
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:  

 

1) Eksploatatorem oczyszczalni ścieków jest: 

PROWOD Sp. z o.o. 

siedziba: 46-082 Kup, ul. Rynek 4 

biuro: 45-920 Opole, ul. Janiny Kłopockiej 3 

 

2) Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest pomiędzy miejscowością Popielów 

i Stare Siołkowice na działce nr 1139 km. 7 obręb Stare Siołkowice. Mechaniczno-

biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości Q=600 m
3
/d została wykonana 

w latach 2001-2002 (oddana do eksploatacji w grudniu 2002 r.). Odbiornikiem 

oczyszczonych ścieków jest rzeka Brynica. Obecnie oczyszczalnia ścieków pracuje metodą 

osadu czynnego z nitryfikacją, denitryfikacją i defosfatacją biologiczną, wspomaganą 

symultanicznym strącaniem resztkowych zanieczyszczeń fosforu. 

   Zgodnie z bilansem do oczyszczalni będą dopływać ścieki w ilości: 

  Qśrd = 735,6 m3/d       Qmaxd = 1 460,0 m3/d , 

   które przekroczą obecną przepustowość reaktora biologicznego wynoszącą Q = 600 m3/d. 

 

3) Podstawowe procesy oczyszczania ścieków: 

a) pompownia ścieków surowych, 

b) węzeł oczyszczania mechanicznego - sito obrotowe, 

c) zbiornik retencyjny, 

d) biologiczna oczyszczalnia ścieków pracująca metodą osadu czynnego z nitryfikacją, 

denitryfikacją i defosfatacją biologiczną wspomaganą symultanicznym strącaniem 

fosforu; 

 

4) Proces biologiczny oparty o komory osadu czynnego z wydzieloną tlenową stabilizacją 

osadu.  

Gospodarka osadowa:  

− komora stabilizacji osadu, 

− prasa taśmowa, 

− magazynowanie  osadu w kontenerach i wywóz okresowy, 

− magazynowanie osadu w wiacie i wywóz okresowy przyczepami, bądź 

kontenerami; 

 

2. OPIS ZAMIERZENIA: 

  

1) Z uwagi na okres eksploatacji przekraczający 15 lat oraz zwiększoną ilość ścieków 

konieczne jest przeprowadzenie rozbudowy, gruntownego remontu i prac 

modernizacyjnych. 

 

2) Rozbudowa oczyszczalni obejmuje: 

a) budowę drugiego reaktora biologicznego  o przepustowości  Q = 600 m3/d 

(analogiczny do obecnego), 

b) budowa nowego lub naprawa istniejącego zbiornika retencyjnego - bardzo silna korozja 

siarczanowa spowodowała znaczne uszkodzenia elementów żelbetowych, 
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c) wprowadzenie urządzeń do neutralizacji korozji siarczanowej - dawkowanie Feroxu lub 

filtrów do oczyszczania powietrza, 

d) zabudowę kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych 

z przepływomierzem, sitem ukośnym, prasą do skratek i workownicą, 

e) zabudowę nowego punktu pomiarowego ścieków oczyszczonych; 

 

3) Remont i modernizacja oczyszczalni obejmuje: 

a) remont istniejącego reaktora biologicznego - wymiana orurowania, urządzeń 

technologicznych, elektrycznych i AKPiA, 

b) wykonanie nowej izolacji ścian zbiornika retencyjnego i reaktora,  

c) remont budynku socjalnego: 

− docieplenie ścian, 

− modernizacja węzła cieplnego; 

d) remont istniejącej pompowni ścieków (lub montaż nowej), 

e) wymiana urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków na przepustowość Q = 120 
m3/h poprzez zabudowę sitopiaskownika - brak piaskownika powodował odkładanie 

się piasku w komorze retencyjnej, 

f) zamontowanie urządzenia do wstępnego oczyszczania mechanicznego na dopływie 

grawitacyjnym przed przepompownią ścieków, 

g) wymiana urządzeń do gospodarki osadowej oraz wprowadzenie urządzeń do 

mechanicznego dawkowania wapna i urządzeń do odzysku wody płucznej, 

h) dostarczenie agregatu do zwiększonej mocy zasilania oczyszczalni oraz dostosowanie 

istniejącej i projektowanej instalacji, 

i) wymiana przy robotach elektrycznych AKPiA panelu sterowniczego, 

j) zaprojektowanie i wykonanie zdalnego monitoringu pracy oczyszczalni; 

 

4) Zastosowane w PFU rozwiązania projektowe i rozwiązania organizacji robót powinny 

zabezpieczyć nieprzerwaną ciągłość pracy obiektu oczyszczalni. 


