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CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na dostawę pn.:  
„Monta ż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczaln i ścieków w Dzier żoniowie ” 

wchodząca w zakres projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni 
ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności” 
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Wszystkie nazwy własne, które zostały użyte w SWZ (we wszystkich jej częściach), stanowią tylko 
określenie standardu i Wykonawcy nie mogą sugerować się, że tyczą oczekiwanego przedmiotu 
zamówienia. Typy i nazwy producentów są więc wyłącznie podane przykładowo, a Wykonawca ma przyjąć, 
że Zamawiający oczekuje spełnienia cech technicznych i jakościowych zawartych w OPZ. Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej 
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

Przedmiotowe zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonanie dostaw, robót budowlanych i usług, jednak 
głównym przedmiotem zamówienie jest dostawa agregatów kogeneracyjnych, w związku z czym (zgodnie 
z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp) zamówienie ogłoszono w trybie właściwym dla dostaw. W związku z tym, że 
zamówienie obejmuje także zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, to opis przedmiotu 
zamówienia (zgodnie z art. 103 ust. 2) został sporządzony jako Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). 
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NAZWA ZAMÓWIENIA: MONTAŻ AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH NA BIOGAZ NA 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIERŻONIOWIE 
 

 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. ogłoszonym w Dz.U. nr 202 poz. 2072 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, gdzie w rozdziale 4 określono zakres 
i formę PFU) 

(Rozporządzenie jw. zachowało swoją ważność pomimo uchylenia ustawy Pzp jw. i wejścia w życie ustawy Pzp z 
dnia 11 września 2019 r. – na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo zamówień publicznych) 

 
 

ADRES:   OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  

UL. BRZEGOWA 144 
58-200 DZIERŻONIÓW 

 
 

KODY CPV 

 
Usługi i roboty w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
31122000-7 Jednostki prądotwórcze 
42000000-6 Maszyny przemysłowe 
42111000-0 Silniki 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowalnych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
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A. Część opisowa 

A.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

A.1.1. Cele realizacji przedsięwzięcia 

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego układu technologicznego i zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego obiektu oczyszczalni ścieków w wyniku zastosowania układu 

skojarzonego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w kontekście zidentyfikowanego 

zapotrzebowania na ciepło oraz zwiększonej produkcji biogazu z procesu fermentacji beztlenowej 

prowadzonej w istniejących instalacjach technicznych przedsiębiorstwa.  

Przedmiotowy projekt realizowany będzie na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy 

ul. Brzegowej 144 w Dzierżoniowie będącej własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa Wodociągi 

i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 

Zakładany projekt obejmuje realizację inwestycji związanej z wykorzystaniem energii 

odnawialnej tj. biogazu w układzie do skojarzonej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła poprzez 

rozbudowę istniejącego układu technologicznego. Dobór technologii oraz mocy jednostek wytwórczych 

oparty został o analizę zapotrzebowania na ciepło oraz w oparciu o dostępne paliwo odnawialne 

w postaci biogazu. W wyniku analizy dobrano układ składający się z dwóch jednostek kogeneracyjnych o 

mocach elektrycznych 75 kWel każda. Moc cieplna układów tego typu jest mocą wynikową i w zależności 

od konfiguracji układów wymienników u różnych dostawców technologii może się nieco różnic. Przyjęto 

zatem, że moc cieplna poszczególnych jednostek wynosić będzie ok. 94 kWth (±5%). 

Produkowana energia cieplna będzie wykorzystana jak dotychczas tj. wyłącznie do pokrywania 

potrzeb własnych obiektów oczyszczalni ścieków: głównie na cele technologiczne związane z produkcją 

biogazu (wykorzystanie ciepła przez cały rok), a także ogrzewania (sezonowe wykorzystanie ciepła). Jako 

paliwo na potrzeby układu kogeneracyjnego stosuje się tu wyłącznie biogaz powstający w procesie 

fermentacji beztlenowej osadów ściekowych. Obecnie biogaz spalany jest częściowo istniejącym 

nieefektywnym układzie kogeneracyjnym, częściowo w kotłowni gazowej, a nadmiar wytwarzanego 

biogazu spalany w pochodni. W układzie technologicznym kotłowni występuje agregat kogeneracyjny 

o mocy 100 kWel, lecz ze względu na wysoką awaryjność wynikającą z wielkoletniej eksploatacji 

(z 2007 r.) średnioroczna wydajność produkcyjna wynosi ok. 39,6% względem nominalnej. Nadwyżka 

produkcji biogazu ponad potrzeby cieplne oczyszczalni (zwłaszcza poza sezonem grzewczym) sprawia, 

że nadmiar biogazu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami nie może być uwalniany do atmosfery, 

w związku z tym spalany jest w pochodni. Tym samym tracona jest bezpowrotnie część produkowanej 

energii odnawialnej w postaci biogazu. W związku z tym, że produkowany biogaz może być w całości 

spalany w układach skojarzonych (jednostka napędowa w postaci silnika tłokowego), dających 

możliwość jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, podjęto decyzję o przeprowadzeniu 

analizy efektów energetycznych i ekologicznych rozbudowy istniejącego systemu energetycznego 

oczyszczalni. Ponadto energia elektryczna - jeśli produkowana ze źródła odnawialnego jakim jest biogaz 

- wsparta jest dodatkowymi mechanizmami finansowymi (system certyfikatów, świadectw 

pochodzenia). 

Docelową wielkość nowych jednostek wytwórczych dobrano pod względem potrzeb cieplnych 

oczyszczalni, ale z uwzględnianiem dostępnego odnawialnego źródła energii w postaci biogazu. 

Dodatkowo poprzez modernizację układu wytwarzania biogazu (modernizacja mieszadła śrubowego 

zainstalowanego w komorze fermentacyjnej z rurą wznoszącą w celu zwiększenia wydajności z 550 m3/h 

do 700 m3/h) pozwoli na zwiększenie produkcji biogazu z 0,7 m3 biogazu/1 kg s.m. osadu ściekowego 
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i zwiększenie produkcji do 0,8 m3 biogazu/1 kg s.m. osadu. Założenie to osiągnięte zostanie poprzez 

jednoczesne podniesienie temperatury fermentacji mezofilowej osadu w komorze fermentacyjnej 

z 35ºC do temperatury 38ºC. Zwiększona produkcja biogazu pozwoli na większą produkcję energii 

elektrycznej i ciepła. Podniesienie temperatury w komorze fermentacyjnej spowoduje większe zużycie 

ciepła, a to z kolei poprawi warunki dla zagospodarowania wytwarzanego w kogeneracji ciepła. Jest to 

szczególnie korzystne, bowiem w projektach związanych wysokosprawną kogeneracją, największym 

problemem jest zagospodarowanie ciepła. W okresach niedyspozycji jednostek kogeneracyjnych 

(planowane serwisy i remonty eksploatacyjne) oraz awarie, potrzeby cieplne pokrywane będą jak 

dotychczas przez istniejące gazowe kotły (zasilane biogazem). Oprócz biogazu do istniejącej kotłowni 

doprowadzona jest również instalacja gazu ziemnego (sieciowego), jako zasilania awaryjnego, lecz 

od kilku lat gaz ziemny nie jest używany. W planowanej konfiguracji technicznej, po wybudowaniu 

jednostek kogeneracyjnych i zwiększeniu produkcji biogazu, cały produkowany biogaz wykorzystany 

będzie do napędu jednostek kogeneracyjnych, a w okresach szczytowego zapotrzebowania na ciepło 

(krótkotrwale w sezonie grzewczym) część ciepła będzie produkowana z wykorzystaniem gazu ziemnego 

spalanego w istniejących kotłach szczytowych. Układ kotłowy nie wymaga dodatkowych nakładów 

inwestycyjnych związanych z zasilaniem kotłów w gaz ziemny ani wymianą samych źródeł, ale 

w związku ze zmianą reżimu pracy kotłów oraz koniecznością współpracy z nowym sterownikiem 

jednostek kogeneracyjnych koniecznym jest dostosowanie sterowników kotłów do nowych standardów 

sterowania skojarzonego zespołu urządzeń. W przypadku braku możliwości technicznych spełnienia 

wymagań nowego sterowania konieczna będzie wymiana na nowe, kompatybilne. 
 

Zakłada się, że w celu maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej praca zespołu 

kogeneracyjnego prowadzona będzie w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przez jak najdłuższy 

czas w roku, wykorzystując produkowany biogaz. W związku z okresowymi wahaniami produkcji 

biogazu zarówno w cyklach dobowych (nocą mniejsza ilość ścieków = mniejsza produkcja biogazu) jak 

i tygodniowych (w dni weekendowe mniejsza produkcja ścieków = mniejsza produkcja biogazu) należy 

przyjąć, że średnio w ciągu roku wydajność produkcyjna każdej jednostki wynosić będzie max. 85% jej 

mocy nominalnej. Regulacja mocy każdej jednostki prowadzona będzie przy zachowaniu dolnej granicy 

zakresu regulacyjności tego typu urządzeń na poziomie min. 60% nominalnej mocy elektrycznej. 

A zatem w praktyce eksploatacyjnej przy okresowej dużej produkcji biogazu jednostki będą mogły 

pracować z mocą nominalną, a w okresach minimalnej produkcji biogazu, z mocą odpowiednio 

zredukowaną. Ponadto zastosowanie dwóch jednostek jest dodatkowo korzystne, bowiem w okresach 

serwisowania lub awarii jednej pozwala na nieprzerwaną pracę drugiej zachowując ciągłą produkcję 

ciepła i energii elektrycznej. 

Dyspozycyjność układów kogeneracyjnych pracujących w oparciu o silniki tłokowe zasilane 

biogazem wynosi ok. 92%, co oznacza, że przez pozostały czas w ciągu roku muszą pracować urządzenia 

rezerwowe. W typowych konfiguracjach systemowych pracujących na ciepło (priorytetem jest pokrycie 

potrzeb cieplnych, a nie produkcja energii elektrycznej), jako źródło rezerwowo-szczytowe stosuje się 

najczęściej kotły gazowe. Urządzenia tego rodzaju cechują się wysokim wskaźnikiem dyspozycyjności, 

możliwością szybkiego uruchomienia i doprowadzenia do pełnej mocy grzewczej, bardzo dużą 

regulacyjnością (od ok. 20% mocy nominalnej), wysoką sprawnością energetyczną w całym zakresie 

mocy (od 90%), a także, co istotne przy źródle dodatkowym, znacznie niższymi kosztami 

eksploatacyjnymi niż jednostki kogeneracyjne. Nie jest uzasadnionym rezerwowanie mocy 

w jednostkach kogeneracyjnych, lecz stosowanie właśnie kotłów gazowych rezerwowo-szczytowych. 

W związku z tym, że w obiekcie pracują dwa wodne kotły Viessmann Vitoplex 200 o mocach cieplnych 
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po 120 kW każdy w dobrym stanie technicznym, to nie przewiduje się budowy nowego źródła 

rezerwowo-szczytowego. 

Projekt oprócz produkcji ciepła, które będzie podstawowym produktem wytwarzanym przez 

układ kogeneracyjny, przewiduje również produkcję energii elektrycznej. Całość produkowanej energii 

zostanie wykorzystana na pokrycie potrzeb własnych oczyszczalni ścieków oraz potrzeb własnych 

układu kogeneracyjnego. 

Analiza pokazała również, że w wyniku realizacji projektu (budowa dwóch jednostek 

kogeneracyjnych o mocach po 75 kWel) pokrycie własną energią dotychczasowego zapotrzebowania na 

energię elektryczną oczyszczalni ścieków wyniesie ok. 75,3%. Obecnie funkcjonujący układ 

kogeneracyjny pozwala pokryć znacznie mniejszą część rocznych potrzeb oczyszczalni na energię (wg 

danych rzeczywistych z ostatnich 4 lat ok. 27,7%). 

 

Efektem wykonania przedsięwzięcia będzie: 

a) dostawa ciepła do wewnętrznej sieci ciepłowniczej na cele technologiczne oraz potrzeb 

własnych Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144 przy równoczesnej 

wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej z paliwa biogazowego, 

b) ograniczenie emisji CO2 oraz zanieczyszczeń gazowo-pyłowych 

c) wykorzystanie 100% potencjału wytwarzanego paliwa biogazowego na terenie oczyszczalni 

ścieków, 

d) dywersyfikacja dostaw energii, 

e) wzrost bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa, 

f) optymalizacja kosztów działalności przedsiębiorstwa. 

 

Reasumując rezultatem projektu będzie wykorzystanie energii odnawialnej w postaci biogazu 

do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Oszczędność energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych w wyniku unikniętego zużycia energii elektrycznej systemowej. 

A.1.2 Lokalizacja przedmiotu zamówienia  

Zakład (oczyszczalnia ścieków), w którym realizowana będzie inwestycja zlokalizowany jest 

w województwie dolnośląskim, Powiecie Dzierżoniowskim, Gminie miejskiej Dzierżoniów, Mieście 

Dzierżoniów, obrębie Dolny, na działce 538, ul. Brzegowej nr 144. 

 

Wybór lokalizacji źródeł wykorzystujących energię odnawialną w warunkach wysokosprawnej 

kogeneracji wynika przede wszystkim z: 

• dostępu do paliwa pierwotnego w postaci biogazu (obecnie funkcjonuje na terenie oczyszczalni 

ścieków sprawna instalacja do produkcji, magazynowania i oczyszczania biogazu), 

• możliwości odbioru energii elektrycznej - istnieje możliwość zagospodarowania całości 

wytwarzanej energii elektrycznej na potrzeby WiK Dzierżoniów (cele technologiczne), 

• możliwości odbioru ciepła - istnieje możliwość wykorzystania ciepła na potrzeby oczyszczalni 

(głównie technologia produkcji biogazu oraz sezonowo ogrzewanie budynków). 

 

W obecnym stanie obiekty oczyszczalni zasilane są z własnych źródeł ciepła poprzez węzeł cieplny 

zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w budynku technicznym. Z węzła cieplnego wyprowadzone są 
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dwa obiegi grzewcze. Jeden obieg przez cały rok zasila układ technologiczny podgrzewu osadu 

w komorze fermentacyjnej, a drugi w sezonie grzewczym zasila w ciepło budynki oczyszczalni ścieków. 

Lokalizacja planowanego źródła kogeneracyjnego stanowi rozbudowę istniejącego układu technicznego 

wykorzystującego do celów energetycznych biogaz. W związku z tym zakłada się zabudowę jednostek 

kogeneracyjnych na biogaz w istniejącym budynku technicznym po wykonaniu prac adaptacyjnych, bez 

konieczności wznoszenia nowych obiektów budowlanych. 

Energia elektryczna będzie odbierana przez istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną 

oczyszczalni ścieków poprzez główną rozdzielnię elektryczną niskiego napięcia. Całość wytwarzanej 

energii zużywana będzie na potrzeby własne oczyszczalni ścieków oraz na potrzeby własne układu 

kogeneracyjnego. 

 

Lokalizacja układu kogeneracyjnego jest optymalna pod względem bezpieczeństwa zasilania 

w paliwo, jak i pod względem możliwości zagospodarowania produkowanego ciepła i energii 

elektrycznej. 

A.1.3 Ogólny zakres przedmiotu projektu oraz zamówienia 

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie źródła energii odnawialnej w postaci biogazu fermentacji 

osadów ściekowych poprzez montaż dwóch jednostek wysokosprawnej kogeneracji (o mocach po 

75 kWel każda) wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozwalającą na wyprowadzenie mocy cieplnej 

z układu, mocy elektrycznej oraz doprowadzenie biogazu do zasilania jednostek. Projekt obejmuje 

realizację inwestycji związanej z budową układu do skojarzonej produkcji energii elektrycznej oraz 

ciepła na terenie oczyszczalni ścieków. Dobór technologii oraz moce jednostek wytwórczych oparty 

został o analizę dostępności paliwa gazowego (biogaz) oraz potrzeb cieplnych oczyszczalni. 

Produkowane ciepło będzie wykorzystane wyłącznie do zasilania infrastruktury oczyszczalni ścieków 

WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie (brak możliwości zużycia ciepła poza oczyszczalnią), głównie na cele 

technologiczne zakładu (przez cały rok) i ogrzewania obiektów budowalnych oczyszczalni (w sezonie 

grzewczym) z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury dystrybucji ciepła. W celu podniesienia 

bezpieczeństwa zasilania oczyszczalni ścieków w energię elektryczną przewidziano zabudowę układu 

z możliwością pracy na tzw. wyspę (przy zaniku zasilania z systemu elektroenergetycznego, 

oczyszczalnia będzie mogła nadal pracować przy własnym zasilaniu i podtrzymać pracę kluczowych dla 

funkcjonowania oczyszczalni ścieków odbiorników przy przełączaniu w trybie manualnym). Instalacja 

wysokosprawnej kogeneracji biogazowej będzie w rejestrze wytwórców w małej instalacji URE i objęte 

system aukcyjnym lub aktualnym na dzień przekazania instalacji do użytkowania. Wykonawca 

i projektant winni wziąć ten fakt pod uwagę i zaprojektować i wykonać układ pomiarowy zapewniający 

ww. funkcję.  

W zakres projektu wchodzą: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, m.in. w branży architektoniczno-

budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, gazowej, AKPiA wraz z pozwoleniem na budowę, 

opracowanie pozostałej dokumentacji, przeprowadzenie badań pomiarów i uzyskanie 

pozwoleń niezbędnych do uruchomienia agregatów (instrukcje eksploatacji, instrukcje 

współpracy ruchowej, itp.)  

2. Adaptacja pomieszczenia agregatorowni w istniejącym budynku technicznym w celu zabudowy 

dwóch jednostek kogeneracyjnych. Zakres prac (uzgodnionych z Zamawiającym) obejmuje 

m.in. skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowej posadzki technicznej, wykonanie 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres 
projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do 
dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 

9 z 36 

dodatkowej bramy wjazdowej (wraz z budową dojazdu z kostki betonowej do pomieszczenia 

agregatu kogeneracyjnego – od strony dodatkowej bramy wjazdowej), wyprowadzenie 

przewodów spalinowych, przebudowę układu wentylacji pomieszczenia oraz inne prace 

budowlane i instalacyjne w obrębie pomieszczenia, 

3. Budowa rurociągów stalowych izolowanych termicznie w budynku technicznym do 

wyprowadzenia ciepła z układu kogeneracyjnego oraz przebudowa istniejącego węzła ciepła 

zlokalizowanego w budynku technicznym (montaż nowych wymienników, rozdzielaczy ciepła, 

układów pompowych, armatury oraz automatyki sterującej węzła, itp.),  

4. Przebudowa odcinka przyłącza biogazowego w budynku technicznym i doprowadzenie do 

jednostek kogeneracyjnych, 

5. Instalacje elektryczne, w tym potrzeb własnych kogeneracji oraz wyprowadzenia mocy poprzez 

nową rozdzielnicę zabudowaną w pomieszczeniu kogeneracji w wykonaniu dwuodpływowym 

(po jednym dla każdego z agregatów kogeneracyjnych) wraz z układem podtrzymania napięcia, 

doprowadzenie kabli do istniejącej rozdzielni głównej oraz wykorzystaniem istniejącego pola 

w rozdzielni, sekcja 1 pole nr 2 wraz z układami zabudowanymi w nim, niezbędna modernizacja 

musi umożliwiać zarówno przyłączenie danego agregatu jak i blokadę przy pracy wyspowej, 

6. Dostawa i montaż dwóch kompletnych zespołów agregatów kogeneracyjnych o mocach 

elektrycznych po 75 kWel każdy wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym do pracy równoległej 

z siecią jak i wyspowej (w trybie manualnym). Każda jednostka składa się z podzespołów: 

silnika gazowego spalinowego, prądnicy synchronicznej, zestawu wymienników ciepła 

zabudowanych w obudowie dźwiękochłonnej, rozdzielnic elektrycznych indywidualnych dla 

każdego agregatu kogeneracyjnego, systemu chłodzenia. 

7. Systemy kontrolno-pomiarowe i automatyka obejmująca pracę źródła kogeneracyjnego, pracę 

węzła cieplnego, system wizualizacji i sterowania centralnego z pomieszczenia kogeneracji jak 

również zdalnego poprzez nadrzędny system DCS obiektu, układy pomiarowe dla kogeneracji 

wysokosprawnej - dostawa, zabudowa i uruchomienie wraz z telemetrią oraz zakup 

niezbędnych licencji oprogramowania. 

8. Rozruch instalacji, szkolenia. 

 

Przedmiotem zamówienia dla zadania pn. „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na 

Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie” jest zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich wymagań 

administracyjnych i środowiskowych, w tym pozwolenia na budowę, wykonanie (budowa) i czynna 

pomoc w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowani następujących obiektów na 

terenie oczyszczalni ścieków przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy 

ul. Brzegowej 144: 

1. montaż dwóch źródeł kogeneracyjnych w wskazanym przez Inwestora istniejącym 

pomieszczeniu o wymiarach – długość ok. 9,1 m, szerokość ok. 4,2 m, wysokość ok. 3,4 m, 

2. podłączenie urządzeń do wewnętrznej instalacji biogazowej - zgodnie z warunkami 

technicznymi przyłączenia do sieci biogazowej i zapewnienia paliwa biogazowego przez WiK 

Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, 

3. budowę rozdzielnicy elektrycznej dla wyprowadzenia mocy elektrycznej z pomieszczenia 

agregatów do rozdzielni głównej poprzez istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę 

elektryczną oczyszczalni ścieków, 
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4. uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON źródła 

wytwórczego o mocy max 2x95 kVA bez oddawania energii do sieci i z możliwością pracy 

wyspowej, 

5. przebudowa węzła cieplnego w kierunku wyprowadzenia mocy cieplnej zastosowanej 

kogeneracji z dwóch jednostek co pozwala na pracę nieprzerwaną i ciągłą produkcję ciepła 

wraz zabudową układu sprzęgłowo-buforowego dla zrównoważenia ciśnień i wydajności 

po stronie kotłowni oraz kogeneracji wraz z przynależną armatura oraz sterowaniem, 

6. zainstalowanie układu AKPiA wraz z systemem wizualizacji i monitoringu pracy urządzeń 

i wewnętrznej sieci ciepłowniczej w zakresie dostarczonej kogeneracji, 

7. umożliwienie lokalnego (pomieszczenie kogeneracji) oraz zdalnego sterownia układem 

poprzez protokół Modbus RTU za pośrednictwem zdalnej komunikacji (sieć LAN/LTE). 

 

Granicami realizacji będą instalacje zewnętrznych podmiotów, do których należy bezkolizyjnie 

nawiązać, nie wprowadzając zakłóceń w ich funkcjonowaniu: 

• ścieżka biogazowa: WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie (biogaz), 

• sieć cieplna: WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie  

• sieć energetyczna: WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz Tauron Dystrybucja S.A. (w zakresie 

zmiany mocy urządzeń kogeneracyjnych). 

 

Zamawiający oświadcza, że ubiega się o dofinansowanie zadania będącego przedmiotem niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie 

wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu 

o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na rzecz i na zamówienie Zamawiającego zadania 

pn. „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie” 

obejmującej zaprojektowanie i wykonanie zabudowy skojarzonego źródła opartego o dwie jednostki 

wytwórcze o mocy całkowitej elektrycznej 150 kW, mocy cieplnej około 190 kW. Rozbudowa układu 

ciepłowniczego, elektrycznego i biogazowego zgodnie z technologią urządzeń i systemu Wykonawcy 

(producenta urządzeń). W razie wątpliwości ustala się, że obowiązki Wykonawcy obejmują realizację 

kompletnych układów w tym automatyki i wszelkich związanych z nim instalacji w ramach dokumentacji 

projektowej, uzgodnień i norm dla poprawnego działania dostaw. 
 

Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z: 

• postanowieniami programu funkcjonalno-użytkowego, 

• postanowieniami umowy, 

• ofertą Wykonawcy spełniającą wymogi zamówienia, 

• harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

• wykonaną przez Wykonawcę dokumentacją niezbędną do należytego wykonania umowy, w tym 

dokumentacją techniczną i wykonawczą, 
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• uzyskanymi przez Zamawiającego ostatecznymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi 

do wykonania przedmiotu umowy, 

• przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu przyjęcia (dopuszczenia) 

instalacji do eksploatacji (użytkowania), w szczególności w zakresie prawa budowlanego, prawa 

energetycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, 

ochrony środowiska, 

• zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką inżynierską, 

• innymi zasadami i wymogami dotyczącymi przedmiotu umowy i mającymi wpływ na jego 

należyte wykonanie. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, iż zadanie po jego wykonaniu będzie posiadało 

funkcjonalność gwarantującą Zamawiającemu spełnienie założonego celu, a oparta będzie o w pełni 

automatyczną, bezobsługową (dozorowaną przez Zamawiającego) pracę urządzeń dostarczonych 

i elementów regulacyjnych instalacji, zamontowanych przez Wykonawcę na podstawie zawartej 

z Zamawiającym umowy. 
 

Nawet w przypadku nie wyspecyfikowania w PFU lub umowie jakiegoś elementu, koniecznego 

do właściwego wykonania i funkcjonowania instalacji oraz budowli zgodnie z umową oraz 

zapewniającego funkcjonalność rozwiązań, włączając w to łatwość eksploatacji, napraw, remontów, 

będzie wydany i dostarczony przez Wykonawcę w takim czasie, aby nie opóźniało to wykonania umowy 

i realizacji założonego celu. 
 

Wszystkie dostarczone w ramach zadania urządzenia, wyposażenie i materiały będą własnością 

Wykonawcy, będą fabrycznie nowe, wysokiej jakości, wyprodukowane w oparciu o najnowsze 

i stosowane już w praktyce technologie, dopuszczone do wprowadzenia do obrotu i stosowania 

w Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające oznaczenia CE, kompatybilne względem siebie oraz względem 

innych powiązanych lub pracujących z nimi instalacji i urządzeń oraz przystosowane do warunków 

w jakich będą pracować lub w jakich zostaną zamontowane. W zależności od miejsca montażu 

i pełnionej funkcji odpowiednia urządzenia i materiały muszą być odporne na korozję, a w razie 

konieczności być w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex). Wszystkie oferowane urządzenia i materiały 

muszą być wykonane w standardzie nie gorszym niż istniejący na oczyszczalniach ścieków zarządzanych 

przez WiK Sp. z o.o. W związku z powyższym Zamawiający zaleca dokonanie, przed złożeniem oferty, 

wizji lokalnej oprócz na OŚ w Dzierżoniowie, także na OŚ w Bielawie. 
 

Wraz z urządzeniami i wyposażeniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Instrukcje Techniczne 

(tzw. DTR) tych urządzeń i wyposażenia wraz z instrukcjami obsługi oraz niezbędnymi hasłami i kodami 

źródłowymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz prawidłowej eksploatacji i regulacji 

urządzeń, ich naprawy i remontów całego Systemu, spełniające wymagania prawa Unii Europejskiej, 

w tym dyrektywy 2006/42 WE lub innej, która ją zastąpi w trakcie wykonywania umowy. Wszelka 

dokumentacja ofertowa, wykonawcza, powykonawcza, rozruchowa i zabudowanych urządzeń (w tym 

ekranów komunikacyjnych) musi być w języku polskim.  
 

Przygotowanie napisów i przekazanie instrukcji technicznej dostarczonych urządzeń, w tym obsługi 

urządzeń nastąpi zgodnie z § 59 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1228 z późn, zm.). 
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W zakresie Wykonawcy leży zapewnienie nie przekroczenia poziomu hałasu na granicy działki, wyższej 

niż obecnie występująca przy pełnej pracy obiektu i instalacji. Jest to jeden z warunków przystąpienia 

do odbioru końcowego zadania. 
 

Wykonawca zapewni dostępność wszystkich części niezbędnych do działania Instalacji, w tym 

eksploatacji urządzeń Instalacji, przez 10 lat od dopuszczenia Instalacji do eksploatacji. Dostawy tych 

części będą realizowane odpłatnie na podstawie odrębnych umów w okresie pogwarancyjnym. 
 

Energia elektryczna będzie odbierana przez istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną 

przedsiębiorstwa poprzez rozdzielnię główną, sekcja nr 1 pole nr 2. Energia będzie zużywana 

na potrzeby własne przedsiębiorstwa tj. oczyszczalni ścieków i potrzeb źródła kogeneracyjnego 

i infrastruktury mu towarzyszącej.  

Rozdzielnia główna, sekcja nr 1 pole nr 2 zlokalizowana jest w budynku stacji transformatorowej 

20/0,4kV z dwoma transformatorami o mocy 250 kVA każdy, znajdującego się na terenie Oczyszczalni 

Ścieków. 

Wyprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielni kogeneracji zlokalizowanej w pomieszczeniu 

kogeneratorów na sieć wewnętrzną realizowane będzie poprzez nowe okablowanie ziemne pomiędzy 

pomieszczeniem kogeneracji, a rozdzielnią główną 0,4kV sekcja nr 1 pole nr 2. Istniejące pole 

odpływowe kogeneracji należy zmodernizować tak, aby zapewniało spełnienie wymogów pracy 

urządzeń kogeneracyjnych (telemechanika: synchronizacja z siecią, blokada oddawania mocy na sieć, 

blokada pracy wyspowej) do współpracy z siecią przemysłową, wymaga to sprawdzenia zabudowanych 

urządzeń w kierunku ich zużycia celem zapewnienia prawidłowego działania, a w razie potrzeby 

wymiany. W związku z możliwością współpracy z dwoma transformatorami należy zapewnić podwójny 

sposób ochrony z pomiarem obciążenia na każdej sekcji i sumacyjnym oraz odwzorowanie położenia 

łączników (szczególnie przy pracy wyspowej potwierdzające brak napięcia na szynach). Docelowe 

rozwiązanie będzie podlegało uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego. 

W tym przypadku będzie konieczna modernizacja pola zgodnie z wynikami ekspertyzy technicznej 

urządzeń wykonanej przez Wykonawcę. Zakres prac elektrycznych będzie określony (także przez 

TAURON Dystrybucja S.A.) w warunkach przyłączeniowych, o które wystąpi Wykonawca na etapie 

projektowym, wynikających ze zwiększenia mocy źródeł wytwórczych względem obecnego poziomu 

oraz w projekcie wykonawczym. Koszty prac wynikających z warunków przyłączeniowych, będą 

poniesione przez Wykonawcę. 

Stan techniczny rozdzielni głównej Oczyszczalni powinien umożliwić pracę wyspową źródła kogeneracji 

wysokosprawnej biogazowej o łącznej mocy 0,9 * 150 kWel na cele zasilania rezerwowego (w trybie 

manualnym) urządzeń technologicznych (wskazanych na etapie projektu przez Zamawiającego) celem 

zagwarantowania poprawności procesów biologicznych złoża fermentacyjnego oraz instalacji zasilania 

biogazem urządzeń technologicznych. Dostawca urządzeń kogeneracyjnych musi zapewnić 

kompatybilność hardwarową zastosowanych urządzeń sterowniczych nowych jak i istniejących układów 

grzewczych szczególnie ważnych w trybie pracy wyspowej. Układ po modernizacji powinien zapewniać 

zintegrowane zarządzanie ciepłem technologicznym z układu kogeneracyjnego jak i z kotłów na gaz 

ziemny, niezależnie od trybu pracy równoległej czy wyspowej. 
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W ramach realizowanej inwestycji należy zaprojektować i wykonać: 

I. Montaż nowych agregatów kogeneracyjnych 

Przewiduje się zmianę systemu grzewczego oczyszczalni poprzez zabudowę dwóch źródeł 

kogeneracyjnych pracujących jako podstawowe źródło zapotrzebowania na ciepło natomiast istniejące 

kotły gazowe pracować będą jako uzupełnienie braków ciepła w systemie (rezerwowo-szczytowe). 

W układzie zabudowane zostaną urządzenia spełniające założone wymagania wynikające z technologii 

zastosowanych urządzeń kogeneracyjnych. Dobrane winny zostać przez dostawcę kogeneracji dla 

uniknięcia kolizji hydraulicznych źródła wytwórczego. Rozwiązanie takie zapewni stabilność pracy 

układu i bezpieczeństwo odbiorów. W związku z powyższym wymagane jest zastosowanie 

dedykowanego systemu sterowania umożliwiającego współpracę źródeł wytwórczych ciepła w oparciu 

o paliwa jak i reżim pracy. Rozwiązanie technologiczne musi zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego na etapie koncepcji projektowej.  

Zabudowa nowo projektowanego układu kogeneracyjnego winna spełniać wymogi dla instalacji 

i infrastruktury układu kogeneracji biogazowej, wyprowadzenia ciepła, układu stabilizacji ciśnienia 

wody, układów bezpiecznego zasilania biogazowego wraz z akumulacją rozruchową, systemem 

kominowym oraz wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i AKPiA, w tym opomiarowaniem 

ciepła użytkowego i energii elektrycznej. Pomieszczenie powinno posiadać instalację bezpieczeństwa 

gazowego (instalację alarmową EX). 

Nowo projektowana kogeneracja powinna posiadać izolację akustyczną ścian zewnętrznych 

zapewniającą spełnienie określonych prawem wymagań dotyczących ochrony cieplnej oraz spełnienia 

norm akustycznych. Pomieszczenie kogeneracji należy wyposażyć w dodatkowe drzwi techniczno-

serwisowe umożliwiające wprowadzenie oraz swobodny dostęp eksploatacyjno-serwisowy do agregatu 

i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.  

Pomieszczenie musi posiadać wszelkie niezbędne instalacje: elektryczne, cieplne, wentylacji, 

odgromową, detekcji paliwa gazowego, itp. 

Do szafy zasilająco-sterowniczej układu kogeneracji należy doprowadzić połączenie teletechniczne 

LAN/LTE optymalnie ze stałym IP. 

Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne dla dostarczanej technologii i jej wymogów. 

Ostateczna koncepcja wykonania zależeć będzie od zespołu projektowego, obliczeń, uzgodnień 

i wydanych warunków oraz akceptacji Zamawiającego. 

II. Budowa dedykowanych fundamentów dla nowo projektowanego źródła kogeneracyjnego oraz 
pozostałych urządzeń sieci ciepłowniczej 

Pod źródła wytwórcze i pomocnicze należy wykonać fundamenty (o ile będą tego wymagały) 

o wymiarach dostosowanych do projektowanych i dostarczanych urządzeń. Fundamenty mają być 

wykonane w taki sposób, aby minimalizować wpływ drgań pracujących urządzeń na konstrukcję 

budynku w tym prowadzonych rurociągów cieplnych i gazowych w granicach budynku. 

Z uwagi na wielkość dostępnego pomieszczenia (pomieszczenie obok kotłowni) każdy z agregatów 

kogeneracyjnych nie może przekroczyć powierzchni posadowienia na podłoże lub fundament więcej niż 

3,5m2 ±10% przy szerokości max 1,15 m. 
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III. Dostarczenie i montaż agregatów kogeneracyjnych pozwalających na optymalną produkcję 
ciepła i energii elektrycznej do instalacji ciepłowniczej i sieci 

Przyjęto zabudowę dwóch takich samych agregatów kogeneracyjnych z generatorami synchronicznymi 

230/400VAC, 50Hz z silnikami w układzie R4 - R6 przeznaczonymi do spalania biogazu jako paliwa 

podstawowego. 

Każdy dostarczony agregat powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 8 miesięcy 

przed datą dostawy, spełniający wymagania prawne i techniczne, w celu uzyskania możliwości 

otrzymania świadectw pochodzenia energii z wysokosprawnego źródła energii wytworzonego na drodze 

kogeneracji. 
 

Parametry metanu w biogazie:  CH4 – 55 ÷ 70% 
 

Agregat kogeneracyjny musi spełniać następujące warunki: 

Ogólny opis techniczny: 

• generator montowany do silnika za pomocą połączeń kołnierzowych, 

• agregat połączony z ramą poprzez elastyczne, antywibracyjne elementy, 

• każdy z modułów musi być wyposażony w indywidualną obudowę dźwiękochłonną, 

• moduł kogeneracyjny przeznaczony do pracy równoległej (pojedynczej i wspólnej generatorów) 

z siecią elektroenergetyczną z mocą regulowaną w sposób automatyczny z blokadą oddawania 

energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej od min. 30% do 100% mocy znamionowej 

zabudowanej instalacji, 

• moduł kogeneracyjny przeznaczony do współpracy (w trybie manualnym) z siecią 

elektroenergetyczną (pojedynczej i wspólnej generatorów) na szyny sekcji 1 rozdzielni nn 

Oczyszczalni Ścieków z mocą regulowaną w sposób ciągły w zakresie obciążenia od 0% do 90% 

mocy znamionowej zabudowanej instalacji – wymagane jest dostarczenie wraz z dokumentacją 

agregatu charakterystyki obciążeń pracy generatora dla paliwa biogazowego, 

• układ cieplny agregatu powinien posiadać zintegrowany układ odzysku ciepła ze spalin w taki 

sposób, by emitor pracował stale z temperaturą obliczeniową dla cieplnej mocy nominalnej, 

• w ramach obrysu modułu, bezpośrednio zamontowany na ramie obudowy układ zabezpieczenia 

powrotu czynnika grzewczego do agregatu kogeneracyjnego, 

• niezależne chłodnice zrzutu awaryjnego ciepła oraz mieszanki paliwowo-powietrznej powinny 

być w wykonaniu suchym wentylatorowym i dobrane do oferowanego źródła kogeneracyjnego 

na jego pełną moc cieplną (nie dopuszcza się regulacji przez obejście spalin i wyrzucania spalin 

gorących przez komin w trybie innym niż awaryjny), ponadto należy przewidzieć wyposażenie 

chłodnic w cichobieżne wentylatory, 

• moduł kogeneracyjny powinien zostać wyposażony w układ rozruchowy zasilany 

z dostarczonych wraz z agregatem akumulatorów, 

• automatyka zasilająco-sterownicza oraz moduł wyprowadzenia mocy z generatora powinny być 

wykonane jako układ bezpośrednio zintegrowany z ramą agregatu kogeneracyjnego 

o dwustronnej możliwości doprowadzenia przewodów i wyprowadzenia mocy (połączenie 

górne lub dolne). 

Silnik i osprzęt: 

• skrzynia korbowa z wielozaworową głowicą cylindrów, 

• suchy wkład filtra powietrza, 
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• podawanie gazu poprzez mieszalnik, 

• napędzana spalinami turbosprężarka, 

• układ chłodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej, 

• izolowany kolektor spalin, 

• elektroniczny wysokonapięciowy system zapłonowy indywidualny na każdy cylinder, 

• elektroniczny regulator obrotów (regulujący prędkość obrotową i moc wyjściową) 

z elektrycznym siłownikiem sterującym przepustnicą mieszanki gazowej, 

• zamknięty obwód chłodzenia silnika, elektryczna pompa obiegowa układu, nadciśnieniowy 

zawór bezpieczeństwa oraz naczynie zbiorcze przeponowe, 

• automatyczny system uzupełniania oleju smarującego świeżego z utrzymaniem prawidłowego 

poziomu w misce olejowej silnika. 

 

Parametry pracy ciągłej przy trybie pracy równoległej z siecią: 

Parametr silnika  

Moc znamionowa elektryczna ciągła 75 kW (-5% ÷ +10%) 

Moc znamionowa cieplna ciągła (w tym temp. 90/70oC) 94 kW (-5% ÷ +10%) 

Sprawność produkcji energii elektrycznej przy aktualnej wartości CH4 i 
średnim polu regulacji dla stałej pracy równoległej z siecią elektryczną 

min. 36 % 

Zużycie biogazu przy mocy nominalnej dla wartości biogazu 6kWh/m3 max 35 m3/h 

Silnik: 

Dane techniczne: 

Parametr  Wartość 

Typ spalania silnik gazowy z zapłonem 
iskrowym 

Zasada działania silnik 4-suwowy z doładowaniem 

Liczba cylindrów R4-R6 

Prędkość obrotowa 1500 obr/min (±5%) 

Współczynnik kompresji 11 – 12 

Pojemność skokowa silnika 6 – 7 dm3 

Czas eksploatacji do naprawy głównej min. 50 000 mth 

Silnik fabrycznie nowy i przystosowany do pracy na biogazie TAK 

 

Odprowadzenie gazów wylotowych: 

Temperatura na wylocie spalin:   minimalnie 180°C, 

 

Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń: 

Wartość emisji w stosunku do suchego wyrzutu gazu z 5% zawartością O2: 

skład NOx (mierzony jako NO2):  < 500 mg/m3 

skład CO:    < 600 mg/m3 
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Wartości maksymalne – przy zachowaniu parametrów. 

Generator wyposażony w regulator o cechach: 

• samoregulujący, 

• bezszczotkowy, synchroniczny, samowzbudny, 

• z wewnętrzną wentylacją, 

• klasa izolacji H, 

• wbudowany regulator napięcia i cosφ, 

• poziom harmonicznych (THDu<1,5%), 

• zgodny z dyrektywą UE o EMC, 

• automatyka powinna zapewniać współpracę z siecią elektroenergetyczną z uwzględnieniem 

występujących w sieci skoków napięcia (ok 7%) – długa linia, obciążenie przemysłowe 

niespokojne. 

Dane techniczne generatora: 

Parametr Wartość 

Napięcie 400 V 

Częstotliwość 50 Hz 

Prędkość 1500 obr/min (±5%) 

Cos φ 1 (regulacja od 0,9L do 0,9C) 

Sprawność (100% obciążenia) minimum 94,5 % 

Max. temperatura otoczenia min. 40 oC 

Moc znamionowa 95 kVA (±5%) 

Linia biogazowa: 

Linia biogazowa ma pochodzić od producenta silnika dla jednostki kogeneracyjnej i spełniać wymagania 

dyrektywy dla urządzeń gazowych. Podstawowe elementy linii gazowej: 

• filtr gazu, 

• zawór elektromagnetyczny z funkcją testu szczelności (dwa lub podwójny), 

• regulacja ciśnienia do spalania, 

• elastyczne nierdzewne przyłącze stalowe (kompensator). 

 

Zamawiający dopuści do zabudowy urządzenia, które nie będą spełniały wszystkich parametrów 

technicznych wskazanych w PFU, pod warunkiem, że: 

• zostaną utrzymane parametry minimalnej mocy zainstalowanego układu:  

o 0,15 MW mocy elektrycznej, 

o 0,19 MW mocy cieplnej, 

• Wykonawca (wraz z wnioskiem materiałowym na etapie realizacji umowy) przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

o Opinię / Raport, wystawiony przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej, potwierdzającą zakładany spadek emisji gazów 

cieplarnianych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej uzyskanej w procesie 

wysokosprawnej kogeneracji,  
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o Obliczenia z zakresu redukcji emisji CO2 przeprowadzone wg metodyki, obowiązującej 

dla poddziałania 1.6.1 na etapie sporządzania Wniosku o Dofinansowanie 

potwierdzające możliwość osiągnięcia parametrów gwarantowanych wskazanych w pkt XX oraz 

wskaźników produktu i rezultatu wskazanych w Załączniku nr 10 do PFU, wskazanej ilości 

biogazu (436 076 m3/rok). 

IV. Awaryjny zrzut ciepła 

Celem zapewnienia maksymalnego czasu pracy źródła kogeneracyjnego przy zmiennym odbiorze ciepła 

dla zapewnienia pracy układu w zakresach regulacyjnych należy zastosować awaryjny zrzut ciepła 

umożliwiający pracę elektryczną niezwiązaną z odbiorami ciepła z źródłem kogeneracyjnym. 
 

Awaryjny zrzut ciepła w postaci cichobieżnej powietrznej chłodnicy cieczy (drycooler) należy zabudować 

w pobliżu pomieszczenia kogeneracji tak by zapewnić swobodny zrzut ciepła przy niskich stratach 

na napędy pomp. 
 

Ogólny opis awaryjnego zrzutu ciepła: 

• warunkiem podstawowym zastosowanej chłodnicy jest kryterium co najmniej jednego 

wentylatorów o niskiej głośności, 

• ilość chłodnic co najmniej 1 sztuka, 

• chłodnica do montażu poziomego/pionowego, 

V. Zabezpieczenia rozdzielni 

Dostosowanie istniejących zabezpieczeń rozdzielni do wymagań Zakładu Energetycznego związanego 

ze wzrostem mocy zainstalowanej w źródle wytwórczym oraz rozszerzeniem warunków pracy źródła 

o pracę wyspową. Wykonawca wystąpi i uzyska na etapie projektowym warunki przyłączeniowe. 

VI. Dostawa rozdzielni siłowo – sterowniczej wspólnej dla obu agregatów kogeneracyjnych 

Układ wyprowadzenia mocy elektrycznej z pomieszczenia kogeneracji wykonać w taki sposób by 

wygenerowana energia elektryczna została wyprowadzona na rozdzielnię główną oczyszczalni ścieków. 

Połączenie należy wyposażyć w niezbędne układy zabezpieczeń oraz synchronizacji. 

Rozdzielnia zlokalizowana będzie w dostępnej przestrzeni pomieszczenia kogeneracji umożliwiającej 

podłączenie jej do rozdzielni głównej za pomocą nowego okablowania strukturalnego. Wyposażona 

winna być w rozłączniki z napędem ręcznym wyposażone w cewką wybijakową, stykami pomocniczymi, 

oraz listwą rozdziału napięcia synchronizacyjnego oraz strażnika mocy (blokada oddawania mocy).  

VII. Przebudowa węzła ciepła 

Przebudowa istniejącego węzła ciepła obejmująca zakresem umożliwienie wyprowadzenie całkowitej 

mocy cieplnej kogeneracji do systemu cieplnego: 

• układ sprzęgłowo-buforowy dobrany zgodnie z wytycznymi dostawcy oraz dyspozycją miejsca 

pomiędzy kogeneracją a kotłownią, 

• armatura, osprzęt, pompy,  

• rurociągi, 
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• pomiary, automatyka pracą węzła, 

• wymiennik separujący obieg grzewczy od układu chłodnicy awaryjnego zrzutu cieczy 

(glikolowego), 

• opomiarowanie energii cieplnej wytwarzanej w układzie kogeneracyjnym i kotłowni za pomocą 

niezależnych liczników ciepła. 

VIII. Linie kablowe 

Ułożenie niezbędnych linii kablowych pomiędzy: 

• szafą zasilająco – sterowniczą każdego z agregatów kogeneracyjnych a rozdzielną kogeneracyjną 

w pomieszczeniu kogeneracji, 

• rozdzielnicą kogeneracyjną a rozdzielnią główną sekcja nr 1 pole nr 2 z udokumentowaniem 

stanu technicznego istniejącego kabla energetycznego, 

• szafą zasilająco – sterowniczą każdego z agregatów kogeneracyjnych, a nadrzędnym układem 

sterowania zlokalizowanym w pomieszczeniu kogeneracji WiK Dzierżoniów. 

Zamawiający jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na ułożenie kanalizacji kablowej 

pomiędzy budynkiem stacji transfomatorowej (kanałem kablowym rozdzielni niskiego napięcia) 

a budynkiem technologicznym (kanałem kablowym pomieszczenia rozdzielni elektrycznej – pomiędzy 

pomieszczeniem agregatu kogeneracyjnego a halą odwadniania osadów) oraz dokona zgłoszenia robót 

budowlanych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie (lub uzyska prawomocną decyzją pozwolenia 

na budowę). Projekt przewiduje budowę kanalizacji kablowej z dwóch rur osłonowych o średnicy 

DN150 oraz rewizyjnych studzienek telekomunikacyjnych SK-1 na załamaniach trasy.  

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać ww. kanalizację kablową oraz  ułożyć w niej linie kablowe. 

Istniejącą linię kablową pomiędzy budynkiem stacji transformatora a budynkiem technologicznym 

należy unieczynnić i zabezpieczyć. 

IX. Sieć biogazu  

Sieć biogazowa łącząca montowane agregaty kogeneracyjne z wewnętrzną instalacją biogazową na 

terenie WiK Dzierżoniów zostanie zaprojektowana przez Wykonawcę na podstawie lokalnych warunków 

technicznych oraz uzgodnień z Zamawiającym zarówno pod względem hydraulicznym jak i zasilania 

(w przypadku pracy wyspowej agregatów kogeneracyjnych). Trasa gazociągu przewidywana jest w 

granicach budynku kotłowni i pomieszczenia kogeneracji. 

Wysoką efektywność produkcji biogazu i metanu w instalacji biogazowej nastąpi w wyniku optymalnego 

przemieszania zawartości zbiorników fermentacyjnych. Działanie to pozwala zapewnić odpowiedni 

kontakt bakterii z substratem. Montując wysokowydajne mieszadło uniknie się efektu rozwarstwiania 

mieszaniny fermentacyjnej. Efektem dodatkowym będzie przyspieszenie procesu rozkładu 

bez tworzenia się warstw ograniczających przepuszczenie gazów oraz zaszczepienie świeżej porcji 

substratu mikroorganizmami fermentacyjnymi. Dostęp bakterii do całej powierzchni materiału pozwala 

uzyskać wysoką efektywność rozkładu oraz produkcji biogazu. Dokładne wymieszanie cieczy wewnątrz 

fermentora pozwoli również na równomierną dystrybucję ciepła i substancji odżywczych w całej jego 

objętości. 
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Zabudowanie wysokowydajnego nowoczesnego mieszadła zniweluje zagrożenie powstawania stref 

o różnych temperaturach a pośrednio również złogów dennych. 

Stosowanie odpowiedniego sposobu mieszania cieczy fermentacyjnej, poprzez zastosowanie 

optymalnego wysokosprawnego mieszadła mechanicznego o niskich oporach, pozwoli na uniknięcie 

powstawania zatrzymania pracy instalacji biogazowej a w skrajnych przypadkach awarii. Rozwiązanie 

takie ma duże znaczenie eksploatacyjne dla pracy zespołu kogeneracyjnego. 

Montaż mieszadła zapewni doskonałe wymieszanie zawartości zbiornika, a tym samym znaczny wzrost 

produkcji biogazu. Zwiększona podaż biogazu to uzyskanie większej energii paliwa, a w następstwie 

mocy elektrycznej z generatora oraz cieplnej ze spalania. Ponadto osad będzie lepiej ustabilizowany, 

a więc będzie go mniej i lepiej będzie się odwadniał. 

Pojemność złóż reakcyjnych istniejącego w WiK Dzierżoniów odsiarczalnika zapewni minimalny 

przepływ biogazu na poziomie maksymalnego zapotrzebowania biogazu przez kogenerację 

deklarowanego przez Wykonawcę. Średnica ścieżki biogazu doprowadzonej w pobliże pomieszczenia 

kogeneracji oraz kotłowni posiada zdolność dostarczenia wymaganej ilości biogazu do spalania zgodnie 

z potencjałem wytwórczym źródła biogazu i nie wymaga wymiany. W razie potrzeby dopuszcza się 

jedynie korektę ciśnienia w ramach istniejącej na obiekcie instalacji podniesienia ciśnienia biogazu 

do warunków pracy agregatów kogeneracyjnych, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

X. Dostawa i montaż szafy automatyki sterującej agregatu kogeneracyjnego 

Jednostka sterująca połączona z agregatem kogeneracyjnym ma stanowić element kompletnie 

okablowany posiadający następujące funkcje i składniki: 

1) wszystkie elementy sterujące pracą generatora mają być zabudowane w szafie o stopniu 

ochrony IP do zabudowy w pomieszczeniu, uziemionej, z odpowiednimi podejściami kablowymi, 

2) moduł kontroli synchronizacji i zabezpieczeń do współpracy z siecią, realizujący następujące 

funkcje zabezpieczeń: 

• nadprądowe zwłoczne, 

• nadprądowe bezzwłoczne, 

• zabezpieczenie przed asymetrią prądową, 

• zabezpieczenie przed asymetrią napięciową, 

• pod- i nad częstotliwościowe, 

• pod- i nad napięciowe, 

• przed pracą silnikową, 

• technologiczne 

• II stopniowe zabezpieczenie termiczne stojana - Pt100 wyłącznie fabryczne. 

3) monitoring online: 

• ciśnienia oleju, 

• temperatury wody chłodzącej za silnikiem i za wymiennikiem ciepła na spalinach, 

• temperatury wody grzewczej, 

• temperatura wyrzucanych spalin za cylindrami, 

• temperatura powietrza wlotowego, 

• temperatury mieszanki gazowej, 

• prędkości obrotowej generatora, 

• granicy bezpiecznej temperatury pod obudową dźwiękochłonną, 
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• poziomu oleju, 

• ciśnienia gazu. 

4) automatyczna synchronizacja z siecią elektroenergetyczną i monitorowanie pracy generatora, 

5) regulacja mocy wyjściowej w zależności od zróżnicowanych ustawień, umożliwiająca regulację 

automatyczną mocy wyjściowej przy przekroczonej temperaturze powietrza wlotowego/ 

mieszanki paliwowej, redukcję automatyczna mocy agregatu w przypadku problemów 

z zapewnieniem odbioru ciepła, 

6) kontrola temperatury i ciśnienia wody grzewczej, 

7) bezpotencjałowe styki – dla kontroli przepływów, pracy generatora, pomocniczych napędów, 

wentylatora, etc., 

8) bezpotencjałowe styki – dla kontroli działania sygnałów zakłócających, zdalnego startu, 

awaryjnego startu, obecności napięcia sterującego, stan baterii, awarii zbiorczej, 

9) sterowanie pomocniczymi napędami: pompy chłodzącej, zaworem trójdrogowym obiegu 

agregatu, wentylatora chłodzenia modułu,  

10) sterowanie urządzeniami pomocniczymi silnika, regulacją prędkości, instalacją gazową, 

przepustnicą, ładowaniem akumulatorów, rozrusznikiem, 

11) panel sterujący z przycinkami start/stop, wyłącz awaryjny oraz panel LCD kolorowy na elewacji 

szafy sygnalizujący stan pracy, zakłóceń statusów sygnałów, ustawień, parametrów – interfejs 

użytkownika w języku polskim, 

12) przycisk dla bezpiecznego zatrzymania (awaryjnego), 

13) przełącznik ręczny trybu pracy wyspowej, 

14) możliwość zdalnego podglądu pracy zespołu kogeneracyjnego, 

15) połączenie Ethernet ze sterownikiem agregatu z zewnętrznym (optymalnie stałym) adresem IP 

umożliwiające zdalny nadzór nad pracą urządzenia i instalacji przez serwis fabryczny. 
 

Zamawiający wymaga aby każdorazowy dostęp serwisu zewnętrznego do układu sterowania pracą 

źródła kogeneracyjnego w trakcie i po okresie gwarancji został zgłoszony oraz archiwizowany 

u Zamawiającego. Wykonawca zapewni we wskazanym punkcie Zamawiającego odwzorowanie systemu 

zarządzania zdalnego urządzeniem wraz z przekazaniem wszystkich kodów i haseł źródłowych na etapie 

przed odbiorem końcowym jako warunek odbioru. Zamawiający w czasie okresu gwarancyjnego 

zobowiązuje się nie korzystać z możliwości zmian systemowych w układzie sterowania i nastaw bez 

pisemnej (e-mail, sms, fax, etc.) akceptacji Wykonawcy. 
 

Interfejs dla przesyłania danych do układu sterowania (monitoringu) nadrzędnego protokołem 

uzgodnionym z Zamawiającym pozwalającym na monitorowanie minimum następujących parametrów: 

• napięcie generatora, 

• częstotliwość generatora, 

• narastająco wyprodukowana energia elektryczna, 

• prąd poszczególnych faz, 

• licznik czasu pracy, 

• liczba uruchomień agregatu, 

• czas pracy pomiędzy serwisami, 

• cosφ, 

• aktualna moc czynna, bierna, pozorna, 

• temperaturę gazu wylotowego z cylindrów, 
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• temperatura wody układu chłodzenia wejście/wyjście, 

• temperatura wody chłodzącej przed wymiennikiem ciepła na spalinach, 

• temperatura mieszanki paliwa, 

• napięcie, pozycja regulacji lambda, 

• temperatura spalin, 

• obroty silnika, 

• napięcie akumulatora, 

• ciśnienie wody układu chłodzenia, 

• temperatura wewnątrz obudowy dźwiękochłonnej, 

• temperatura wewnątrz skrzynki zaciskowej przyłącza generatora, 

• meldunki robocze i awaryjne,  

• inne możliwości do uzyskania do uzgodnienia z Użytkownikiem. 

XI. System wizualizacji 

System wizualizacji pracy kogeneracji biogazowej Wykonawca musi wykonać w systemie istniejących 

standardów producenta dostarczanych urządzeń z uwzględnieniem możliwości WiK Dzierżoniów. Zakres 

wizualizacji należy uzgodnić na etapie projektu wykonawczego. 

XII. Modyfikacja układu automatyki zarządzającej pracą obiektu - Oczyszczalni 

W zakresie prac Wykonawcy związanych z zabudową układu kogeneracyjnego konieczne jest wykonanie 

modyfikacji lub wymiany układu automatyki kotłów gazowych i wizualizacji stosowanym w oczyszczalni 

WiK Dzierżoniów w zakresie systemu kogeneracji biogazowej. Zakres prac informatycznych oraz dostaw 

wyposażenia sterownika obiektowego zostanie uszczegółowiony na etapie projektu wykonawczego. 

XIII. Telemechanika i układy pomiarowe sieci energetycznej 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać układ telemechaniki oraz układów pomiarowych sieci 

elektroenergetycznej WiK Dzierżoniów w zakresie wynikającym z nowych warunków Tauron 

Dystrybucja S.A. związanych z podłączeniem zespołu agregatów kogeneracyjnych do sieci wewnętrznej 

Zamawiającego, tym samym zwiększeniem mocy zainstalowanej i przewidzianej do pracy wyspowej 

(w trybie manualnym). 

XIV. Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia kogeneracji. 

Ze względu na możliwość zaistnienia strefy zagrożenia wybuchem (wyciek gazu z instalacji biogazowej) 

należy zapewnić lub zmodernizować układ detekcji gazu wraz z systemem odcinającym dopływ gazu 

oraz układem awaryjnego zatrzymania urządzeń zgodnie z aktualnymi przepisami BHP oraz warunkami 

ochrony przeciw pożarowej w zakresie oddziaływania paliw gazowych, źródeł wytwórczych, itd. 

XV. Przełożenie uzbrojenia podziemnego kolidującego z nowo budowanymi obiektami 

Na etapie projektowym należy wykonać wykopy kontrolne celem zlokalizowania (w razie wątpliwości) 

infrastruktury technicznej przed zatwierdzeniem lokalizacji nowo projektowanych obiektów. 

Wykonanie inwentaryzacji oraz wykopów kontrolnych posłuży do uniknięcia kolizji w rejonie 

planowanej budowy, gdzie może znajdować się uzbrojenie podziemne lub inne utrudnienia 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres 
projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do 
dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 

22 z 36 

prowadzenia prac, np. instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, rurociągi, linia telekomunikacyjna czy też 

zasilanie elektryczne, co może zostać zakwalifikowane do przełożenia w inne miejsce, nie utrudniające 

realizacji inwestycji. Uzbrojenie ujawnione na terenie budowy należy przełożyć docelowo lub na czas 

wykonywania prac na koszt Wykonawcy. Zmiany przebiegu lub nowe uzbrojenie należy uwzględnić 

w opracowywanym projekcie budowlanym 

XVI. Wykonanie rozruchu nowo wybudowanej instalacji 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jej rozruchu trwającego 

nieprzerwanie 24 godziny. Przeprowadzając rozruch komisja rozruchowa dokona wpisów w dzienniku 

rozruchu. Komisja rozruchowa składać się będzie z przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego 

i Inspektorów biorących udział w nadzorach. 

XVII. Instrukcja obsługi i współpracy ruchowej 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji współpracy ruchowej uwzględniającej 

wprowadzone zmiany jak i instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów, bądź aktualizacji 

istniejących, w tym zestawienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych stosowanych do przeglądów w 

okresie gwarancyjnym wraz z zapewnieniem możliwości zakupu u dowolnego dostawcy oraz 

przeszkolenie personelu Zamawiającego w obsłudze urządzeń. 

XVIII. Serwis 

Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewnia nieodpłatny serwis zabudowanych urządzeń i instalacji 

oraz systemów oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych. Reakcja serwisowa musi nastąpić 

do 48 godzin w dniach roboczych od momentu zgłoszenia usterki lub awarii w formie ustalonej przez 

strony. Wykonawca bez zbędnej zwłoki przystąpić powinien do jej usunięcia na warunkach określonych 

w umowie z Zamawiającym. 

XIX. Drogi dojazdowe 

Ze względu na konieczność wykonania dodatkowej bramy wjazdowej do pomieszczenia agregatu 

kogeneracyjnego należy wykonać drogę dojazdową z kostki betonowej (wraz z krawężnikami), 

o nośności i szerokości pozwalającej na dojazd dowolnymi pojazdami dopuszczonymi do ruchu 

drogowego, połączoną z istniejącym układem dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków. 

XX. Parametry gwarantowane – Wykaz Gwarancji 

Wykonawca musi zagwarantować dotrzymanie parametrów procesowych i eksploatacyjnych 

wymienionych w Wykazie Gwarancji, przedstawionym poniżej , z zastrzeżeniem, że: 

• parametry dot. mocy elektrycznej i cieplnej należy traktować jako obowiązujące bezwzględnie,  

• parametry dot. spadku emisji CO2  oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej należy osiągnąć 

proporcjonalnie (interpolacja liniowa) do ilości biogazu dopływającego do agregatów 

kogeneracyjnych, w stosunku do zakładanej przez Zamawiającego ilości biogazu: 

436 076 m3/rok. 
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Np.: jeżeli w ciągu pierwszego roku od zakończenia realizacji inwestycji na agregaty 

kogeneracyjne dopłynie 370 665 m3 (85% ilości zakładanej) biogazu, to szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej będą musiały 

wynosić co najmniej 85% wskazanych wartości, tj. co najmniej  462,79 Mg CO2/rok oraz 

4 605,13 GJ/rok. 

Wykaz gwarancji – parametry procesowe i eksploatacyjne gwarantowane przez Wykonawcę 

L.p. Parametr Wartość / Jednostka 

1 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach 

wysokosprawnej kogeneracji – ze źródeł odnawialnych 
0,15 MW 

2 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach 

wysokosprawnej kogeneracji – ze źródeł odnawialnych 
0,19 MW 

3 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych   544,46 Mg CO2/rok 

4 Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 5 417,80 GJ/rok 

 

Powyższe gwarancje należy traktować jako bezwzględne (po uwzględnieniu zastrzeżenia jw.). 

Ich dotrzymanie warunkuje dokonanie Odbioru Końcowego. Ich niedotrzymanie w okresie gwarancji 

i rękojmi będzie skutkować zgłoszeniem wady i wezwaniem do jej usunięcia. 

A.1.4 Projektowanie 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z umową i obowiązującymi wymaganiami 

prawnymi. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane – zgodnie z Prawem budowlanym. 

Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Dokumentacja 

projektowa (projekty budowlane i wykonawcze) oraz STWiORB muszą zostać uzgodnione 

z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub 

odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty powinny być 

zaprojektowane zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską. 

Zamawiający wymaga, aby na etapie projektowania zastosować zasadę uniwersalnego projektowania 

i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej 

infrastruktury osobom niepełnosprawnym. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji 

Zamawiającego, aż do daty upływu okresu gwarancji określonego w umowie. 

Wymagana dokumentacja 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

I. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz operatu kolaudacyjnego 

Opracowanie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności: Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075), Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.) z rozporządzeniami 

wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami polskiego prawa w tym m.in.: 

1. opracowanie materiałów oraz uzyskanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę; 

2. opracowanie Projektu Budowlanego wraz z informacją BIOZ w sposób zgodny z wymaganiami 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118, ze 

zm.). Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 3 egzemplarze Projektu Budowlanego (opisy, 

obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne); 

3. opracowanie Projektu Wykonawczego dla każdej z branż oddzielnie składającego się między 

innymi z szczegółowych rysunków technicznych. Projekt wykonawczy będzie podlegał 

zatwierdzeniu przez wyznaczone przez Zamawiającego osoby tj. Inspektora nadzoru lub inne 

wyznaczone osoby. Wykonawca nie może przystąpić do zamawiania urządzeń i wykonywania robót 

bez formalnej akceptacji ze strony Zamawiającego. Do złożonego do zatwierdzenia projektu 

Zamawiający ustosunkuje się na piśmie w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia dokumentacji; 

4. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126); 

5. opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych dla zakresu objętego zamówieniem; 

6. przedłożenie operatu kolaudacyjnego dla zakresu objętego zamówieniem; 

7. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 

w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane. 

Operat kolaudacyjny powinien zawierać: 

a) Stronę tytułową z podaniem: nazwy i adresu obiektu, nazwę i adres zamawiającego, nazwę 

i adres jednostki, która opracowała dokumentację projektową, dane kierownika budowy, 

kierownika nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z ich podpisami, 

b) wykaz dokumentów, 

c) dokumentację powykonawczą, tj. komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego z 

naniesionymi kolorem czerwonym nieistotnymi zmianami w stosunku do projektu 

pierwotnego - każda zmiana powinna być potwierdzona podpisami: projektanta, kierownika 

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

d) komplet protokołów badań wymaganych dla poszczególnych branż, 

e) komplet atestów, certyfikatów zgodności na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w zakresie wymaganym 

stosownymi przepisami, dopuszczenie wyrobów do obrotu w budownictwie lub deklaracji 

zgodności dla stosowanych urządzeń i wyrobów, 

f) wykaz zabudowanych urządzeń oraz armatury, 

g) wykaz urządzeń podlegający rozruchom wraz z kompletem protokołów badań i pomiarów 

z przeprowadzonych rozruchów, 
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h) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą podpisaną przez uprawnionego geodetę z kopią 

mapy zasadniczej z naniesionymi obiektami. 

W operacie kolaudacyjnym należy osobno wydzielić dokumenty, które będą składane do organów 

nadzoru budowlanego oraz dokumenty poszczególnych branż. 

Dokumentacja powykonawcza musi być opieczętowana (na każdej stronie, poza instrukcjami) 

pieczątkami „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”. Instrukcje podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

Poszczególne strony dokumentacji muszą zawierać wymagane elementy promocji o ile takie wystąpią. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

II. Format i ilość opracowań 

Forma przekazywania opracowań 

Przekazywanie opracowań odbywa się w wersji papierowej i elektronicznej, w szczególności: 

1) tekstowa sporządzone przez Wykonawcę doręczone będą Zamawiającemu w formie pisemnej oraz 

na nośniku CD lub DVD w formacie umożliwiającym ich edycję i drukowanie w edytorze tekstu klasy 

Office (OpenOffice, Microsoft Office).  

Uwaga: Przynajmniej 2 egz. projektu budowlanego muszą być opieczętowane przez organ wydający 

pozwolenie na budowę. 

2) inne niż tekstowe (rysunki, zdjęcia, schematy itp.) sporządzone przez Wykonawcę doręczane będą 

Zamawiającemu w formie pisemnej oraz na nośniku CD lub DVD w formacie umożliwiającym edycję 

i drukowanie w programach do projektowania inżynierskiego typu CAD (dwg/dxf/shp 

w obowiązującym układzie 2000) oraz w formacie umożliwiającym drukowanie przy wykorzystaniu 

bezpłatnego oprogramowania możliwego do zainstalowania na komputerze PC z zainstalowanym 

systemem operacyjnym Windows. Opisy zawarte na rysunkach technicznych i schematach muszą 

być możliwe do wyszukania jako tekst oraz zapisane jako atrybuty przypisane do poszczególnych 

obiektów wektorowych umożliwiające ich wyszukiwanie oraz klasyfikację. 

3) Mapy: 

3.1) Forma Analogowa: 

a. Analogowa mapa geodezyjna w skali niezbędnej do pokazania wszystkich wymaganych 

obiektów (papierowa). Mapa powinna zawierać: minimalnie 4 krzyże, nazwę firmy 

wykonywującej, datę wykonania, podpis i pieczątkę uprawnionego geodety, klauzulę 

inwentaryzacji powykonawczej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej (dla inwentaryzacji powykonawczej). 

b. Szkic polowy, który powinien zawierać: oznaczone numerami porządkowymi punkty 

pomiarowe przebiegu obiektów wraz z opisem długości, średnicy i materiału kanału; 

średnicę i materiał studni, współrzędne XYH obiektów; rzędne terenu nad 

charakterystycznymi punktami; domiary do charakterystycznych obiektów terenowych 

(budynki, granice, studzienki kanalizacyjne, itp.) oraz sumaryczne długości 

inwentaryzowanych sieci i przyłączy wod.-kan.  
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3.2) Forma cyfrowa: 

a. Sytuacyjna mapa wektorowa sieci i przyłączy – zwektoryzowane sieci, przyłącza i inne 

obiekty budowlane, zgodnie z symboliką branżową według obowiązujących norm w układzie 

współrzędnych – PUWG 2000, we właściwej dla lokalizacji zamierzenia strefie (Dzierżoniów: 

strefa 6). Mapę należy dostarczyć w następującym formacie wektorowych: dxf lub shp 

(wektor + raster) 

b. Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych sieci, przyłączy wod.-kan. i innych 

obiektów budowlanych, w układzie współrzędnych – PUWG 2000. Wykaz współrzędnych 

należy dostarczyć w postaci pliku tekstowego (*.txt) w następującym formacie: numer 

punktu pomiarowego: XYH. 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej 

w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). 

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione 

z Zamawiającym. W przypadku dokumentacji powykonawczej jest również wymagane stosowanie 

wymiarów znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4.  

Przedmiary i kosztorysy przekazane zostaną w formacie edytowalnym (z programu kosztorysującego 

oraz arkusza kalkulacyjnego). 

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja 

projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami 

i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

Ilość opracowań 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamówienia: 

• decyzje, uzgodnienia w, itp. w 1 egzemplarzu (oryginały) 

• dokumentacja projektowa i STWiORB w 5 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze Projektu 

Budowlanego opieczętowane przez organ wydający decyzję pozwolenia na budowę) 

• operat kolaudacyjny w 4 egzemplarzach. 

A.2  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania został 

rozliczony i przekazany w terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi harmonogram 

rzeczowo-finansowy do uzgodnienia po podpisaniu umowy. 
 

Zamawiający wymaga czynnej pomocy w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca jest 

zobowiązany w czynnym uczestniczeniu w czynnościach uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Wykonawca winien dostosować się do wszelkich zaleceń wydanych przez komisje kontrolujące obiekt. 

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie 

niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wyroby winny uzyskać akceptację Zamawiającego, stąd Wykonawca zobligowany jest do przedkładania 

wniosków materiałowych.  
 

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: 2 lata. 
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A.2.1 Wymagania Zamawiającego do wykonania robót budowlano – montażowych 

Zamawiający wymaga aby prowadzone roboty były wykonywane w sposób nie utrudniający 

funkcjonowania oraz nie powodujących przestojów w działaniu oczyszczalni ścieków. Wszelkie roboty 

mające wpływ na pracę oczyszczalni będą uzgodnione z kierownictwem oczyszczalni i prowadzone 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót. 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 

w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• zagospodarowania wytworzonych odpadów, 

• zawinionych przez Wykonawcę przestojów w pracy oczyszczalni ścieków. 

Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, który wspólnie z Zamawiającym dokona odbiorów, 

sprawdzenia i kontroli następujących elementów: 

• dokumentacji projektowej, 

• dopuszczenia materiałów do zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• Planu BIOZ, 

• jakości wykonanych robót, 

• odbioru robót zanikających, 

• końcowego odbioru robót, 

• ostatecznego odbioru po okresie gwarancji. 

A.2.2 Wymagania Zamawiającego odnośnie przygotowania terenu 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną przejmowanego 

terenu a po zakończeniu robót przywróci obiekty oraz teren przyległy do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót. 
 

W czasie trwania robót Wykonawca będzie dbał aby prowadzone przez niego roboty nie utrudniały 

normalnej eksploatacji oczyszczalni oraz powodowały zagrożenia bezpieczeństwa osób tam pracujących 

nie będącymi pracownikami Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać drogi dojazdowe 

do budowanego obiektu w należytym stanie tj. brak zanieczyszczeń lub innych przeszkód. Wykonawca 

będzie przestrzegał wszelkich ograniczeń dotyczących dopuszczalnych obciążeń jezdni zarówno 

na terenie Oczyszczalni Ścieków jak i na trasach dojazdowych. 

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzbrojenia 

kolidującego z budowanymi obiektami. 

A.2.3 Wymagania Zamawiającego odnośnie architektury. 

Nowo instalowane urządzenia należy dostosować wyglądem do istniejących na terenie Zamawiającego - 

uzgadniając wszelkie aspekty techniczne jak i kolorystyczne w tym umieszczenie logotypów. 
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A.2.4 Wymagania Zamawiającego odnośnie konstrukcji. 

Wszelkie dostarczone na plac budowy materiały i urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, warunkami zamówienia, Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Zastosowane materiały nie mogą być prototypowe lecz muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone 

do obrotu oraz stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Prace budowlane prowadzone będą w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które będą określać jakość i częstotliwość 

badania wykonanych robót. 

A.2.5 Wymagania Zamawiającego odnośnie instalacji 

Oferowane silniki zastosowane w źródle kogeneracyjnym o łącznej mocy elektrycznej 190 kVA, przy 

zawartości metanu 64% +/- 10% , musi pracować z mocą elektryczną ciągłą i osiągnąć moc znamionową 

zgodnie z kartą katalogową i sprawność elektryczną w max. zakresie eksploatacyjnym nie niższą niż 

36%. 

Oferowany moduł kogeneracyjny musi zostać w całości wykonany przez producenta z krajów EU 

z uwzględnieniem specyfiki spalania biogazu wytwarzanego na terenie Oczyszczalni ścieków. 

Zamawiający nie dopuszcza, aby oferowany agregat kogeneracyjny został wykonany u producenta 

agregatów kogeneracyjnych, który zajmuje się adaptacją silników, a nie wykorzystuje rozwiązań 

silników fabrycznie dedykowanych przeznaczonych do pracy na biogazie z oczyszczalni ścieków. 

Na dowód spełnienia powyższych warunków Oferent musi przedłożyć na etapie wniosku materiałowego 

oświadczenie producenta silnika spalinowego o jego wykonaniu w specyfikacji biogazowej (optymalnie 

w zakresie określonym w PFU). 

Zamawiający wymaga by Oferent posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie serwisu 

agregatów z silnikiem gazowym w tym na biogaz z oczyszczalni ścieków oraz innych źródeł biogazu 

i gazu. 

Oferowany agregat kogeneracyjny winien być kompletny i gotowy do uruchomienia. 

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji funkcjonalności pracy agregatu kogeneracyjnego (rodzaj paliwa, 

tryb pracy równoległej/wyspowej) na etapie montażu i uruchomienia urządzenia na terenie WiK 

Dzierżoniów. 

Oferent musi posiadać udokumentowane doświadczenie z zabudową wysokosprawnej kogeneracji o 

mocy elektrycznej co najmniej 60 kW w okresie ostatnich 7 lat. 

Urządzenia i instalacje technologiczne należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi 

i deklaracjami zgodności w języku polskim. Dopuszcza się tłumaczenie przysięgłe. 

Na zabudowane urządzenia i elementy systemu Wykonawca udzieli minimum 2 letniej gwarancji 

i rękojmi od odbioru końcowego. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi będzie serwisował agregaty 

kogeneracyjne wraz z instalacją oraz dostarczał materiały eksploatacyjne. 

Na chłodnice mieszanki i/lub awaryjnego zrzutu ciepła oraz fragmenty sieci technologicznych 

realizowanych w zakresie ww. zadania Wykonawca udzieli minimum 2 letniej gwarancji od odbioru 

końcowego. 
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Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania poszczególnych urządzeń uzyska zgodę na ich 

zastosowanie wydaną przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego 

w postaci zaakceptowanych wniosków materiałowych. 

A.2.6 Wymagania Zamawiającego odnośnie wykończenia 

Po zakończeniu robót cały budynek należy pomalować wewnątrz i na zewnątrz zgodnie z kolorystyką 

obowiązującą na oczyszczalni i uzgodnioną z Zamawiającym. Na posadzce oraz ścianach wewnętrznych 

do określonej w projekcie wysokości należy wykonać płytki. 

Zakupione i zamontowane urządzenia należy odpowiednio oznaczyć.  

A.2.7 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zaplecza budowy. Teren lokalizacji zaplecza budowy 

należy uzgodnić z Zamawiającym. Zaplecze budowy winno być zabezpieczone w odpowiednią ilość 

miejsca dla zapewnienia niezbędnego zaplecza biurowego i socjalno-bytowego. 

A.2.8 Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu 

Po zakończeniu realizacji projektu teren budowy jak i wszelkie drogi dojazdowe zniszczone przez 

Wykonawcę należy przywrócić do stanu sprzed realizacji projektu. Teren prowadzenia robót musi zostać 

wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. 

A.2.9 Obsługa geodezyjna 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra gospodarki 

przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. U. nr 25, poz. 133). 

A.2.10 Wymogi dotyczące warunków pracy Personelu Wykonawcy 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił swojemu personelowi warunki pracy zgodne 

z wymaganiami stawianymi przez Kodeks Pracy. Wymaga się zapewnienia odpowiednich warunków 

socjalnych i sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi odpowiedniej odzieży ochronnej, zaopatrzonej 

w logo (nazwę) Wykonawcy, środków ochrony osobistej wymaganych przepisami prawa pracy. 

A.2.11 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 

do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

Deklaracje zgodności 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, karty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione 

na każde życzenie inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 
 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

A.2.13 Odbiory robót 

Rodzaje odbiorów 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, Roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu robót/dostaw, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru 

i Zamawiający. 

O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 

i równocześnie powiadamia pisemnie inspektora zgodnie z wymogami umowy. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność 

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, 

świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych 

robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

• przeprowadzonych przez inspektora nadzoru badań i prób. 

Z przeprowadzonej inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora nadzoru, 

Zamawiającego i Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w inspekcji. W protokole inspekcji robót 

zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, 

mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

• technologię wykonania robót, 

• parametry techniczne wykonanych robót. 

2. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy robót/dostaw polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót lub zrealizowanych 

dostaw. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

3. Odbiór końcowy 

Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Wymaganiami Zamawiającego i umową. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru. 
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Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności następujące 

dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. projekty budowlane i wykonawcze wszystkich branż wraz 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

• specyfikacje urządzeń i materiałów, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• Dzienniki Budowy (oryginały), 

• dokumenty materiałowe m.in. specyfikacje, deklaracje, certyfikaty, DTR-ki, itp. 

• dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót do organów nadzoru celem udzielenia 

pozwolenia na użytkowanie, 

• karty przekazania odpadów, 

• instrukcje obsługi i eksploatacji, stanowiskowe, BHP, 

• niezbędne do eksploatacji i regulacji kody źródłowe i dostępu, 

• protokoły rozruchu i szkoleń,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru Robót, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inspektora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja odbiorowa, która po ich wykonaniu przystąpi do weryfikacji. 

4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad określonych 

dla odbioru końcowego robót. 

A.2.14 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, przewidziana za wykonanie poszczególnych etapów robót 

zgodnie z zapisami Umowy. Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót winny obejmować wszelkie koszty niezbędne do ich wykonania. 

B. Część Informacyjna 
 
Nie istnieje konieczność uzyskiwania dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów (jak wyciąg z planu 
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zagospodarowania przestrzennego, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, etc.), gdyż zadanie 

odnosi się do obiektów i urządzeń istniejących, tj. obiektu kogeneracji wraz z węzłem cieplnym oraz 

połączeniem z siecią gazową i elektroenergetyczną, dla których Zamawiający posiada tytuł prawny. 

Prace te zostaną więc wykonane w celu utrzymania obiektu dobrym stanie technicznym i pozwolą 

na użytkowanie instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem przy zwiększonej podaży biogazu. W związku 

ze zwiększeniem mocy wytwórczej na etapie projektowania Wykonawca ma obowiązek wystąpić 

do operatora systemu dystrybucyjnego o warunki dla zwiększonej mocy elektrycznej (2x 95kVA) oraz 

innych instytucji wynikłych z zakresu dokumentacji projektowej, a leżącej po stronie Wykonawcy. 

B.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie posiada uregulowane prawo do dysponowania 

nieruchomością, na której będą realizowane roboty budowalne. Działka 538 obręb Dolny w 

Dzierżoniowie zlokalizowana przy ul. Brzegowej 144, 58-200 Dzierżoniów jest w użytkowaniu 

wieczystym WiK Sp. z o.o. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

B.2  Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem przedsięwzięcia 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich Norm i norm 

branżowych. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich 

przepisów i Polskich Norm. Lista norm polskich dostępna na stronie internetowej Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej, w jego siedzibie: 

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa. 

Podstawowe urządzenie wynikające z realizacji zadania powinno być wykonane zgodnie z przepisami 

normami w tym zharmonizowanymi w zakresie silnika gazowego z generatorem synchronicznym, 

zespołem wymiany ciepła oraz systemem elektrycznym i sterowania: 

• dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) 

• dyrektywa elektro napięciowa (2006/95/WE) 

• kompatybilność elektromagnetyczna (2004/108/WE) 

• dyrektywa gazowa (90/369/WE) 

• oraz inne wynikłe z przedkładanych kart materiałowych. 
 

Poniżej zestawiono wybrane przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego pn. „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków 

w Dzierżoniowie”: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 

1118 ze zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U z 2004 r. nr 202, poz. 2072\0; 
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 

z późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1127 z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 

Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.); 

7. Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony 

środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2007 r. Nr 21, poz. 124) 

8. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 

z późniejszymi zmianami – tekst jednolity) 

9. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 

nr 132 poz. 622) 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 Nr 96, 

poz. 438) 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2014); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 

nr 249 poz. 2497); 

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087); 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.); 

16. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska; ustawy 

o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100 poz. 1085); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U z 2004 r. nr 130, 

poz. 1389). 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów, wytycznych, 

norm itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu.  

Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia 

o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie) i zgłoszenia robót. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie 

 
Dostawa pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” wchodząca w zakres 
projektu pn.: „Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidzianego do 
dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 

35 z 36 

B.3 Inne posiadane dokumenty niezbędne do zaprojektowania Robót budowlanych 

I. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych na własny koszt. 

II. Badania składu biogazu wytwarzanego na terenie Oczyszczalni Ścieków. 

Raport z wyników badań laboratoryjnych nr 58/2019 próba nr 1 – Dzierżoniów opracowany przez 

Laboratorium Badania i Analizy Biogazu G.P.Chem. w Toruniu - parametry biogazu z oczyszczalni 

ścieków stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

III. Schemat elektryczny rozdzielni głównej zlokalizowanej na terenie WiK Dzierżoniów 

Schemat elektryczny rozdzielni głównej, sekcja 1 zlokalizowanej na terenie WiK Dzierżoniów w stanie 

istniejącym, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 

IV. Wyciąg z dokumentacji projektowej dot. istniejących obiektów budowlanych 

Wyciąg z dokumentacji projektowej dotyczącej istniejących obiektów budowlanych, które podlegać 

będą przebudowie stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Szczegółowa inwentaryzacja obiektów budowlanych powinna zostać wykonana na etapie 

projektowania. 

V. Wyciąg z dokumentacji projektowej dot. istniejących instalacji 

Wyciąg z dokumentacji projektowej dotyczącej istniejących instalacji, które podlegać będą przebudowie 

stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Szczegółowa 

inwentaryzacja powinna zostać wykonana na etapie projektowania. 

VI. Wyciąg z Wniosku o dofinansowanie 

Wyciąg z Wniosku o Dofinansowanie, złożonego w NFOŚiGW w Warszawie, w zakresie parametrów 

układu kogeneracyjnego stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego.  

 

Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Kopia mapy zasadniczej z lokalizacją planowanej inwestycji 
Załącznik nr 2 – Plan Zagospodarowania Terenu  
Załącznik nr 3 – Lokalizacja inwestycji  
Załącznik nr 4 – Schemat ideowy pomieszczenia kogeneracji 
Załącznik nr 5 – Schemat elektryczny rozdzielni głównej, sekcja 1 zlokalizowanej na terenie WiK 

Dzierżoniów 
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z badań laboratoryjnych biogazu 
Załącznik nr 7 – Wyciąg z dokumentacji projektowej dot. istniejących obiektów budowlanych. 
Załącznik nr 8 – Wyciąg z dokumentacji projektowej dot. istniejących instalacji. 
Załącznik nr 9 – Dokumentacja archiwalna w formie elektronicznej 
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Załącznik nr 10 – Wyciąg z Wniosku o Dofinansowanie 
 


