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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem programu funkcjonalno – użytkowego jest budowa stacji  dezynfekcji 

ścieków zakaźnych odpływających z  Oddziału  Psychiatrycznego I  dla  chorych na 

gruźlicę  i  Oddziału  detoksykacyjnego  dla  narkomanów  Szpitala 

Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

W budynku oddziału XIX zlokalizowane są cztery oddziały szpitalne:

� dwa zakaźne: Oddział Psychiatryczny I dla chorych na gruźlicę o pow. użytkowej 

292,0  m2 i  15  łóżkach –  parter  prawe skrzydło  i  Oddział  detoksykacyjny  dla 

narkomanów o pow. użytkowej 245,0 m2 i 18 łóżkach – parter, lewe skrzydło,

� dwa niezakaźne: Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych o 

pow. użytkowej 267,0 m2 i  30 łóżkach – piętro, część środkowa i Całodobowy 

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu „B” o pow. użytkowej 292,0 m2 i 30 

łóżkach – parter i piętro, część środkowa.

Budynek  Oddziału  XIX  składa  się  z  części  środkowej  dwukondygnacyjnej, 

podpiwniczonej i dwóch skrzydeł dobudowanych, parterowych, niepodpiwniczonych.

Ścieki z całego budynku odprowadzane są pięcioma przyłączami kanalizacyjnymi, z 

czego 3 przyłącza dotyczą oddziałów zakaźnych tj. Oddziału I (nr 4 i 5) i Oddziału 

detoksykacyjnego  (nr  1),  natomiast  z  dwóch  środkowych  przyłączy  ścieki  są 

przemieszane  z  oddziałów  zakaźnych  i  niezakaźnych  tj.  OLAZA,  Oddział 

detoksykacyjny, COTUA, Oddział I (parter i piętro).

Obecnie wszystkie ścieki z 4 oddziałów zakaźnych i niezakaźnych odprowadzane są 

poprzez  istniejące  przyłącza  i  sieć  kanalizacji  sanitarnej  do  miejskiego  systemu 

kanalizacji  sanitarnej.  Odprowadzanie  ścieków  bez  dezynfekcji  jest  niezgodne  z 

aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i 

zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  z  dnia  7  czerwca  2001  roku  ogłoszone  w 

Dzienniku Ustaw nr 72, poz.747.

2. Opis  wymagań  zamawiającego  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  oraz   

zakres robót.

Przedmiotem  zamówienia  będzie  zaprojektowanie  i  wykonanie  następujących 

elementów:

a) Oddzielenia  ścieków  sanitarnych  zakaźnych  od  ścieków  sanitarnych 

niezakaźnych wewnątrz budynku B11 (część środkowa).
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Ścieki  zakaźne i  niezakaźne z części  środkowej budynku mieszają  się  ze sobą  i 

spływają  wspólnymi  pionami  i  poziomami  poprzez  dwa  ściekowe  przyłącza  do 

kanalizacji sanitarnej. 

Na parterze są dwa oddziały zakaźne (Oddział I dla chorych na gruźlicę i Oddział 

detoksykacyjny  dla  narkomanów),  na  piętrze  dwa oddziały  niezakaźne  (Oddział 

Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddział Terapii Uzależnienia 

od  Alkoholu  „B”.  Aby  rozdzielić  ścieki  zakaźne  od  niezakaźnych  należy 

przebudować  (na  parterze)  piony  schodzące  z  piętra  na  samodzielne  (przed 

włączeniem  ścieków  zakaźnych)  i  w  piwnicy  wykonać  nowe  poziomy 

odprowadzające ścieki sanitarne. Od pionów ścieków zakaźnych (parter) wykonać 

nowe odpowietrzenia. Alternatywnie wykonać nowe piony ścieków niezakaźnych z 

piętra łącznie z poziomami i odpowietrzeniem wyprowadzonym ponad dach. Nowe 

przyłącza ścieków zakaźnych i niezakaźnych nie wchodzą w zakres robót (stanowią 

oddzielny  przedmiot  zamówienia).  Istniejąca  instalacja  kanalizacji  sanitarnej 

wykonana jest z rur żel-kan. Poziomy prowadzone w piwnicy podwieszone są do 

stropu.  Nową  instalację  kanalizacyjną  wykonać  z  rur  i  kształtek  PVC  – 

kanalizacyjnych. Poziomy kanalizacyjne podwiesić do stropu piwnicy. Na pionach 

wykonać rewizje.

b) Wykonanie instalacji do dezynfekcji ścieków szpitalnych.

Celem  dezynfekcji  jest  zapobieganie  przedostaniu  się  wirusów  powodujących 

choroby  zakaźne  ze  szpitalnego  systemu  kanalizacji  sanitarnej  do kanalizacji 

miejskiej.

Dopuszcza się wykonanie stacji dezynfekcji ścieków zakaźnych w oparciu o metodę 

polegającą  na  wykorzystaniu  środka  dezynfekcyjnego  podchlorynu  sodu 

wytwarzanego przy zastosowaniu elektrolizera z tabletek soli kuchennej

Ścieki  zakaźne  oddzielone  od  niezakaźnych  zostaną  doprowadzone  do 

przepompowni ścieków. Ścieki  z oddziałów niezakaźnych zostaną  odprowadzone 

bezpośrednio do istniejącej kanalizacji miejskiej. Roboty związane z wykonaniem 

kanalizacji zakaźnej i sanitarnej nie wchodzą w zakres zamówienia. Ilość ścieków z 

całego budynku Oddziału XIX, tj. dla 93 łóżek wynosi 20,0 m3 na dobę.

Biorąc  pod  uwagę  maksymalną  ilość  pacjentów  przebywających  w  oddziałach 

zakaźnych (Oddz. I  i  Oddz. detoksykacyjny) tj.  33 osoby, przyjęto odpowiednio 

ilość ścieków do zdezynfekowania: 7,0 m3 na dobę.
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Zakres robót dla metody polegającej na dezynfekcji podchlorynem sodu.

Dezynfekcja  będzie  wykonana  przy  użyciu  podchlorynu  sodu  w  zblokowanym 

urządzeniu  zlokalizowanym  na  zewnątrz  budynku  składającym  się  z  pompowni 

ścieków, dwu komór reakcji oraz dwu komór zasuw. Wytwarzanie podchlorynu sodu i 

szafy sterownicze zlokalizowane zostaną w budynku garażowo – warsztatowym.

Urządzenia pompowni ścieków, komory reakcji i komory zasuw umieszczone zostaną 

w  komorze  podziemnej  żelbetowej  podzielonej  na  sekcje.  Komora  zlokalizowana 

zostanie na zewnątrz budynku na odpływie ścieków zakaźnych (oznaczona jako KR 

na rys. 1). Należy wykonać obejście awaryjne komory.

• Pompownia ścieków – ścieki do pompowni będą doprowadzane grawitacyjnie z 

projektowanych   przyłączy  kanalizacji  zakaźnej,  które  nie  wchodzą  w  zakres 

robót. Głębokość komory zostanie dopasowana do głębokości doprowadzającego 

rurociągu z zachowaniem retencji objętości. W przepompowni zamontowane będą 

dwie pompy (w tym jedna rezerwowa) z osprzętem automatycznego załączania. 

Na wlocie do przepompowni zainstalowana powinna być  krata koszowa, której 

zadaniem  będzie  separacja  grubszych  części  stałych  od  ścieków,  w  celu 

zabezpieczenia pomp przed zatkaniem. Oddzielone i odwodnione skratki usuwane 

będą okresowo do pojemnika i dezynfekowane wapnem chlorowanym. Ma to na 

celu  wyeliminowanie  zagrożenia  bakteriologicznego.  Skratki  zgromadzone  w 

pojemniku  należy  traktować  jako  odpad  niebezpieczny  i  odbiór  ich  powinien 

odbywać się poprzez specjalistyczne firmy i utylizowane.

• Komora reakcji  –  ścieki  z  przepompowni  przetłoczone zostaną  do dwu komór 

reakcji.  W  komorze  reakcji  ścieki  będą  reagowały  z  podchlorynem  sodu  lub 

wolnym  chlorem.  Po  minimum  30  minutowym  kontakcie  ścieków  z 

dezynfektorem,  ścieki  poprzez  komorę  zasuw  odprowadzone  zostaną  do 

kanalizacji miejskiej. Na wylocie ścieków z komory należy zainstalować pomiar 

zawartości wolnego chloru. Komorę z przepompownią ścieków i komorą reakcji 

należy ogrodzić. Podłoże wokół obiektu wykonać z kostki brukowej.

• Urządzenie  do  wytwarzania  środka  dezynfekcyjnego  –  podchlorynu  sodu. 

Instalację  przygotowania środka dezynfekcyjnego przewiduje się  w istniejącym 

pomieszczeniu  garażowo  –  warsztatowym,  które  po  przebudowie  zostanie 

zaadoptowane na dezynfektornię.

Przyjmuje  się  instalację  do  wytwarzania  podchlorynu  sodu  z  zastosowaniem 

elektrolizera  i  stężenia  chloru  dostosowanego do  wielkości  całej  instalacji.  W 
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skład kompletnej instalacji oprócz elektrolizera wchodzi zbiornik soli kuchennej 

tabletkowej, zbiornik podchlorynu, dwie pompy dozujące i układ sterowania pracą 

instalacji. Środek dozujący wytwarzany będzie w miarę potrzeb, dzięki czemu jest 

zawsze świeży.  Przewiduje się  zastosowanie jednego elektrolizera podchlorynu 

sodu.

Podchloryn  sodu  przepompowywany  będzie  do  komory  reakcji  dwoma 

przewodami PE poprowadzonymi w ziemi (rysunek 1, oznaczenie PS).

W  pomieszczeniu  tym  przewiduje  się  także  zainstalowanie  rozdzielnicy 

elektrycznej  do  zasilania  i  sterowania  przepompownią,  dozownikami  chloru, 

komorą zasuw oraz do kontroli skuteczności dezynfekcji.

• Linia  kablowa  –  będzie  zasilać  i  sterować  urządzeniami  znajdującymi  się  w 

komorze  „KR”.  Linie  kablowe  należy  poprowadzić  częściowo  przez  budynek 

garażowo – warsztatowy, a następnie w ziemi do komory „KR”.

• Roboty budowlane związane z remontem budynku – adaptacja będzie polegała na 

przystosowaniu pomieszczenia o powierzchni około 5,8 x 5,8m i wysokości 3,6 m, 

gdzie będą zamontowane urządzenia do wytwarzania podchlorynu sodu oraz szafa 

elektryczna sterująca i zasilająca. Pomieszczenie posiada dwa okna po około 2,5 

m2 i  dwoje  drzwi  garażowych  o  wymiarach  2,2  x   2,2m.  Pomieszczenie  jest 

ogrzewane z instalacji centralnego ogrzewania (2 grzejniki). Roboty budowlano – 

remontowe polegać będą na wykonaniu ścianki działowej, montażu nowych drzwi, 

wymianie okien na nowe, naprawie ubytków w istniejących tynkach i wykonaniu 

nowych, ułożeniu glazury do wysokości 2m i terakoty na posadzce, malowaniu 

ścian  farbami  emulsyjnymi.  Pomieszczenie  należy  wyposażyć  w  energię 

elektryczną, instalację ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, oświetlenia i zasilania 

elektrycznego  urządzeń,  system  wentylacji  mechanicznej,  system  monitoringu 

wskazań kontrolnych automatyki. W pomieszczeniu powinna być kratka ściekowa. 

Zakres prac budowlanych powinien być przedstawiony w ofercie.

• Odprowadzenie  ścieków  po  dezynfekcji  –  z  komory  „KR”  ścieki  zostaną 

odprowadzone do pobliskiej studzienki i dalej do miejskiego systemu kanalizacji. 

Odprowadzenie ścieków z komory zasuw do najbliższej studzienki nie wchodzi w 

zakres robót.
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• Po zakończeniu robót budowlano – instalacyjnych i  kompletnym wyposażeniu, 

należy dokonać  rozruchu instalacji  systemu dezynfekcji  ścieków, przeszkolenia 

pracowników  w  zakresie  obsługi  i  przepisów  BHP  i  P. Poż.  oraz  przekazać 

dokumentację  eksploatacyjną  i  techniczno – rozruchową  producentów urządzeń 

(remont  i  konserwacja  urządzeń  –  należy  określić  w  odrębnej  instrukcji 

eksploatacji układu dezynfekującego). 

Praca urządzeń instalacji oczyszczania ścieków ma być w pełni zautomatyzowana 

bez potrzeby zatrudniania osób do jej stałej obsługi.

Zamontowana  instalacja  powinna  posiadać  następujące  cechy:  niezawodność, 

wysoka  skuteczność,  niskie  koszty  inwestycyjne  i  eksploatacyjne,  proste  i 

bezpieczne stosowanie, brak stref ochronnych i zbędny stały nadzór (dopuszcza się 

prowadzenie dozoru eksploatacyjnego oraz monitoringu urządzeń  kontrolnych i 

alarmowych).

c) Zakres dokumentacji przygotowawczej będącej w gestii oferenta:

• badania geotechniczne podłoża dla potrzeb projektowania wraz z dokumentacją 

geologiczną – o ile będzie wymagana,

• przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia: wykonania informacji  o 

planowanym  przedsięwzięciu,  opracowanie  raportu  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach, o ile będzie wymagana,

• mapy  do  celów  projektowych,  decyzja  o  warunkach  zabudowy  i 

zagospodarowania  terenu,  pozwolenia  na  budowę,  zgłoszenie  przewidziane  w 

przepisach  Prawa  budowlanego,  bądź  dopełnienie  innych  niezbędnych 

dokumentów,  ekspertyz,  badań  warunkujących  prawidłową  realizację 

przedsięwzięcia, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, jaki zakres 

prac wynikających z dokumentacji projektowej tego wymaga, na co Zamawiający 

na mocy niniejszej umowy udziela Wykonawcy pełnomocnictwa,

• oświadczenie o kompletności dokumentacji.

d) Szczegółowy  zakres  dokumentacji  projektowej  obejmuje  sporządzenie 

projektów budowlano – wykonawczych będących w gestii oferenta:

• projekt zagospodarowania terenu,
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• projekt  budowlany  architektoniczno  –  konstrukcyjny  oczyszczalni  wraz  z 

adaptacją pomieszczeń istniejących na cele technologiczne,

• projekt technologiczny z instalacją dezynfekcji,

• projekty branżowe: sanitarne, elektryczne, wentylacji i sterowania,

• kosztorysy inwestorskie na w/w roboty,

• przedmiary robót na w/w roboty,

• specyfikacje techniczne wykonania w/w robót,

• instrukcja obsługi oczyszczalni,

• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja budowlano – wykonawcza powinna być uzgodniona z zamawiającym. 

e) Zakres ilościowy projektu:

• projekt budowlany konstrukcyjny, technologiczny, branżowe, instrukcja obsługi – 

po 5 egzemplarzy drukowanych  + 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym PDF,

• kosztorysy,  przedmiary,  specyfikacja  techniczna,  BIOZ  –  po  2  egzemplarze 

drukowane  + 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym PDF.

f) Opracowana dokumentacja powinna zawierać w szczególności: 

• projekty budowlane opracowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (tj. Dz. 

U. Nr 156, poz. 118 ze zm.) i spełniające wymagania rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 

roku, poz. 2072); 

• przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 

kolejności  technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  ich  szczegółowym  opisem, 

wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  z  wyliczeniem  i 

zestawieniem  ilości  jednostek  miary  robót  przedstawionych  oraz  wskazaniem 

podstaw  do  ustalenia  cen  jednostkowych  robót zgodnie  z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Do  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca  winien  sporządzić  inwentaryzację 
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budowlaną do celów projektowych. Zakres opracowań określony przez Zamawiającego 

na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji dostępnej w Dziale Technicznym Szpitala. 

3. Część informacyjna.  

Przepisy prawne nakazują wykonywanie dezynfekcji ścieków z miejsc, gdzie leczeni 

są chorzy na choroby zakaźne. 

Aktualnie  obowiązują  przepisy  ustawy  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i 

zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  z  dnia  7  czerwca  2001  roku  ogłoszone  w 

Dzienniku Ustaw Nr 72, poz. 747. Artykuł 9 tej ustawy, pkt 2 ma następującą treść: 

"Zabrania  się  wprowadzania  do  urządzeń  kanalizacyjnych  niezdezynfekowanych 

ścieków ze szpitali i sanatoriów, gdzie leczeni są chorzy na choroby zakaźne". 

Ustawa powyższa realizuje zawarte w Prawie Wodnym (Dz. U. Nr 239/2005, poz. 

2019 z późniejszymi zmianami) Art.  41,  pkt 1 postanowienia: „ścieki wprowadzane 

do wód lub ziemi w ramach zwykłego albo szczególnego korzystania z wód powinny 

być  oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami  ustawy i  nie  mogą  zawierać 

chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są 

chorzy na choroby zakaźne”. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy.  

Harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  powinien  zawierać  zbiorcze  zestawienie 

kosztów  zadania,  wyszczególnienie  czynności,  prac,  zakupów,  zakres  rzeczowy, 

początek i koniec zadania. Całość prac powinna być zakończona do 15 grudnia 2011 

roku. 

5. Warunki gwarancji i serwisu  .  

Należy  podać  okres  gwarancji  na  poszczególne  urządzenia  i na  wykonanie  robót 

budowlano  –  instalacyjnych,  oraz  oświadczenie  o  usługach  serwisowych 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 

6. Wyniki badań skuteczności   dezynfekcyjnej urządzeń stacji.  

Po uruchomieniu stacji należy wykonać i przedłożyć Zamawiającemu sprawozdanie z 

metodyki badań, wyniki badań i orzeczenie o skuteczności dezynfekcji.
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