanej instalacji suszenia osadów ściekowych. 
Do nadzorowania i sterowania procesu technologicznego suszenia osadu służyć będzie 
stacja operatorska zlokalizowana w nowoprojektowanym pomieszczeniu sterowni. 
Suszarnia powinna być wyposażona w stację operatorską z zainstalowanym, 
rozbudowanym systemem SCADA celem obsługi i nadzoru suszarni oraz z transmisją 
danych do istniejących stacji operatorskich w dyspozytorni O.Ś. w Rąbczynie. Należy 
dokonać unifikacji systemów automatyki i sterowania suszarni z istniejącymi systemami 
O. Ś. w Rąbczynie, w szczególności z Systemem SCADA PRO 2000 produkcji MikroB 
(rozbudowa istniejącego systemu). 
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ad. 3 Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w mieście Ostrów Wielkopolski. 
 

Ogólna długość sieci kanalizacyjnej planowana do realizacji w ramach projektu: 8,819 km. 

Rodzaj systemu kanalizacji: grawitacyjna. 
Rodzaj sieci kanalizacyjnej: sanitarna- 8,819 km. 
 
Ścieki z budowanej sieci będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Rąbczynie (opis w pkt. Modernizacja oczyszczalni ścieków). 

 

Lp. zakres inwestycji lokalizacja 
inwestycji 

długość 
[m] 

liczba osób 
[zameldowani
e stałe i 
czasowe] 

realizacja 

1. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta 
Ostrów Wielkopolski: zadanie - Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Grabowej, Cyprysowej i Oliwkowej” 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 wraz z wyprowadzeniami  
kanalizacyjnymi z rur PVC 160 w ulicach: 

− Cyprysowej, 

− Grabowej, 

− Oliwkowej, 
2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 
 
 

ul. 
Cyprysowa 

300,4 0 2014 

ul. Grabowa 170,9 7 

ul. 
Oliwkowa 

306 22 
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2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin - 
Północ, etap I, w ulicy Mahoniowej i ulicy Hebanowej". 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych śr. 200 mm wraz z 
wyprowadzeniami  kanalizacyjnymi z rur PVC 160 w ulicach: 

− Hebanowej, 

− Mahoniowej. 
2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

ul. 
Hebanowa, 
od nr 3 do 9, 
dz. 39/6, 
Grabowska  
133 

151,3 16 2014 

ul. 
Mahoniowa, 
od nr 3 do 
13, od nr 2 
do 6, 
Grabowska 
127 

201,4 29  

3. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta 
Ostrów Wielkopolski:  zadanie - Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Złotej i w rejonie ul. Długiej”. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 wraz z wyprowadzeniami  
kanalizacyjnymi z rur PVC 160 w ulicy Złotej. 

2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
 
 
 

ul. Złota 217,7 0 2014 
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4. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta 
Ostrów Wielkopolski:  zadanie - Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Bukowa, Wiązowa, Klonowa, Cisowa, 
Jeżynowa, Jodłowa oraz w rejonie ulicy Dębowej (droga ,,KL”)”. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych śr. 200 mm wraz z 
wyprowadzeniami  kanalizacyjnymi z rur PVC 160 w ulicach: 

− Bukowej, 

− Cisowej, 

− Jeżynowej, 

− Jodłowej, 

− w rejonie ul. Dębowej (droga „KL”), 

− Klonowej, 

− Wiązowej. 
2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

ul. Bukowa 565,7 104 2015 

ul. Cisowa 465,5 84 

ul. Jeżynowa 84,9 0 

ul. Jodłowa, 
od nr 33 do 
KL 

76,8 6 

ul. KL, od 
Świetlicowe
j do 
Wiązowej  

657,3 8 

ul. Klonowa 43,6 0 

ul. Wiązowa 154,4 20 

5. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta 
Ostrów Wielkopolski: zadanie - Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin-Północ w ulicach: Wiązowa i 
Przesieka oraz w ulicach: Jeżynowa, Klonowa, Przesieka, 
Platanowa, Cedrowa, Kalinowa”. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

ul. Cedrowa 189,3 40 2015 

ul. Jeżynowa  162,5 25 

ul. Kalinowa 66 5 

ul. Klonowa 152,8 45 

ul. 
Platanowa 

119,9 27 

ul. Przesieka 124,5 0 
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kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr. 200 mm i z rur 
PVC o śr160 mm wraz z wyprowadzeniami kanalizacyjnymi z rur 
PVC o śr. 160 mm w ulicach: 

− Cedrowej, 

− Jeżynowej, 

− Kalinowej,  

− Klonowej, 

− Platanowej, 

− Przesieka, 

− Wiązowej. 
2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

ul. Wiązowa 326,5 39 

6. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta 
Ostrów Wielkopolski:  zadanie - Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin-Północ w ulicy Jaworowej”. 
 
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr. 200 mm wraz z 
wyprowadzeniami kanalizacyjnymi z rur PVC o śr. 160 mm w 
ulicy Jaworowej. 

2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

ul. 
Jaworowa 

517,7 75 2015 

7. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta 
Ostrów Wielkopolski: zadanie - Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin-Północ w ulicy Osiedle Leśne”. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr. 200 mm wraz z 

ul. Os. 
Leśne 

179,2 3 2015 
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wyprowadzeniami kanalizacyjnymi z rur PVC o śr. 160 mm w 
ulicy Osiedle Leśne. 

2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

8. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta 
Ostrów Wielkopolski: zadanie - Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej W ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego - etap I - 
ulice: Jastrzębia, Cyprysowa, Oliwkowa”. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających budowie kanalizacji 
sanitarnej z rur PVC 200 wraz z wyprowadzeniami  
kanalizacyjnymi z rur PVC 160 w ulicach: 

− Cyprysowej, 

− Jastrzębiej, 

− Oliwkowej. 
2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

ul. Jastrzębia 182,6 8 2015 

ul. 
Cyprysowa 

134,3 10 

ul. 
Oliwkowa 

340,1 38 

9. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej i systemu 
wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski –  zadanie: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin - 
Północ, etap VIII - W ul. Jaworowej”. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie 
kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr. 200 mm wraz z 
wyprowadzeniami kanalizacyjnymi z rur PVC o śr. 160 mm w 
ulicy Jaworowej. 

2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

ul. 
Jaworowa, 
od KL w 
kierunku 
północnym 

111 0 2015 



Strona | 17  
 

 
 

 

10. Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta 
Ostrów Wielkopolski – zadanie: "Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin - Północ, etap VIII – w ul. 
Klubowej, w ul. Osiedle Leśne i w rejonie ulicy Osiedle Leśne” 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr. 200 mm wraz z 
wyprowadzeniami kanalizacyjnymi z rur PVC o śr. 160 mm w 
ulicach: 
- Klubowej, 
- Osiedle Leśne. 

2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

ul. Klubowa 
od nr 8 

517,5 42 2016 

ul. Osiedle 
Leśne 

402 46 

11. "Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta 
Ostrów Wielkopolski – zadanie: "Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VI – w 
ul. Jarzębinowej”. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych 
kielichowych o śr. 200 mm, budowie wyprowadzeń 
kanalizacyjnych z rur kielichowych z PVC o śr. 160 mm w ulicy 
Jarzębinowej. 
 

ul. 
Jarzębinowa  
(Przesieka 1, 
Klonowa 
11) 

568 101 2017 
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2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
 

 

12. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta 
Ostrów Wielkopolski: zadanie - Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin-Północ w ulicy Jodłowej”. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr. 200 mm wraz z 
wyprowadzeniami kanalizacyjnymi z rur PVC o śr. 160 mm w 
ulicy Jodłowej. 

3. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

ul. Jodłowa  
(Grabowska 
157 i 159, 
Cisowa 15, 
17, 19 i 21) 

562,5 113 2017 

13. „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta 
Ostrów Wielkopolski: zadanie - Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin-Północ w ulicach Świetlicowej, 
Jaworowej, Osiedlu Leśnym”. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr. 200 mm wraz z 
wyprowadzeniami kanalizacyjnymi z rur PVC o śr. 160 mm w 
ulicach w ulicach Świetlicowej, Jaworowej, Osiedlu Leśnym. 

2. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

ul. 
Świetlicowa
, Osiedle 
Leśne,  
ul. 
Jaworowa 

766,5 0 2018 
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ad. 4 Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-
kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową obejmujące: 
 

4.1. strefowanie sieci wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego  
Mikrostrefowanie dynamiczne polega na doborze i montażu urządzeń oraz technologii 
niezbędnych do wydzielenia sieci wodociągowej w celu pomiaru minimalnego przepływu 
nocnego przez każdy wytyczony obszar. Strefowanie ma na celu zmniejszenie strat oraz 
poprawę wykrywania wycieków, które mogą nastąpić w przyszłości.  
W  rozbudowanych sieciach, wyodrębnienie obszarów ma dłuży wpływ na dystrybucję 
wody. Wyodrębnienie takich obszarów często jest procesem skomplikowanym. 
Mikorstrefowanie pozwala obliczyć/zmierzyć oraz skutecznie monitorować nocny 
przepływ wody w strefach. 
 
Zasada działania mikrostrefowania: 

− W nocy, o wcześniej ustawionych godzinach, przepustnice wyznaczające mikrostrefę 
powoli zamykają się automatycznie, izolując obszar badania, pozostawiając punkt 
początkowy (wejście). W tym punkcie zainstalowany jest przepływomierz w celu 
pomiaru przepływu nocnego. Te wartości są zaraportowane zdalnie, gdzie wszystkie 
dane można zobaczyć dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu. 

− Identyfikacja dużych odbiorców mikroobszaru, rejestrując ich średnie zużycie innym 
przepływomierzem oraz emisją sygnału. 

− Po dokonaniu pomiaru przepływu nocnego, zawory otwierają się automatycznie i sieć 
wraca do normalnego funkcjonowania. 

− Za pomocą obliczeń teoretycznych, i według różnych parametrów mikrostrefy zostaną 
określone dla każdego wyznaczonego obszaru przewidywane minimalne przepływy w 
godzinach minimalnego zużycia (zwane Minimalnym Przepływem Nocnym). Będzie to 
wartość referencyjna każdego mikroobszaru. 

− Po ustaleniu nocnego minimalnego przepływu każdej mikrostrefy, możemy 
porównywać kolejne dzienne pomiary. Możemy wizualizować zużycie w ciągu całego 
dnia. Interesujące są te powstałe w okresie najmniejszego zapotrzebowania. W 
przypadku małego zapotrzebowania, łączny przepływ obejmujący także wycieki staje 
się procentowo dużo wyższy w stosunku do przepływu dostarczonego. Zwiększa to 
czułość oraz łatwość wykrywania awarii. 

− Jeśli którakolwiek z mikrostref przekroczy poziom zapotrzebowania ustalony, jako 
akceptowalny i wiadomo, że nie jest to duży odbiorca, wiemy, że pojawił się problem 
na sieci typu nieszczelność, pęknięcie, manipulowanie bądź inna wada. Ta technologia 
pozwala to od razu zlokalizować. Co więcej, dzięki detekcji podwyższonego zużycia 
na konkretnych odcinkach, widać, w którym miejscu awaria jest poważniejsza i należy 
zlokalizować ją w pierwszej kolejności. Poszukiwanie awarii staje się bardziej 
wydajne. 
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− Wartości minimalnego przepływu każdej mikrostrefy zostaną zebrane i przedstawione 
w specjalistycznym oprogramowaniu. Oprogramowanie pozwala na ustawienie 
minimalnego przepływu nocnego, z ustawieniem alertów lub alarmów, pozwalając 
osobie zarządzającej oszacować miejsce wycieku lub błędy na sieci. Szacowany czas 
detekcji oraz naprawy awarii dzięki takiemu oprogramowaniu to około 3 dni. Bez 
zastosowania tej technologii wykrycie i co więcej naprawienie może trwać nawet 
dłużej niż rok czasu. 

Na każdym wejściu zostanie zainstalowany przepływomierz skalibrowany w taki sposób, 
aby precyzyjnie mierzyć nocny minimalny przepływ, umożliwiając poprzez to budowanie 
wiarygodnego bilansu  wody wtłoczonej do sieci w tym DMA ( District Metered Area ). 
Po dokonaniu pomiaru przepływu, wszystkie zasuwy graniczne otwierają się 
automatycznie z opóźnieniem kilkusekundowym, przywracając normalne funkcjonowanie 
sieci. 
 
Projekt uwzględnia: 
1. Przeprowadzenie badania obejmującego aspekty: 

a. prace wstępne: zbieranie dokumentacji, 
b. opracowanie wstępnego badania, 
c. akceptacja wstępnego badania, 
d. przygotowanie ostatecznego projektu, 
e. przygotowanie dokumentów: wyrysy, plany i budżetowanie. 

Badanie obejmuje powierzchnię około 4,51 km2 oraz określi instalacje hydrauliczne w 
istniejącej sieci wodociągowej, niezbędne do wdrożenia strefowania dynamicznego. W 
związku z tym powinny zostać zdefiniowane punkty dla zainstalowania zaworów 
granicznych (zasuw) na granicy badanego odcinka, wyposażone w samoczynnie 
zasilanie siłowniki hydrauliczne do otwierania i zamykania.  

2. Wykonanie prac budowlanych wymaganych do instalacji systemu mikrostrefowania 
obejmie zabudowę studni pomiarowych wraz z zabudową przepustnic, 
przepływomierzy i zasuw. 

 

4.2. system monitoringu przepływu ścieków 
  

System kanalizacyjny  funkcjonuje bez modelu hydraulicznego. W związku z tym oprócz 
wdrożenia takiego modelu należy wyposażyć go w odpowiednie urządzenia służące do 
monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami pracy sieci.  
Ze względu na specyficzne i bardzo różnorodne medium jakim są ścieki  niezbędne jest  
indywidualne podejścia do problemu pomiaru. Każde miejsce pomiarowe jest inne, a 
wybór tego miejsca i metody pomiarowej będą dobrane do danego układu 
technologicznego (skład jakościowy ścieków) oraz hydraulicznego rurociągu (kanału) 
transportującego ścieki (układ grawitacyjny lub ciśnieniowy), jak również o żądanej 
dokładności pomiaru. Miejscu pomiaru przepływu oraz dobór urządzenia pomiarowego 
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(przepływomierza – ściekomierza), a także prawidłowe jego usytuowanie będzie  dobrane 
do warunków hydraulicznych danej zlewni.   
Obecnie wiedza o wielkości i natężeniu przepływów w systemie kanalizacji, jest 
niewystarczająca do racjonalnego zarządzania  siecią kanalizacyjną  i obiektami 
kanalizacyjnymi na niej zabudowanymi. 
 

4.3. system monitoringu przepływu wody 
System wodociągowy dystrybucji wody jest rozbudowaną siecią obwodowo-rozgałęźną. 
Sieć wodociągowa liczy wraz z przyłączami długość ponad 450 km. System ten należy 
wyposażyć w punkty pomiarowe (rejestrujące dane/parametry hydrauliczne rzeczywiste na 
sieci wodociągowej). Z uwagi na to iż system jest system obwodowo –rozgałęźnym, 
oprócz danych zbieranych/rejestrowanych w istniejących strefach kontrolno pomiarowych 
(13 punktów pomiarowych) wymagane jest dodatkowo poza ww. strefami, w 
newralgicznych punktach tj. na głównych magistralach wodociągowych, przejściach pod 
torami kolejowymi oraz częściowo sieci rozdzielczej wodociągowej, hydroforowniach 
zabudowanie ww. punktów pomiarowych.  
W celu prawidłowego budowania matematycznego modelu hydraulicznego sieci 
wodociągowej należy zabudować od 15 do 20 takich punktów pomiarowych. W skład 
takiego punktu pomiarowego wchodzi: urządzenie pomiarowe – przepływomierz 
elektromagnetyczne,  przetwornik ciśnienia, urządzenie rejestrujące dane hydrauliczne i 
komunikator przesyłania danych z sieci (modułu telemetrycznego) do komputera 
stacjonarnego – operatorskiego.  
Punkty pomiarowe zostaną zabudowane na terenie miasta na sieciach wodociągowych w 
średnicach od DN 100mm do DN 350 mm. Przeprowadzenie ww. kampanii pomiarowej 
jest niezbędnym etapem/zadaniem do budowania rzeczywistego modelu hydraulicznego 
sieci wodociągowej. Te dane zbierane/rejestrowane na sieci wodociągowej  stanowić będą 
podstawę (zasilać one będą model matematyczny ww. sieci ) do skalibrowania ww. 
modelu hydraulicznego. Celem projektu jest stworzenie modelu hydraulicznego jako 
narzędzia, które obrazuje aktualną pracę sieci wodociągowej i dostarczania danych, 
niezbędnych do zwiększenia efektywności prowadzonej eksploatacji sieci, optymalizacji 
start wody oraz racjonalnego planowania przyszłych inwestycji pod względem 
ekonomicznym i technicznym. Celem nadrzędnym jest zintegrowanie funkcjonujących 
systemów operacyjnych (SCADA, inne oprogramowania branżowe) z nowymi 
inteligentnymi narzędziami teleinformatycznymi. 
 

4.4. aplikacja zarządzająca strukturą sieci wodno - kanalizacyjnej w oparciu o 
GIS 
 

Wdrożenie mapowego systemu informatycznego GIS (Geographic Information System) 
ma na celu wsparcie optymalnej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z 
dostępem do danych gromadzonych w systemie Zarządzania Systemu Informacyjnego 
(ZSI) przedsiębiorstwa. Projekt obejmuje wdrożenie oprogramowania niezbędnego do 
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efektywnego zarządzania gospodarką wodną (np. wykrywanie strat wody), ściekową (np. 
analiza zlewni) oraz optymalizacji planowania gospodarki remontowej (np. typowanie 
sieci do wymiany). 
Funkcjonalność systemu GIS obejmuje co najmniej:  

− Pracę z mapami referencyjnymi (rastrowe, wektorowe, publikowane WMS/WFS); 

− Rejestrację obiektów sieci wod-kan, ich parametryzację oraz budowę modelu 
sieciowego;  

− Edycję, wizualizację, wyszukiwanie, lokalizowanie, analizy funkcjonalne, analizy 
przestrzenne; 

− Narzędzia do zarządzania siecią wod-kan (rejestracje awarii i nieprawidłowości w 
działaniu sieci, planowanych remontów i prac naprawczych, zabiegów 
konserwacyjnych, przeglądów okresowych, awaryjności sieci);   

− Tworzenie raportów i map tematycznych według różnych kryteriów zgodnie z 
parametrami zarejestrowanych w systemie; 

− Integrację obiektów wod-kan i zarządzania z dokumentacją (zdjęcia, filmy, 
dokumentacja techniczna); 

− Udostepnienie e-usług w sieci Intranetowej/Internetowej w postaci serwisów 
mapowych; 

− Edycję obiektów sieci wod-kan i zarządzania na urządzeniach mobilnych;   

− Pracę przy połączeniu z bazą GIS on-line w terenie; 
Zakłada się, że serwisy mapowe i mapy tematyczne będą udostępniane również 
współpracującym instytucjom (Urząd Gminy i Miasta, Straż Pożarna, GUS, Sanepid). 
Oprogramowanie narzędziowe i poziom licencji systemu GIS zapewni stworzenie 
mechanizmów integracyjnych (bazodanowa lub poprzez usługi) z systemem ZSI w 
zakresie: 

− Synchronizacji sieci i armatury wod-kan; 

− Synchronizacji systemu bilingowego w punktach poboru usług; 

− Wizualizacji stref opomiarowania; 

− Powiązania systemu zarządzania z mapą GIS. 
Przedmiot wdrożenia obejmuje: 

1. Sprzęt IT (serweri dwie stacje robocze) wraz z wybraną platformą bazy danych, 
tablety dla brygad mobilnych i nadzoru.  

2. Oprogramowanie narzędziowe klasy Desktop dla dwóch stacji roboczych,  
3. Oprogramowanie narzędziowe przeglądarkowe dla nielimitowanej liczby 

komputerowych urządzeń przenośnych i mobilnych.  
4. Usługi: 

a. Prace analityczne zakresu wdrożenia GIS; 
b. Instalacja i konfiguracja systemu GIS; 
c. Zasilenie bazy danych; 
d. Integracja z systemem ZSI; 
e. Prace wdrożeniowe. 
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Ad. 5 Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicach Jarzębinowej – 
Wiązowa i  renowacja magistrali wodociągowej w ulicy Jarzębinowej 
planowana realizacja 2016 -2017 r. 
 
5.1 Przebudowa magistrali wodociągowej Jarzębinowa – Wiązowa- planowana 
realizacja 2016 – 2017r. 
 
Miejsce realizacji: Ostrów Wielkopolski, ul. Wiązowa, Kalinowa, Jarzębinowa, działki nr 
170, 166, 165/5 obręb 0208. 

 
Celem przebudowy jest likwidacja magistrali wodociągowej w działkach właścicieli 
prywatnych i umiejscowienie jej w pasie drogi miejskiej. Istniejąca magistrala 
wodociągowa zostanie zaślepiona i pozostawiona w ziemi. Roboty ziemne pod 
projektowaną magistralę wodociągową należy wykonywać generalnie mechanicznie. 
W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 
prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. 
Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć magistralę wodociągową przed 
wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu. 
Zakres prac obejmie: 

− Badania gruntowo-wodne, 

− Roboty ziemne, 

− Odwodnienie wykopów, 

− Umocnienie wykopów, 

− Roboty montażowe, 

− Próby wodociągu i odbiór. 
 
5.2 Renowacja bezwykopowa sieci wodociągowej ul. Jarzębinowa- planowana 
realizacja 2016 -2017 r. 

 
Miejsce realizacji: Ostrów Wielkopolski, ul. Jarzębinowa, działki nr 165/5, 80/2, 83, 84/2, 
84/1 obręb 208. 
 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:  

− Badania gruntowo-wodne, 

− Odwodnienie wykopów, 

− Wykopy, 

− Umocnienia wykopów, 

− Prace montażowe:  
o Renowacja magistrali wodociągowej, 
o Czyszczenie wnętrza magistrali wodociągowej, 
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o Inspekcja TV, 
o Proces instalacji. 

− Budowa odcinków magistrali wodociągowej, 

− Próby wodociągu i odbiór. 
 

ad. 6  Renowacja magistrali wodociągowej ul. Al. Słowackiego - 
planowana realizacja 2017-2018 r. 
 
Miejsce realizacji: Ostrów Wielkopolski, al. Słowackiego, działki nr 87, 89, 107/1, 104/1, 
108 obręb 0038, działka 109/1 obręb 0035 oraz działka nr 1 obręb 0031. 
 
W ramach projektu renowacji zostaną poddane następujące odcinki magistrali 
wodociągowej: 

− od ul. Bojanowskiego do ul. Marii Konopnickiej o średnicy DN250mm i długości 
l=231,0m, 

− od ul. Królowej Jadwigi do ul. Limanowskiego o średnicy DN300mm i długości 
l=328,0m. 

Poddane renowacji odcinki magistrali wodociągowej włączone zostaną do istniejącej 
magistrali wodociągowej.  
Przed przystąpieniem do wykonywania renowacji konieczne jest oczyszczenie rury 
żeliwnej z osadów, twardych narostów i nacieków w celu doprowadzenia powierzchni rur 
żeliwnych do warunków optymalnych umożliwiających bezkolizyjne wprowadzenie do ich 
wnętrza nowej rury we właściwej pozycji. 
Po wykonaniu czyszczenia rurociągu magistrali wodociągowej należy wykonać ponownie 
jego inspekcję telewizyjną polegającą na wprowadzeniu do rurociągu magistralnego 
kamery pozwalającej na skontrolowanie jego stanu i ewentualnych pęknięć, uszkodzeń, 
perforacji. 
 

ad. 7 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody- planowana realizacja 
2018-2019 r. 
 
Miejsce realizacji: Ostrów Wielkopolski, ul. Wodociągi Miejskie, Stacja Uzdatniania 
Wody, działki nr 21, 22, 28, obręb 0202.   

 
Celem projektu jest modernizacja instalacji technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody, 
uwzględniająca zmniejszenie wydajności stacji z Qhmax=1500 m³/h na Qhmax=1000 
m³/h. 
Efektem remontu Stacji Uzdatniania Wody będzie:  

− ciągłe i stałe utrzymanie  wody do celów konsumpcyjnych,  

− poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody, zapewnienie stałych dostaw 
wody z Stacji Uzdatniania Wody i jej utrzymanie na następne 30 lat, 
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− optymalizacja kosztów eksploatacji (uzdatniania wody) stacji uzdatniania wody, 
zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody. 

 

Zakres robót obejmuje:  

1. Przygotowanie terenu budowy,  
2. Demontaż instalacji w napowietrzalni i w hali filtrów,  
3. Demontaż armatury w napowietrzalni i w hali filtrów,  
4. Demontaż rusztów filtracyjnych i złóż w filtrach żwirowych i braunsztynowych,  
5. Montaż technologii uzdatniania wody: 

− układ napowietrzania wody – montaż nowej instalacji wraz z armaturą,  

− dostawa i montaż drenaży filtracyjnych dla filtrów żwirowych – 10 szt. i filtrów 
braunsztynowych – 5 szt.,  

− zasyp złoża filtracyjnego,   

− układ zasilania filtrów – montaż nowej instalacji wraz z armaturą, 

− układ płukania filtrów wodą – dostawa i montaż jednej nowej pompy płuczącej 
(druga istniejąca pozostaje) wraz z instalacją i armaturą do obu pomp,  

− układ płukania filtrów powietrzem – montaż instalacji wraz z armaturą,  

− układ zasilania zbiornika wody podfiltrowej – montaż instalacji wraz z armaturą,  

− układ odprowadzenia popłuczyn – montaż instalacji wraz z armaturą,  
6. Remont filtrów otwartych:  

− czyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian wewnętrznych i dna,  

− zabezpieczenie zbiorników powłokami z zaprawy natryskowej z atestem PZH, 

− dezynfekcja zbiorników, 

− demontaż starych i montaż nowych włazów do filtrów: 
filtry żwirowe: 5 włazów wewnątrz budynku o średnicy 800mm, 5 włazów na 
zewnątrz budynku o średnicy 800mm,  
filtry braunsztynowe: 5 włazów wewnątrz budynku o średnicy 800mm, 

7. Podział zbiornika podfiltrowego na 2 odrębne części wraz z wykonaniem remontu: 

− podział zbiornika podfiltrowego na 2 części na okres prowadzenia prac 
remontowych, po ich zakończeniu, przywrócenie zbiornika do stanu pierwotnego,   

− czyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian wewnętrznych i dna,  

− zabezpieczenie zbiornika powłokami z zaprawy natryskowej z atestem PZH, 

− dezynfekcja zbiornika, 

− demontaż dwóch starych i montaż nowych włazów do zbiornika o średnicy 
1200mm, 

8. Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA stacji uzdatniania wody, 
9. Przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego, rozruchu urządzeń, prób 

eksploatacyjnych i eksploatację próbną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w PFU. 
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ad. 8 Modernizacja odstojników wód popłucznych – planowana 
realizacja 2017 r. 
 
Miejsce realizacji: Ostrów Wielkopolski, ul. Wodociągi Miejskie, Stacja Uzdatniania 
Wody, działki nr 22, 28 obręb 0202.   
 
Zakres prac w ramach projektu dot. modernizacja 4 zbiorników wód popłucznych obejmie: 

− przygotowanie podłoża betonowego, 

− usunięcie korozji z prętów, 

− przywrócenie otuliny dla prętów zbrojeniowych, 

− wykonanie konstrukcji żelbetonowej typu PCC, 

− reprofilacja, 

− uszczelnienie dylatacji, 

− aplikację powłoki izolacji ściany i dna, 

− montaż przepustnic. 

 
ad. 9 Fotowoltaiczna instalacja do zasilania Przepompowni Głównej 
Ścieków o mocy do 40kW – planowana realizacja 2019 r. 
 
Miejsce realizacji: Główna Przepompownia Ścieków, ul. Gdańska, działka 3/1, obręb 
0013. 
 
Wartość mocy 40kW pozwala zdefiniować inwestycję jako mikroinstalację, dla której 
Ustawodawca przewidział ułatwioną ścieżkę realizacji i eksploatacji.  Ponadto stosunek 
mocy zainstalowanej fotowoltaiki do mocy średniej pobieranej przez Przepompownię 
40kWp/85kW zapewni zużycie wyprodukowanej energii solarnej na potrzeby własne. 
Instalacja fotowoltaiczna będzie włączona do instalacji elektroenergetycznej odbiorczej 
niskiego napięcia Przepompowni. 
 Przedmiotowa elektrownia fotowoltaiczna składać się  będzie z: 
Paneli fotowoltaicznych (ok. 136 szt.) umieszczonych na gruntowej konstrukcji wsporczej 
-stołach fotowoltaicznych- w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni 
odstęp ok. 4m, Panele będą skierowane w stronę południową i nachylone pod kątem 25 
stopni do powierzchni gruntu.  
Konstrukcji wsporczej. Konstrukcja gruntowa składać się będzie ze stalowej ramy, 
aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących.  
Profile pionowe tzw. sigmy zostaną zamocowane do betonowych fundamentów. Każdy 
stół fotowoltaiczny  może mieścić 10 szt. paneli. Wysokość stołu fotowoltaicznego 
(konstrukcji) w rzucie bocznym nie przekroczy 3 m.  
Inwerterów solarnych  - 2 szt., których zadaniem jest przekształcanie prądu stałego na prąd 
zmienny. Inwertery zostaną zamontowane na konstrukcji pod panelami fotowoltaicznymi. 
Rozdzielnic  wyposażonych w niezbędne układy pomiarowe i zabezpieczające.  
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Instalacji energetycznej stanowiącej połączenia kablowe między panelami a inwerterami, 
inwerterami a rozdzielnicami energetycznymi elektrowni, rozdzielnicami a instalacją 
elektroenergetyczną odbiorczą Przepompowni  (włączenie do sieci). 
 
Uwzględniając lokalne warunki nasłonecznienia spodziewany uzysk roczny wynosi ok. 
1050kWh/kWp, stąd przewidywana produkcja energii elektrycznej w przedmiotowej 
elektrowni solarnej dla pierwszego pełnego roku eksploatacji wynosi ok. 41MWh. Szacuje 
się że ubytek mocy spowodowany degradacją paneli po 20 latach eksploatacji to ok. 20%.  
  
 

ad. 10 Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających 
ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków- planowana 
realizacja 2019-2020 r. 
 
Miejsce realizacji: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski, 
Gmina i Miasto Raszków, działki 152/9, 150/9, 150/6, 149/1, 147/3, 146, 145/19, 145/18, 
125/11, 125/8, 125/10, 126/8, 264/3, 264/1, 216/4, 216/2 - obręb Karski, 10/2, 10/1 – obręb 
0195, 5/1, 4, 5/2 – obręb 192, 10 – obręb 0183, 2, 4, 3, 5, 6, 7 - obręb 0182, 7, 9, 8 – obręb 
0180, 65/5, 149/1, 148, 141, 142, 145, 144 – obręb Lewkowiec, 208, 207, 210, 209/2, 233, 
227 – obręb Rąbczyn 
 
Przedmiotem projektu jest modernizacja funkcjonującego rurociągu tłocznego zasilającego 
oczyszczalnię ścieków w Ostrowie Wielkopolskim. Jest on jedynym źródłem dopływu 
ścieków do oczyszczalni. 
W zadaniu mieszczą się wszystkie działania i roboty wymagane i konieczne dla 
skutecznego i długoterminowego osiągnięcia celu zadania – należytego funkcjonowania 
systemu kanalizacyjnego. W szczególności, należą do niego także, poza samymi robotami 
renowacyjnymi, roboty drogowe (rozbiórki i odtworzenia) oraz analogiczne do nich roboty 
poza pasami drogowymi. 
Charakterystyka przewodów tłocznych: 

− rurociągi normalnie będą pracować w układzie dwóch niezależnych od siebie nitek 
2 x DN600, 

− maksymalna odległość między przewiązkami nie przekroczy 1500 m, 

− długość rurociągu ΣL= 6600 m (każdej nitki). 

Głównym efektem realizacji inwestycji  będzie: 

− poprawa parametrów wytrzymałościowych rur, 

− ustabilizowanie parametrów hydraulicznych układu sieci kanalizacyjnej 
aglomeracji, 

− eliminacja lub co najmniej ograniczenie liczby awarii poprzez powstanie nowej, 
wewnętrznej powłoki przewodu -  konstrukcji powłok modernizujących rurociągi 
gwarantujących ich nośność dostosowaną do obecnie obowiązujących wymogów, 
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norm i wymagań Zamawiającego,  

− poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację eksfiltracji i infiltracji, 

− obniżenie kosztów eksploatacji systemu kanalizacyjnego poprzez stabilne, 
zoptymalizowane energetycznie tłoczenie ścieków do oczyszczalni, 

− eliminacja  perturbacji w eksploatacji oczyszczalni poprzez przekazywanie 
przewidywalnych ilości ścieków, co stabilizuje pracę oczyszczalni i czyni prace 
obsługi planowaną. 

Zakres prac obejmuje: 

− Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, 

− Roboty budowlano – montażowe- renowacja metodą bezwykopową przy 
zastosowaniu metody wykładziny termoutwardzalnej typu CIPP na łącznej długości 
10.665 m.,  

− Prace końcowe, w tym badania szczelności, ciśnienia, próby, testy wydajnościowe i 
raporty po wykonanej renowacji. 

 
 

ad. 11 Modernizacja układu stanowiska krat i układu odprowadzania 
skratek na obiekcie Przepompowni Głównej- zrealizowano w 2016 r. 
 
Miejsce realizacji: Ostrów Wielkopolski, ul. Gdańska, działka nr 4, obręb 0013, 
Przepompownia Główna. 
 
W ramach projektu planuje się dostawę i montaż jednej fabrycznie nowej kraty 
grzebieniowej prętowej na stanowisko nr 1 wraz z szafą sterowniczą. 
Zakres modernizacji stanowiska krat: 

− demontaż istniejącej pionowej, mechanicznej kraty rzadkiej ze stanowiska nr 1, 

− modernizacja podajnika ślimakowego z prasą hydrauliczną do skratek, dopasowania 
leja zasypowego do nowej kraty 

− dostawa i montaż 1 szt. pionowej, mechanicznej kraty grzebieniowo prętowej wraz z 
szafą  sterowniczą., 

− wykonanie innych robót w szczególności instalacyjnych robót elektrycznych, 
instalacyjnych  niezbędnych do    prawidłowego montażu i eksploatacji urządzeń, 

− rozruch technologiczny zamontowanych urządzeń oraz szkolenie załogi. 
 

 

ad. 12 Zakup samochodu specjalistycznego z recyklingiem- planowana 
realizacja 2019 r. 
 
Specjalistyczny samochód ssąco płuczący pozwala na szeroki zakres prac takich jak: 
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1. Płukanie - do kanału ściekowego wprowadza się wysokociśnieniowy wąż zakończony 
specjalną głowicą czyszczącą. Wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem woda uwalnia i 
spłukuje osady. Równocześnie siła odrzutu wody powoduje przemieszczanie się węża 
w kanale. 

2. Wysysanie - wypłukiwane zanieczyszczenia usuwane są z kanału za pomocą układu 
wysysania. Osady i woda brudna transportowane są poprzez wąż ssący do zbiornika 
nieczystości. 

3. Wszechstronne czyszczenie kanałów - wielozadaniowy wóz ssąco płuczący umożliwia 
jednoczesne płukanie kanału i usuwanie nieczystości. Czyszczenie kanałów z 
jednoczesnym odzyskiem wody - za pomocą układu filtracyjnego następuje w 
zbiorniku rozdział wody i zanieczyszczeń. Oczyszczona woda jest sprężana w pompie 
wysokociśnieniowej i powtórnie stosowana do czyszczenia kanałów. 

Recykling zwany inaczej odzyskiem wody poprzez system filtrowania zassanego osadu 
odzyskuje wodę wykorzystywaną dalej do czyszczenia kanalizacji. Jest to cykl ciągły, 
który w celu dalszego czyszczenia kanału wyklucza konieczność uzupełniania zbiornika 
wodą pitną. 
W ramach projektu planuje się zakup samochodu specjalistycznego z recyklingiem o 
parametrach: 

− nadbudowa o pojemności całkowitej 12000 dm3, 

− zbiornik podzielony na dwie komory 
o wody czystej o pojemności 4000dm3,  
o osadu i wody brudnej o pojemności 8000dm3,  

− zamknięcie zbiornika osadu, 

− zasuwa zbiornika osadu, 

− wysokociśnieniowy układ wodny, 

− system odzysku wody - zespół recyklingu, 

− układ ssąco – tłoczący, 

− panel sterowania, 

− skrzynki sterownicze i wyłączniki wodoszczelne, zabezpieczone przed ingerencją 
osób nieupoważnionych, 

− skrzynie na węże ssące zamknięte, 

− nawijak i kołowrót do węża ciśnieniowego. 

 
 

ad. 13 Zakup samochodu specjalistycznego ssąco - płuczącego do 
czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej- planowana realizacja 
2019 r. 
W ramach projektu planuje się zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego do 
czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej o parametrach: 

− dopuszczalna masa całkowita 18.000 kg, 

− silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM, 
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− silnik spełniający normy emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

− zbiornik cylindryczny dzielony na dwie części, jedna część na wodę czystą, druga 
na osady z czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Część wodna min: 4 000 l. Część 
szlamowa: 4.000 l. 

− zbiornik należy zakończyć fartuchem wylotowym wykonanym ze stali nierdzewnej 
zabezpieczającym w trakcie opróżniania przed rozpryskiwaniem ścieków, 

− opróżnianie zbiornika z części szlamowej poprzez przesuwną przegrodę 
wygarniającą lub inny system zapewniający pełne oczyszczenie zbiornika, 

− układ ssący: pompa próżniowa o wydajności min: 900 m3/h z napędem 
bezpośrednio od niezależnej od skrzyni biegów przystawki odbioru mocy, 

− pompa wysokociśnieniowa nurnikowa o wydajności min. 330l/min, z napędem od 
niezależnej od skrzyni biegów przystawki odbioru mocy. 

 

ad. 14 Zakup systemu TV do inspekcji kanałów sanitarnych  wraz  
samochodem- planowana realizacja 2020 r. 
 
W ramach projektu planuje się zakup systemu TV do inspekcji kanałów sanitarnych  wraz  
samochodem, w którego skład wchodzi: 

− głowica wizyjna zamontowana na wózku, 

− wózek kamery, 

− bęben z kablem transmisyjnym – automatyczny, 

− jednostka centralna wraz z panelem sterowania i generatorem tekstu, 

− samochód ciężarowy pod kamerę TV 
o samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton typu van,  
o przestrzeń ładunkowa przystosowana do specjalistycznej zabudowy, 
o drzwi przesuwne boczne i otwierane tylne,  
o 3 osobowy. 

 


