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Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

dla zadania pn. „Zagospodarowanie osadów ściekowych - obejmujące procesy odzysku lub 
unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali 
pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych” - w zakresie wykonania 

rozruchu technologicznego oraz dokończenia robót budowlanych. 

 

Szczegółowy zakres OPZ: 
Zamówienie polega na wykonaniu rozruchu technologicznego dla niskotemperaturowej instalacji 

suszenia osadów ściekowych, wykorzystującej do procesu suszenia pompy ciepła, która 

zamontowana jest w budynku instalacji suszenia osadu zlokalizowanym na terenie oczyszczalni 

ścieków w Rąbczynie oraz na dokończeniu określonych robót budowlanych. Zakres przedsięwzięcia 

obejmie w szczególności: 

1. Przeprowadzenie ruchu próbnego (zwanego dalej także rozruchem lub rozruchem 

technologicznym), który obejmuje utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, w 

warunkach docelowych, w celu wskazania, że wykonane urządzenia, instalacje, obiekty 

działają niezawodnie i odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, w tym wskazania, że został 

osiągnięty zakładany efekt inwestycji. Wszystkie parametry techniczne i technologiczne 

wykonanych robót będą sprawdzane podczas trwającego kolejnych 30 dni Ruchu próbnego 

(zgodnie z PRP). W okresie Ruchu próbnego Wykonawca będzie zobowiązany do 

przeprowadzania wszelkich analiz potrzebnych do potwierdzenia uzyskania odpowiednich 

parametrów pracy obiektów instalacji suszenia osadów ściekowych (szczegółowo opisanych 

w PRP) oraz dostarczonych maszyn i urządzeń, co najmniej 1 raz w tygodniu. Analizy winny 

być wykonane przez akredytowane laboratorium. W okresie Ruchu próbnego należy osiągnąć 

przez okres kolejnych 14 dni stabilne, stałe parametry, tj.  

- sucha masa osadu po suszarni min. 90%,  

- całkowite zużycie energii nie więcej niż 400 kW/m3 odseparowanej wody,  

- osiągnięcie wydajności na poziomie min. 12 t odseparowanej wody na dobę przez 

każdą linię suszarniczą, przy zastosowaniu marginesu +/- 15%.  

Potwierdzeniem jakości uzyskanego efektu przeróbki osadów ściekowych będą uzyskane 

wyniki ≥ 90% suchej masy w próbkach pobieranych 2 razy dziennie przez okres co najmniej 

10 kolejnych dni roboczych. Ruch próbny uważa się za przeprowadzony zgodnie 

z wymaganiami jeżeli w tym okresie nie będą występowały awarie skutkujące m.in. przestojem 

instalacji powyżej 24h lub niedotrzymaniem wymaganych parametrów. Na czas prowadzenia 

ruchu próbnego Zamawiający zapewni kierowany do instalacji suszenia, osad odwodniony 

o zawartości suchej masy min 18 %. Zamawiający zapewni także media niezbędne do 

przeprowadzenia ruchu próbnego, w tym wodę i energię elektryczną. Wykonawca na czas 

ruchu próbnego dostarczy na własny koszt wszelkie niezbędne do zastosowania 

materiały i środki chemiczne.  

Zamawiający wymaga również przekazania kompletnej Dokumentacji Techniczno Ruchowej 

(DTR)  zgodnej ze stanem faktycznym zamontowanych suszarek (2 kpl). 

2. Uruchomienie zbiornika buforowego osadu odwodnionego, 

3. Usprawnienie/dostosowanie istniejących urządzeń w celu przeprowadzenia rozruchu, 

4. Sprawdzenie współdziałania urządzeń w celu zapewnienia stabilnego działania procesu 

suszenia osadów. 

5. Uzbrojenie trzech kontenerów w system załadunku poprzez zastosowanie ślimaka 

z motoreduktorem, zapewniający min. 70% napełnienia kontenerów, dostawa pomostu do 

obsługi oraz wykonanie szyn najazdowych z odbojami do naprowadzania kontenerów. 



6. Dostawę i montaż pomostu/rusztowania obsługowego do serwisowania rozkładarki osadu 

odwodnionego na suszarniach osadu, 

7. Ocieplenie zasuw ZPS02, ZPS08.11 i ZPS 08.12, 

8. Wykonanie obróbek blacharskich przejścia przez ścianę, wewnątrz pomieszczenia stacji 

odwadniania osadów, 

9. Uporządkowanie terenu budowy oraz sprzątanie i mycie hali suszarni wraz z urządzeniami. 

Przejęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, po dokończeniu robót budowlanych oraz przeprowadzeniu 

ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu spełnienia wymagań opisanych 

powyżej oraz osiągnięciu zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń i instalacji 

jako całości. 


