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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem programu funkcjonalno – użytkowego jest  zaprojektowanie i  budowa

sita pionowego w celu oddzielenia części stałych od ścieków komunalnych na terenie

Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

Budowa sita które ma za zadanie oddzielenie skratek od ścieków sanitarnych związana

jest  z  ochroną pomp ściekowych  w pompowni  P1 przed zatykaniem.  Występujące

awarie  zatykania  pomp  stwarzają  duże  problemy  eksploatacyjne,  związane  z

wywozem ścieków i zalewaniem piwnic ściekami. 

Ścieki z kilku obiektów szpitalnych grawitacyjnie odprowadzane są poprzez istniejące

przyłącza i sieć kanalizacji sanitarnej do pompowni ścieków P1 i dalej do miejskiego

systemu kanalizacji  sanitarnej. Ilość odprowadzanych ścieków  wynosi średnio 120

m3/ dobę

2. Opis  wymagań  zamawiającego  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  

zakres robót.

Przedmiotem  zamówienia  będzie  zaprojektowanie  i  wykonanie  następujących

elementów:

a) Wykonanie nowej studni na zainstalowanie sita pionowego.

b) Wykonanie dwóch studzienek i odcinka kanalizacji Ø200

c) W  nowej  studni  należy  zainstalować  sito  pionowe  z  rura  transportową  ze

ślimakiem.

d) Wykonać roboty elektryczne związane z  zainstalowaniem sita .

Szczegółowy zakres przewidywanych robót .

Do pompowni  obecnie  dopływają  ścieki  z  trzech  kierunków,  trzema  przewodami

kanalizacji sanitarnej, doprowadzając ścieki z zanieczyszczeniami stałymi (skratkami).

Przedostające się do pomp skratki okresowo blokują ich pracę. Z jednego kierunku

(południowego),  ścieki  spływają  z  istniejącej  oczyszczalni  i  w  związku  z  tym

pozostają bez zmiany. Z dwóch pozostałych kierunków (północnego i zachodniego) są

zanieczyszczone i należy je sprowadzić do wspólnego kanału sanitarnego i dalej do

nowo wybudowanej  studni  z  projektowanym  sitem pionowym.  W związku  z  tym

należy  przed  pompownią  ścieków  zainstalować   pionowe  sito  z  automatycznym

usuwaniem  skratek  rura  centralna  ze  ślimakiem.  Sito  pionowe  o  przepustowości

minimum 120 m3/dobę będzie zamontowane w nowo wybudowanej studni Dn1200,

przed którą obecnie zainstalowana jest pompownia ścieków typu SPŚ ECO. Należy

3



także  dostosować  otwór  w płycie  stropowej  do  montażu  rury  centralnej  sita.  Sito

pionowe składać się będzie z następujących elementów :

- dolnej pionowej podpory

- zamkniętego kosza z komora dopływową 

- rury dopływowej ze ślimakiem

- wyrzutu skratek

- napędu elektrycznego

Kosz sita jest konstrukcja spawana , a na powierzchni sita osadzają się skratki. Rura

transportowa jest głównym nieruchomym elementem konstrukcyjnym. Wewnątrz rury

transportowej zamontowana jest przekładnia do przenoszenia momentu obrotowego

silnika na czop wału ślimaka. 

Zasada działania pracy sita jest następująca:

Części stałe zawieszają się na koszu sita. . Czyszczenie sita odbywa się za pomocą

obracających  się  szczotek  segmentu  ślimaka.  Przenośnik  ślimakowy  transportuje

skratki  do  rury  transportowej  .  Wyrzut  skratek  następuje  poprzez  wyrzutnik  do

kontenera lub innego urządzenia transportowego. Impuls załączania sita pochodzi z

systemu pomiaru poziomu z funkcja czasu. Oddzielone i odwodnione skratki powinny

być  wyrzucane  do  połączonego  szczelnie  z  wyrzutnikiem worka  plastikowego,  co

zapobiega rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów. Skratki dezynfekowane

będą  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.  Sito  pionowe  powinno  być  wyposażone  w  elektryczny  zespół

sterowniczy,  sterujący  wszystkimi  funkcjami  ,  tak  w  trybie  pracy  ręcznej  i

automatycznej.  Szafa  sterownicza  powinna  być  zamontowana  w pobliżu  sita.  Sito

pionowe powinno być wyposażone w elementy które umożliwiają jego eksploatację

na  wolnym  powietrzu  w  temperaturach  zewnętrznych  ujemnych.  Elementy  sita

powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ( z wyjątkiem taśmy ślimaka)

Miedzy istniejącą studnią kanalizacji  sanitarnej  a  studnią projektowanego sita  oraz

między studnią sita i pompownią należy wykonać rurociąg połączeniowy PVC Dn250,
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celem doprowadzania ścieków zanieczyszczonych przed sitem i wolnych od skratek

do  pompowni.  Należy  także  wykonać  zasilanie  elektryczne  i  sterowanie

zainstalowanego  sita  pionowego.  Po  zamontowaniu  sita  i  nowych  studzienek  i

kanałów sanitarnych wraz z robotami elektrycznymi należy wykonać zaktualizowane

ogrodzenie i zabruki dla powiększonego placu obsługowego.

Przebudowa  pompowni  i  instalowanie  sita  nie  może  zakłócić  normalnej  pracy

kanalizacji  sanitarnej  w  obiektach  szpitalnych  podłączonych  do  rozpatrywanej

pompowni. 

W  okresie  montażu  sita  i  podczas  wykonywania  nowych  studzienek  i  kanałów

sanitarnych,  ścieki  z  obiektów  szpitalnych  powinny  być  wywożone  wozem

asenizacyjnym 

Po zakończeniu robót budowlano – instalacyjnych i kompletnym wyposażeniu, należy

dokonać  rozruchu  instalacji,  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  zainstalowanego  sita  i  pompowni  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, zbędny stały nadzór (dopuszcza się prowadzenie dozoru eksploatacyjnego

oraz monitoringu urządzeń kontrolnych i alarmowych).

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej.

e) Zakres dokumentacji przygotowawczej będącej w gestii oferenta:

• badania geotechniczne podłoża dla potrzeb projektowania wraz z dokumentacją

geologiczną – 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.

• oświadczenie o kompletności dokumentacji.
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d) Szczegółowy  zakres  dokumentacji  projektowej  obejmuje  sporządzenie

projektów budowlano – wykonawczych będących w gestii oferenta:

• projekt zagospodarowania terenu,

• projekt budowlany technologiczny i konstrukcyjny,

• projekty branżowe: sanitarne, elektryczne, sterowania,

• kosztorysy inwestorskie na w/w roboty,

• przedmiary robót na w/w roboty,

• specyfikacje techniczne wykonania w/w robót,

• instrukcja obsługi ,

• 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. 
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Do realizacji  przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca  winien  sporządzić  inwentaryzację

budowlaną do celów projektowych. Zakres opracowań określony przez Zamawiającego

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

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy.  

Harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  powinien  zawierać  zbiorcze  zestawienie

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

początek i koniec zadania. Termin wykonania 2 miesiące od daty podpisania umowy.

4. 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. 

5. Wyniki badań skuteczności działania sita .  

Po uruchomieniu sita i przepompowni należy wykonać i przedłożyć Zamawiającemu

sprawozdanie z przeprowadzonych prac i  skuteczności  zabezpieczenia  pomp przed

zatykaniem się.
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