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Wykaz Robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych z dnia 3 grudnia 2012, Dziennik 

Ustaw 2012. Poz. 1372 

 

 

NACE KOD CPV 

Sekcja F Budownictwo 

Dział Grupa Klasa Wyszczególnienie Komentarz 

45   Roboty 

budowlane 

Dział ten obejmuje budowę 

nowych budynków i 

obiektów, remonty i ogólne 

naprawy 

45000000 

 

Kody CPV zgodnie z rozporządzeniem komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 

listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 

2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

 

45200000-9  

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71223000-7 
Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów 

budowlanych 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45213000-3 
Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 

magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych,  

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem 



PRZEDSIĘWZIĘCIE „BUDOWA HERMETYCZNEJ INSTALACJI JAKO UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

KOMPOSTOWANIA   W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W GDAŃSKU” 

PROJEKTOWANIE I BUDOWA HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W 

GDAŃSKU, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAZOWE. 

Część III – Program Funkcjonalno - Użytkowy Strona 3/stron 163 

 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45230000-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45250000-4 
Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 

45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni 

45252000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów 

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
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OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

Znaczny wzrost ilości strumienia odpadów kierowanych do istniejącego systemu 

kompostowania spowodował, że istniejąca kompostownia przewidziana zgodnie z projektem 

„Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” na przepustowość 45.000 ÷ 

60.000 Mg/rok osiągnęła maksymalną przepustowości. Obecnie w instalacji przetwarzane 

jest 80,000 Mg/rok, co jest niewystarczające. Wzrost strumienia odpadów kierowanych do 

systemu kompostowania wynika głównie ze wzrostu ich ciężaru objętościowego z 

zakładanego pierwotnie 0,5 Mg/m3, a wynoszącego obecnie około  0,8 Mg/m3. Skutkuje to 

brakiem zakończenia procesu stabilizacji obrabianego materiału w istniejącej kompostowni 

tunelowej. Obecnie do systemu kompostowania kierowany jest strumień odpadów „bio” w 

ilości około 112.000 Mg/rok (76.000 Mg/rok z odpadów zmieszanych i 36.000 Mg/rok – 

odpady kuchenne ulegającej biodegradacji zbierane selektywnie). W związku z powyższym 

Zakład zmuszony jest również do przekazywania odpadów poza region w ilości ok. 30.000 

Mg/rok frakcji biodegradowalnej. 

Obecnie nie w pełni przetworzone odpady z istniejącej kompostowni (obiekt nr 401) 

kierowane są na istniejący plac dojrzewania kompostu (obiekt nr 403). W efekcie 

przetwarzanie kompostu na placu dojrzewania wiąże się ze znaczną uciążliwością 

zapachową. Wydzielające się odory z placu dojrzewania kompostu są powodem licznych 

protestów mieszkańców okolicznych terenów.  

Zasadniczym celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest budowa nowej kompostowni 

komorowej dla frakcji „mokrej” („bio”) o przepustowości 40.000 Mg/rok, co skutkować będzie 

zmniejszeniem obciążenia istniejącej kompostowni (ob. nr 401) oraz budowa hal wraz z 

infrastrukturą (wentylacja) dla procesów dojrzewania kompostu otrzymanego z frakcji 

„mokrej” w celu pełnej hermetyzacji projektowanych obiektów. 

Z powyższych względów podjęto decyzję o rozbudowie i modernizacji Zakładu poprzez 

zwiększenie możliwości przetwarzania odpadów biodegradowalnych „mokrych” w pełni 

hermetycznej instalacji kompostowania. Pełna hermetyzacja procesu kompostowania i 

dojrzewania ograniczy do minimum negatywne oddziaływanie instalacji na jakość powietrza 

na terenach przylegających do obiektu. Ze względu na to, iż przepisy prawa polskiego nie 

regulują dopuszczalnych parametrów emisyjnych z instalacji MBP, określono wartości 

graniczne emisji z nowej instalacji kompostowania i dojrzewania zgodnie z normami UE oraz 

m.in. z PN-EN 13725:2007.  

Po wybudowaniu hermetycznej instalacji, jako uzupełnienia istniejącego systemu 

kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku mieszkańcy okolicznych terenów 

odczują znaczna poprawę jakości powietrza. 
 

Nazwa planowanego przedsięwzięcia: „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie 

istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”.  
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Planowane przedsięwzięcie pn. „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie 

istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” przewidziane 

jest do realizacji na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

Szadółki (RIPOK Szadółki) leżącej w obrębie Regionu Północnego gospodarki odpadami 

komunalnymi województwa pomorskiego. Gminy objęte system zbiórki odpadów 

komunalnych w ramach RIPOK Szadółki to: 

Miasto Gdańsk 

⋅ Pruszcz Gdański 

⋅ Pruszcz Gdański Gmina 

⋅ Żukowo  

⋅ Przodkowo  

⋅ Kolbudy  

⋅ Kartuzy  

⋅ Somonino  

RIPOK Szadółki obsługuje 617 696 osób (zgodnie z danymi z PGOWP 2022), a ilość 

wytwarzanych odpadów komunalnych wynosiła w roku 2014 - 219 496,8 Mg. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania 

w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku będzie się składał z czterech kontraktów: 

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie 

Utylizacyjnym w Gdańsku, roboty budowlano – montażowe 

Kontrakt 2: Public Relations wraz z edukacją ekologiczną przedsięwzięcia pn. 

 „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego 

systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.” 

Kontrakt 3:   Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. „Budowa hermetycznej instalacji, 

jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie 

Utylizacyjnym w Gdańsku.” 

Kontrakt 4:    Dostawy sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w ramach przedsięwzięcia 

pn. „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego 

systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.” 

 

Przedmiotem zamówienia w ramach Kontraktu 1 jest „Projektowanie i budowa hermetycznej 

kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańska, roboty budowlano – montażowe” 

spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) z budową i montażem 

poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą urządzeń i narzędzi 

eksploatacyjnych.  

Zasadniczym celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest budowa nowej kompostowni 

komorowej dla frakcji „mokrej” („bio”) o przepustowości 40.000 Mg/rok, zmniejszenie 

obciążenia istniejącej kompostowni (ob. nr 401) oraz budowa hal obróbki wraz z 

infrastrukturą (wentylacja) dla procesów dojrzewania kompostu otrzymanego z frakcji 

„mokrej” w celu hermetyzacji nowej instalacji. 

Podstawowe cele realizacji inwestycji: 
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a) budowa nowej kompostowni komorowej dla procesu dynamicznego o czasie 

przetrzymania odpadów 5 tygodni oraz placu dojrzewania materiału o czasie 

przetrzymania 3 tygodnie zlokalizowanego w hali dojrzewania, 

b) pełna hermetyzacja projektowanej instalacji wraz z systemem oczyszczania powietrza   

i biofiltrem,  

c) zmniejszenie obciążenia istniejącej kompostowni (ob. nr 401), która przeznaczona 

będzie zasadniczo do obróbki materiału ze strumienia frakcji podsitowej  0 – 80 mm 

wydzielonej na sortowni ze strumienia odpadów  komunalnych zmieszanych. 

Rozwiązanie to pozwoli na wydłużenie dynamicznej obróbki odpadu tej frakcji    

i czasowego magazynowania operacyjnego na otwartym placu, 

d) uregulowanie gospodarki odpadami przeznaczonymi do kompostowania/stabilizacji 

Zakładu Utylizacyjnego  w Gdańsku. 

e) Uzyskanie Decyzji umożliwiających przekazanie do obrotu produktów powstałych w 

procesie kompostowania na instalacji wykonanej w ramach niniejszego kontraktu. 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje charakterystyczne parametry 

określające wielkość obiektów, zakres Robót Budowlanych oraz minimalne wymagania dla 

zamówienia. 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres Zamówienia obejmuje: Projektowanie, Wytyczenie, Roboty Budowlane, Dostawy 

Technologii, Szkolenia, Próby Końcowe, Próby Eksploatacyjne, uprzątnięcie Terenu Budowy, 

usunięcie Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Robót przez 

Zamawiającego oraz osiągnięcia efektu ekologicznego i technologicznego zrealizowanej 

hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie 

Utylizacyjnym, nie mniejszego niż wymagany przepisami prawa Kraju, spełniającego cele 

Projektu oraz zgodnego z deklarowanymi gwarancjami załączonymi do oferty Wykonawcy. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) kompostowni wraz z 

obiektami towarzyszącymi, zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w szczególności: 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 

290, 961, 1165, 1250 ze zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1472 ze zm.), 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

1579 ze zm.), Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 266, 542, 544, 566 ze zm.), Ustawy z dnia 10 lipca 

2007 r. o nawozach i nawożeniu Dz. U. z 2015 r., poz. 625, 1893, Ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 352, 1250 ze zm.), 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r., poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, 
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wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla kompostowni wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

b) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których 

obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie materiałów 

o wydanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci zewnętrznych, wraz 

z uzyskaniem stosownych decyzji, 

c) sporządzenie stosownej dokumentacji i przeprowadzenie ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko (jeżeli w toku prac projektowych taka konieczność 

wystąpi), zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 ze zm.), 

d) opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

e) opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych i technologicznych, 

f) ustanowienie Kierownika Budowy, 

g) 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), 

h) organizacja placu budowy, 

i) wytyczenie obiektów w terenie, 

j) budowa obiektów kompostowni i towarzyszącej infrastruktury, które zostały 

wymienione w części szczegółowej niniejszego PFU, 

k) dostawa i montaż urządzeń i sprzętu oraz wyposażenia technologicznego, 

l) operat ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami dla instalacji, 

m) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń, 

n) dostarczenie niezbędnych instrukcji rozruchu i eksploatacji wraz z instrukcjami 

stanowiskowymi, 

o) rozruch i szkolenie załogi, 

p) przeprowadzenie prób końcowych potwierdzających efekt ekologiczny i 

technologiczny, 

q) udział w przeprowadzeniu Prób Eksploatacyjnych,  

r) przygotowanie wniosków o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzenie 

do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin wraz z niezbędnymi 

załącznikami do Ministra właściwego do spraw rolnictwa wraz z uzyskaniem decyzji. 

s) opracowanie wniosku o wydanie decyzji Pozwolenie zintegrowane instalacji, zgodnie 

z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 

z 2016 r. poz. 672 ze zm.) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji, 

t) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie instalacji, 

u) sporządzenie 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; oraz wykonanie geodezyjnej 
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dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną 

na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

v) oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

 

Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować części branżowe zgodne z wymogami 

Zamawiającego, a w szczególności: 

a) projekt organizacji i wykonania inwestycji z uwzględnieniem funkcjonowania Zakładu 

podczas jego rozbudowy, 

b) przełożenia kolidujących sieci m.in. wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 

biogazowej, sieci elektrycznej i oświetlenia terenu oraz słaboprądowej, 

c) posadowienia i wznoszenia obiektów kubaturowych oraz liniowych – branże 

architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną, elektryczną i słaboprądową; 

d) projekty przyłączy do sieci, 

e) projekty technologiczne i branżowe wszystkich obiektów, 

f) projekty wewnętrznych urządzeń i instalacji technologicznych, sanitarnych 

(wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), 

elektrycznych, monitoringu i sygnalizacji,  

g) projekty wewnętrznych i zewnętrznych robót wykończeniowych obiektów 

kubaturowych, 

h) drogi dojazdowe i chodniki wraz z placami, 

i) zagospodarowanie terenu, 

j) opracowanie instrukcji bhp i ppoż. dla obiektów, 

k) opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji, 

Budowa nowych obiektów technologicznych na terenie istniejącego placu dojrzewania 

obejmuje między innymi: 

� obiekty nowe wraz z infrastrukturą: 

• reaktory (komory) dynamicznego kompostowania - ob. nr 408 A i 408 B 

• hala przygotowania wsadu – ob. nr 409 A 

• łącznik operacyjny – ob. nr 409 B 

• hala dojrzewania i obróbki końcowej – ob. nr 409 C  

• przenośnik materiału do kompostowania łączący projektowaną halę przygotowania 

wsadu z sortownią o dł. około 135 m na estakadzie o wys. w świetle min. 5 m oraz 

przenośniki dla materiału strukturalnego 

• plac odkładczy frakcji 0 - 80 mm - ob. nr 410 

• biofiltr - ob. nr 411 

• zbiornik retencyjny na wody opadowe z pompownią ścieków - ob. nr 706 

• stacja transformatorowa wraz z centralą sterowniczą (dyspozytornią) – ob. nr 603 

• sieci i przyłącza 

• drogi i chodniki 

� modernizacja istniejących obiektów: 
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• zbiornik na odcieki i ścieki technologiczne – ob. nr 704 (m.in. ścianka działowa, 

dodatkowa przepompownia i system rurociągów oraz system napowietrzania 

odcieków) 

• przystosowanie istniejących przenośników frakcji mokrej do odbioru odpadów dla 

potrzeb projektowanej kompostowni w istniejącej sortowni – ob. nr 304 

• modernizacja (przebudowa) przenośników materiału do kompostowania w istniejącej 

sortowni – ob. nr 304 (alternatywne połączenie przenośnika frakcji 0 – 80 mm   

z przenośnikiem frakcji „mokrej”) w rejonie kompostowni – ob. nr 401 

• drogi dojazdowe 

3. WYMAGANIA OGÓLNE  

O ile nie jest to określone inaczej w wymaganiach szczegółowych dla poszczególnych 

zadań, Zamawiający oczekuje wykonania i wykończenia obiektów zgodnie z określonymi 

poniżej wymaganiami ogólnymi. 

Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż 

określone poniżej. Wszystkie materiały zastosowane w Robotach powinny być nowe i o 

najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające 

minimum konserwacji. Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać 

długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących na Placu Budowy. 

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym 

i środowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom, a w szczególności: 

• produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają 

być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających 

przywieranie drobnych części stałych) i nie mogą ulegać biodegradacji, 

• produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia 

toksykologicznego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, 

nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą 

posiadać atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający 

przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej. 

• Zamawiający wymaga zastosowania materiałów budowlanych nie gorszych niż 

wymienione poniżej. 

• Wszelkie nazwy własne które mogły pojawić się w Dokumentach Zamawiającego 

stanowią jedynie przykłady zastosowań materiałowych i należy rozumieć je jak nazwy 

własne z dopiskiem – lub równoważne. 

• Wymagania opisane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych będzie się 

uważało za spełnione również dla rozwiązań równoważnych. 



PRZEDSIĘWZIĘCIE „BUDOWA HERMETYCZNEJ INSTALACJI JAKO UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

KOMPOSTOWANIA   W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W GDAŃSKU” 

PROJEKTOWANIE I BUDOWA HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W 

GDAŃSKU, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAZOWE. 

Część III – Program Funkcjonalno - Użytkowy Strona 18/stron 163 

 

3.1. Architektura obiektów 

3.1.1. Wymagania ogólne 

Hale i komory kompostowania dynamicznego należy wkomponować w otoczenie w sposób 

zapewniający zharmonizowanie z krajobrazem. Rozwiązania architektoniczne oraz 

parametry obiektów powinny być zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla obiektów objętych niniejszym Kontraktem. 

Rozwiązania architektoniczne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego na 

wstępnym etapie projektowania.  

Należy zaprojektować i wykonać budynki (obiekty) o układach konstrukcyjnych poprzecznych 

lub podłużnych, jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych, przykrytych dachami o 

odpowiednim nachyleniu. 

Kolorystyka architektury budynków (dachy, rynny, okna i bramy) i ich wykończenia 

dostosowana do istniejących obiektów i będzie określona na etapie projektowania w 

porozumieniu z Inżynierem Kontraktu i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

3.1.2. Lekka obudowa i elewacje 

Hale 

• Konstrukcja stalowa, jednonawowa, układ wieloprzęsłowy. 

• Płyta warstwowa z rdzeniem gr. min. 80 mm na całej wysokości hali mocowana 

wkrętami samowiercącymi  

• Obróbki blacharskie: 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej  poliestrem w kolorze 

odpowiednim do miejsca występowania. Obróbki usztywniające, jak również obróbki 

położone na blasze trapezowej dachu wykonać z blachy ocynkowanej. Dla 

zapewnienia szczelności hali wszystkie obróbki blacharskie powinny mieć dodatkowe 

elastyczne uszczelnienie. 

 

Komory kompostowania dynamicznego 

Tynki zewnętrzne naturalne zatarte na gładko, wszystkie ściany szczytowe ocieplone. 

3.1.3. Dachy 

Hale 

• warstwa nośna dachu  - konstrukcja stalowa 

• blacha dachowa TR gr. min. 0.75mm (m. in. obciążenie śniegiem) stal S320. 

blacha układana w negatywie, mocowana np. wkrętami samowiercącymi z podkładką 

neoprenową. 

• pokrycie dachu - membrana dachowa z PVC, płyty z wełny mineralnej (ok.   

1,60 kN/m3) gr. min. 16 cm, folia na blasze TR. 
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Komory kompostowania dynamicznego 

• warstwa nośna dachu - konstrukcja żelbetowa gr. min 22 cm z betonu kl. min C35/45 

• paroizolacja  

• płyty z wełny mineralnej (około 1,60 kN/m3) gr. min. 12 cm 

• membrana dachowa z PVC – pokrycie dachu 

3.1.4. Posadzki 

Hale 

Posadzka posadowiona bezpośrednio na płycie betonowej istniejącego placu 

kompostowania. 

Warstwy posadzki: 

• płyta żelbetowa utwardzana powierzchniowo gr. min. 200 mm. Beton  kl. min.C35/45, 

zbrojenie stalą  kl. A-IIIN np. gat. B500SP. Płytę zdylatować na pola max. 20 x 20 m. 

• szczeliny dylatacyjne zdyblować i uszczelnić. 

• folia PEHD  gr. min. 1,0 mm, 

• warstwa wyrównawcza z betonu  kl. min. C8/10, gr. od 2 do 16 cm. 

 

Komory kompostowania dynamicznego 

Pod płytą posadzki wykonać izolację z folii PEHD  gr. min. 1,0 mm (na warstwie 

wyrównawczej) 

Płyta żelbetowa utwardzana powierzchniowo. gr. 400 mm. Beton  kl. C35/45, zbrojenie stalą 

kl. A-IIIN np. gat. B500SP. 

Z płyty posadzkowej wypuścić zbrojenie pionowe ścian.  

Przed betonowaniem w płycie osadzić niezbędne rurociągi  w tym napowietrzające oraz 

elementy odwodnienia liniowego wg wytycznych branży technologicznej. 

Posadowienie płyty żelbetowej posadzki  na palach fundamentowych. Zakłada się 

wyburzenie istniejącej górnej płyty placu (gr. 20 cm) i posadowienie płyty na istniejącej 

podbudowie zasadniczej placu dojrzewania z chudego betonu gr. 15 cm na nowej warstwie 

wyrównawczej betonowej kl. min. C8/10 o gr.  od  2 do 16 cm. 

3.1.5. Rynny i rury spustowe 

Rynny i rury spustowe oraz odwodnienia powierzchni dachów stalowe ocynkowane 

powlekane obustronnie warstwą poliuretanu lub malowane lub z tworzywa sztucznego,   

z bezpośrednim podłączeniem rur spustowych do systemu kanalizacji deszczowej, na 

wysokości 0,3-0,8m od poziomu terenu rury spustowe wyposażyć w uniwersalne wpusty 

deszczowe z koszem zatrzymującym liście lub czyszczaki z pokrywami i kratkami 

zbierającymi zanieczyszczenia. Odwodnienie dachów za pomocą kanalizacji grawitacyjnej. 

Przed odprowadzeniem wód opadowych do zbiorników retencyjnych (ob. nr 700 i 706) 

zastosować studnie osadnikowe i zapewnić do nich dojazd w celu ich oczyszczenia. 
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3.1.6. Stolarka drzwiowa zewnętrzna, bramy segmentowe 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe jedno lub dwuskrzydłowe. Rama skrzydła i ościeżnicy 

wykonana z kształtowników aluminiowych z przegrodą termiczną. Skrzydło wypełnione szybą 

zespoloną, panelem z blach aluminiowych lub stalowych ocynkowanych ocieplonym 

styropianem lub pianką poliuretanową. Wygląd, kształt przeszkleń do uzgodnienia z 

Zamawiającym. Otwieranie drzwi na zewnątrz. Drzwi z uszczelnieniem gumowym na całym 

obwodzie. Drzwi wyposażone w klamki lub uchwyty rurowe, zamki wielopunktowe z 

wkładkami, zawiasy z blokadą antywłamaniową, wizjery oraz inne wyposażenie takie jak: 

samozamykacze, zamki antypaniczne, kontrola dostępu. Rama skrzydła i ościeżnica oraz 

panel malowane proszkowo. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

opracowania dokumentacji projektowych. Wszystkie drzwi o współczynniku izolacyjności 

akustycznej ≤30 dB . 

Bramy wjazdowe, przemysłowe segmentowe (ocieplane), z automatycznym elektrycznym 

mechanizmem otwierania i zamykania, z przeszkleniami, odporne na korozję, podobnie jak 

konstrukcja hal lub zabezpieczone antykorozyjnie. Bramy należy wyposażyć w awaryjny 

ręczny system otwierania i zamykania zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz, oraz 

urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem.  

Zamawiający wymaga realizacji bram segmentowych z prowadzeniem pionowym równolegle 

do wewnętrznej ściany hali. Dopuszcza się poziome prowadzenie płaszcza bramy w 

odległości max. 1,0 m od wewnętrznej konstrukcji dachu hali. 

Bramy wewnętrzne (ob. nr 409B) szybkobieżne, rolowane z pasami przeziernymi z napędem 

i fotokomórkami. 

Wszystkie wjazdy, bramy wjazdowe oraz nośne elementy konstrukcji winny być 

zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przez wjeżdżające pojazdy poprzez 

wykonanie na zewnątrz i wewnątrz budynku trwale posadowionych na żelbetowych 

fundamentach stalowych odbojów oraz umożliwiające (odporne) utrzymanie różnicy ciśnień 

pomiędzy pomieszczeniami w halach około 12 Pa, w komorach około 16 Pa. 

Minimalny wymiar bram szer. 5,0 m x wys. 4,5 m oraz co najmniej 2 bramy szer. 6,5 m x wys. 

4,5 m. 

Kolorystyka bram do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej. 

3.1.7. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe wykonane z blachy cynkowanej powlekanej 

powłoką poliestrową lub malowane proszkowo, skrzydła pełne lub z przeszkleniami. Skrzydła 

i drzwi standardowo wyposażone w zawiasy i zamki na klucz. Opcjonalne wyposażenie w 

samozamykacze. Ościeżnice z kształtowników stalowych z progiem lub bez, malowane 

proszkowo, wyposażone w uszczelkę przylgową. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji 

projektowych. 
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3.1.8. Ślusarka 

Balustrady, pomosty i drabiny ze stali nierdzewnej o rozwiązaniach systemowych. Do 

wszelkich urządzeń umieszczonych na wysokościach musi być zapewniony 

swobodny dostęp i możliwość konserwacji bez użycia przenośnych drabin, podestów 

i podnośników (z wyjątkiem oświetlenia wewnętrznego obiektów). 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania wszystkich elementów 

robót zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi 

standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty budowlane winny być 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najnowszą 

praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT) wymaganą Prawem Kraju. 

3.2. Konstrukcja 

3.2.1. Materiały 

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów budowlanych nie gorszych niż wymienione 

poniżej: 

• elementy konstrukcji głównej hal – stal gatunku S355JR, S235JR,  

• elementy stężające – stal gatunku S235JR, 

• elementy walcowane konstrukcji drugorzędnej – stal gatunku S355JR. 

W połączeniach śrubowych zaleca się stosować następujące rodzaje śrub: 

• śruby M12 klasy 5.8 (ocynkowane ogniowo) – wg PN-EN ISO 4014 

• śruby M16 klasy 8.8 (ocynkowane ogniowo) – wg PN-EN ISO 4017 

• śruby M20 klasy 8.8 (ocynkowane ogniowo) – wg PN-EN ISO 4014 

• śruby M24 klasy 10.9 (ocynkowane ogniowo) – wg PN-EN 14399 

Połączenia śrubowe zwykłe, niesprężane oraz sprężane. 

Konstrukcje żelbetowe hal (funamnty, posadzki, ściany oporowe)  beton min.  kl. C35/45 

(B45) o W-10; C8/10 (B10), Komory Kompostowania Dynamicznego beton min. kl. C35/45 o 

W-6 i F-100. Stal zbrojeniowa  kl. A-IIIN  np. gat. B500SP. 

3.2.2. Fundamenty 

Hale (409A, 409B, 409C) 

Stopy fundamentowe żelbetowe o wym. 1,60 x 0,60 m z kominkiem –  ilość min. 25 szt.      

i o wym. 0,60  x 0,60 m – ilość min. 2 szt. (łącznie 409A i 409C) 

Stopy z betonu min. kl. C35/45, zbrojenie stalą  kl. A-IIIN np. gat. B500SP. 

Słupy hali łącznika operacyjnego (409B) posadowione bezpośrednio na ścianach 

żelbetowych komór kompostowania dynamicznego ilość min. 18 szt. o dł. około 1,5 m. Słupy 

pośrednie przybramowe – ilość min. 4 szt. Słupy hal 409A i 409C od strony komór 

kompostowania posadowione bezpośrednio na ścianach komór (pilastry) lub na 

niezależnych słupach żelbetowych.  
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Słupki pośrednie hal (łącznie 409A i 409C) - ilość min. 13 szt. posadowione na murze 

oporowym ścian zewnętrznych (o wysokości od 2,20 m do 2,50 m – mur oporowy stanowi 

ochronę ścian hali przed zniszczeniem). 

Posadowienie  stóp na palach betonowych min.  φ 400 mm, zbrojonych HEB120. 

Wstępne zestawienie pali dla wszystkich hal: 

• pale fundamentowe, Lśr. = 14,00 m, zbrojenie HEB120   -  min. 65 szt.  

Szczegółową ilość i parametry pali fundamentowych należy ustalić na etapie projektu 

budowlanego. 

 

Komory kompostowania dynamicznego 

Posadowienie płyty fundamentowej na palach betonowych min. φ 400 mm, zbrojonych 

HEB140 po rozbiórce górnej warstwy istniejącego placu ob. nr 403. 

Wstępne zestawienie pali: 

•   pale fundamentowe, Lśr. = 16,50 m  - min. 226 szt. (dla 16 komór) 

Szczegółową ilość i parametry pali fundamentowych należy ustalić na etapie projektu 

budowlanego. 

3.2.3. Elementy konstrukcyjne  

Hale 

• dźwigary kratowe – pasy z HEA, HEB, stal S355, skratowania z Rk; stal S2355, 

• słupy główne HEA (S355), 

• stężenia połaciowe z rur kwadratowych (S235) i prętowe ø20÷30 (S235), 

• płatwie dachowe kratowe – pasy z rur kwadratowych (S355), skratowania z rur 

kwadratowych (S235), 

• mur oporowy żelbetowy gr. min 250 mm, o wys. od 2,2 do 2,5 m z betonu  kl.  min 

C35/45, zbrojony stalą  kl. A-IIIN zlokalizowany przy ścianach zewnętrznych hal o 

długości łącznej około 300 mb (szczegółowe rozwiązanie wg. projektów 

wykonawczych). 

Dopuszcza się inne rozwiązania systemowe konstrukcji nośnej hal pod warunkiem 

przedstawienia szczegółowych rozwiązań i obliczeń. W obliczeniach konstrukcyjnych hal 

(409A, 409B, 409C) należy uwzględnić dodatkowe obciążenie całej konstrukcji dachów 

hal o wartości 0,25 kN/m2 umożliwiające docelowe zamontowanie na dachach hal 

paneli  fotowoltaicznych. 

 

Komory kompostowania dynamicznego 

Komory o konstrukcji żelbetowej należy podzielić na oddylatowane segmenty. Elementy 

żelbetowe zdylatować na pola o długości max. 22,0 m. Szczeliny dylatacyjne zdyblować i 

uszczelnić. 

Komory przykryć stropem żelbetowym monolitycznym  gr. min. 220 mm. Beton  kl. min. 

C35/45, zbrojenie stalą  kl. A-IIIN np. gat. B500SP. 
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3.2.4. Ściany zewnętrzne 

Hale 

Płyta warstwowa z rdzeniem gr. min. 80 mm na całej wysokości hal w układzie poziomym, 

mocowana wkrętami samowiercącymi np. HILTI S-MD 51 Z z podkładką neoprenową. 

Uwaga: rozwiązania obudowy muszą zapewniać szczelność hali. 

 

Komory kompostowania dynamicznego 

Ściany gr. 250 mm sprężyście zamocowane w płycie dennej (posadzce komór). Beton  kl. 

min. C35/45, zbrojenie stalą  kl. A-IIIN np. gat. B500SP. 

3.2.5. Ściany wewnętrzne 

Mury oporowe (ściany) hal technologicznych żelbetowe, umożliwiające przeniesienie parcia 

czasowo magazynowanych odpadów do wysokości składowania i ewentualnego uderzenia i 

nacisku łyżki ładowarki na ścianę, prefabrykowane lub wylewane na placu budowy wykonane 

z betonu  kl. min. C35/45, zbrojony stalą  kl. A-IIIN . Powierzchnie wewnętrzne murów 

oporowych (od strony wewnętrznej hal) należy zabezpieczyć wykładziną z blachy stalowej o 

grubości min. 4 mm. 

Ściany wewnętrzne łącznika operacyjnego (409B)  z blachy stalowej trapezowej (nie 

ocieplane). 

3.2.6. Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych i betonowych 

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych należy uzupełnić wszystkie ubytki 

powłok ochronnych powstałych w trakcie transportu, składowania i montażu.  

Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 obiekt zalicza się do kategorii agresywności środowiska - C4. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być minimum co najmniej 

piaskowane do II stopnia czystości powierzchni wg PN-70/H-97050 (obecnie PN ISO 8501-

1/1996)i malowane warstwą podkładową min. 2x40 µm; warstwa nawierzchniowa min. 80 

µm, lakier dwukomponentowy. 

Zabezpieczenia konstrukcji betonowych i żelbetowych należy wykonać wg Polskiej Normy 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru oraz wg PN-86/B-01811 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – 

Ochrona materiałowo-strukturalna – Wymagania. Kategoria agresywności środowiska – C4, 

klasa ekspozycji betonu XC4, XA3. Nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%. Posadzki o 

ścieralności klasy I. 
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3.2.7. Naświetla 

Hale (409A, 409B, 409C) należy wyposażyć w naświetla dachów (świetliki) oraz naświetla 

ścienne (np. z płyt poliwęglanowych) zapewniające naturalne oświetlenie w ciągu dnia. 

Zamawiający dopuszcza okna nieuchylne w ścianach zewnętrznych hal. 

3.3. Zabezpieczenia i ochrona przeciwpożarowa 

Jednokondygnacyjne budynki o gęstości obciążenia ogniowego od 500 do 1000 MJ/m2 mogą 

posiadać strefę pożarową wielkości do 15 000m2.  

Obiekty należy wyposażyć w klapy i kurtyny dymowe, wykonane w klasie „E” odporności 

pożarowej. 

W klasie „E” odporności pożarowej w stosunku do elementów konstrukcyjnych nie stawia się 

wymagań klas odporności ogniowej, elementy muszą być wykonane z materiałów nie 

rozprzestrzeniających ognia.    

Wykonawca zaprojektuje wszystkie wymagane elementy ochrony przeciwpożarowej zgodnie 

z wymaganiami: 

• Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 

dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 124, poz. 1030), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1422) 

oraz powoływanych w ww. rozporządzeniach Polskich Norm. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej Dz.U.2015, poz. 2117) Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na 

budowę wykona opracowanie wytycznych technicznych bezpieczeństwa pożarowego i 

uzgodni z rzeczoznawcą rozwiązania ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego. 

Na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą Wykonawca zrealizuje 

i dostarczy wszystkie niezbędne elementy ochrony przeciwpożarowej, jak np. instalacje 

wewnętrzne z hydrantami wewnętrznymi do gaszenia pożaru, podręczny sprzęt gaśniczy z 

instrukcjami, oznaczenia ewakuacyjne itd.  

Wykonawca zrealizuje odpowiednie sieci, hydranty, tak aby spełniały wymagania ww. 

przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Ponadto Zamawiający wymaga przyjęcia następujących rozwiązań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej: 
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• ochrona przeciwpożarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez 

zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarć, 

• wszystkie budynki wyposażone w instalacje odgromowe, których uziomy powiązane 

zostaną w terenową sieć uziemień. 

3.4. Sieci i instalacje wod.-kan., c.o. wentylacji i klimatyzacji 

3.4.1. Sieci wodociągowe 

Zasilanie sterowni i WC zrealizowane będzie z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej 

przy budynku  magazynowo – warsztatowo – socjalnym ob. nr 507. 

Zamawiający wymaga aby przyłącze sieci wodociągowej wykonane było z rur PEHD PE100, 

na ciśnienia minimalne robocze PN10. 

Zasuwy odcinające - kołnierzowe wykonane z żeliwa sferoidalnego PN10, z miękkim 

uszczelnieniem klina. 

Nie przewiduje się wykonywania zewnętrznej sieci hydrantowej. 

Rurociągi, armatura, kształtki powinny posiadać aktualny atest higieniczny wydany przez 

Państwowy Zakład Higieny. 

Prace projektowe i wykonawstwo należy realizować przy zachowaniu wymagań technicznych 

COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – zeszyt   

nr 3. 

3.4.2. Sieci kanalizacji ścieków bytowo – sanitarnych, technologicznych i deszczowych 

Zakłada się, że na terenie projektowanych obiektów powstanie centrala sterownicza 

(dyspozytornia) – ob. nr 603 z pomieszczeniami sanitarnymi dla pracowników (WC). Ścieki 

sanitarne z tego pomieszczenia kierowane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej przy 

budynku magazynowo – warsztatowo – socjalnym ob. nr 507.  

Zamawiający wymaga wykonania rurociągów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej z rur 

PVC. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów rurociągów.  

Minimalne średnice wewnętrzne kanałów: 

-  dla kanalizacji technologicznej - DN 200 mm; 

-  dla kanalizacji deszczowej - DN 300 mm. 

Na kanalizacji grawitacyjnej technologicznej i deszczowej Zamawiający wymaga wykonania 

studni rewizyjnych min. DN1000mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu 

klasy min. C35/45 o wodoszczelności min. W10, łączonych na uszczelki. Kinety wszystkich 

studzienek wykonane, jako prefabrykat o wysokości ¾ średnicy kanału z betonu klasy min. 

C35/45 o wodoszczelności min. W10, z wewnętrzną wkładką ochronną wykonaną z 

polipropylenu o grubości min. 6mm na całej wysokości dennicy oraz w dnie dennicy.  

Studnie rewizyjne lokalizować na odcinkach prostych w odległościach nieprzekraczających 

50 m oraz przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. 
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Studnie przykryte włazami kanałowymi o średnicy Ø600 mm, klasy D400 w placach i drogach 

utwardzonych przeznaczonych dla sprzętu transportowego ciężkiego tj. samochodów 

ciężarowych, ładowarek, C250 w drogach dla samochodów osobowych i terenie zielonym)   

z żeliwa sferoidalnego zgodnie z normą PN-EN 124 z betonowym wypełnieniem pokryw,    

z betonu klasy C35/45, bez wentylacji dla kanalizacji technologicznej, z wentylacją dla 

kanalizacji deszczowej. Rama włazu z wkładką tłumiącą z elastomeru, właz zatrzaskowy z 

przegubem kulistym z otwarciem maksymalnym 130º i blokadą pokrywy przy zamykaniu w 

położeniu 90º. Studnie wyposażone w stopnie włazowe w postaci klamry z prętów stalowych 

KO, o grubości Ø30 mm i długości 30cm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej w układzie 

drabinowym, co 25 cm. Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne i 

elastyczne, wykonywane w betoniarni przez dostawcę prefabrykatów.  

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanałowe należy obetonować (beton klasy 

C16/20) wraz z pierścieniem betonowym, o średnicy kręgu betonowego i wysokości kręgu 

zwężkowego.  

Dla kanalizacji technologicznej wszystkie rury, uszczelki, studnie kanalizacyjne oraz inne 

produkty stosowane do budowy sieci dodatkowo muszą posiadać odporność chemiczną na 

agresywne oddziaływanie ścieków w zakresie pH 4 ÷ 10 oraz gazów: CH4, H2S2 CO i CO2. 

Odwodnienia liniowe w projektowanych obiektach wykonane z polimerobetonu, łączone na 

pióro-wpust, układane w ciągach odwadniających poprzez połączenie korytek bez spadku z 

korytkami ze spadkiem o stałej pochyłości. Ruszt przykrywający koryta żeliwny z 

mocowaniem bezśrubowym dla klasy obciążenia E600. Odpływ ścieków z ostatniego korytka 

poprzez studnię osadnikową lub uformowany odpływ pionowy.  

Studnie osadnikowe z wpustami na kanalizacji deszczowej ze zwieńczeniami wpustami 

żeliwnymi D400 (w ciągach komunikacyjnych samochodów ciężkich) oraz C250 (dla 

lokalizacji w drogach przewidzianych dla samochodów osobowych) z wkładkami 

amortyzującymi. Wpusty montowane na pierścieniach betonowych odciążających. 

Zamawiający wymaga, aby rurociągi tłoczne sieci/instalacji, technologicznych i deszczowych 

wykonane były z rur PE100, SDR17, PN10. W przypadku realizacji przez Wykonawcę 

rurociągów tłocznych metodą bezwykopową - przewiertem horyzontalnym sterowanym – 

należy stosować rurociągi PE100, SDR17, PN10, co najmniej dwuwarstwowe materiałowo z 

zewnętrzną warstwą ochronną z tworzywa PP dopuszczone do stosowania bez podsypki, 

obsypki oraz do bezwykopowego układania, odporne na skutki zarysowań i nacisków 

punktowych potwierdzone wynikami badań na propagację pęknięć wg ISO 13479 – wynik 

badań > 8760h, testem FNCT wykonanym na próbce rury wg ISO 16770 – wynik badań > 

8760h oraz wynikami badań testu według metody dr. Hessela – wynik badań > 8760h. Rury 

winny spełniać wymogi PAS 1075 i posiadać potwierdzenie tego faktu certyfikatem wydanym 

przez niezależny akredytowany instytut. 

Rurociągi tłoczne PE100 łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą 

złączek elektrooporowych. 

Prace projektowe i wykonawstwo należy realizować przy zachowaniu wymagań technicznych 

COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 
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3.4.3. Przepompownie 

Zamawiający wymaga wykonania przepompowni niewymagających stałej obsługi. Należy 

zrealizować pompownie o maksymalnej godzinowej wydajności pompy lub pomp większej od 

maksymalnego dopływu ścieków o 10 %. Zalecana ilość cykli pracy pompowni 6–12 cykli/h 

(dla pompowni wód deszczowych i ścieków technologicznych). Zamawiający wymaga 

zastosowania pomp przeznaczonych do ścieków surowych mocno zanieczyszczonych, 

przetłaczających ścieki bytowe, skratki, piasek zawarty w ściekach. Do pomiaru wysokości 

cieczy – sondy hydrostatyczne. Wszystkie przepompownie ścieków wyposażyć w 

przepływomierze z przekazaniem sygnałów do centrali sterowniczej (dyspozytorni) w celu 

monitorowania bilansu ścieków. Zamawiający wymaga zapewnienia bezpiecznego dostępu 

do przeglądów okresowych systemu pomiarowego. 

Pompy zatapialne z korpusami wykonanymi z żeliwa, zabezpieczonego trwałymi żywicami 

epoksydowymi odpornymi na korozyjne działanie ścieków. Silniki zblokowane z pompą o 

min. stopniu ochrony IP68, klasie izolacji F, zasilanie prądem zmiennym trójfazowym. Kolana 

sprzęgające do pomp przymocowane do dennicy. 

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe komór pompowni (dennice, kręgi, pokrywy) 

wykonane z C35/45, o wodoszczelności min. W8, łączone za pomocą uszczelek. Dennice 

korpusu pompowni wyposażone w skosy zapobiegające osadzaniu się osadów, zawiesin i 

piasków na dnie komór pompowni.  

Otwory włazowo-rewizyjne w pokrywach korpusu pompowni przykryte włazami 

kwadratowymi na zawiasach min. 80x80 cm lub okrągłymi ø80 cm. W świetle otworów 

zamocowane za pomocą wsporników prowadnice służące do opuszczania i wyciągania 

pomp. Komora pompowni wyposażona w zamocowaną do ściany drabinę z wysuwanym 

ponad powierzchnię pokrywy pochwytem (drabina z pochwytem ze stali kwasoodpornej). 

Podesty, pomosty, stopnie złazowe itp. muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową. Do 

pompowni zapewnić dojazd, teren wokół pompowni utwardzić. 

Instalacje wewnątrz przepompowni, orurowanie, piony tłoczne, trójniki orłowe oraz wszystkie 

konstrukcje i elementy stalowe, prowadnice, łańcuchy, połączenia śrubowe, elementy 

kotwiące zamontowane w komorze wykonane ze stali kwasoodpornej.  

Armatura o korpusach żeliwnych zabezpieczona powłoką antykorozyjną.  

Zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową 

odporną na działanie ścieków, zamontowane na pionowych odcinkach rurociągów tłocznych. 

Zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękko uszczelnione z klinem gumowanym, pokryte 

trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, zasuwy zamontowane na poziomym 

odcinku rurociągów tłocznych. Zasuwy wyposażone w trzpień połączony z wrzecionem 

zasuwy, wyprowadzony na wysokość włazu rewizyjnego pompowni dla umożliwienia 

otwierania i zamykania z poziomu terenu za pomocą klucza do zasuw. 

Przepompownie wyposażone w przyłącze płuczące z szybkozłączem hydrantowym ø 52 na 

jednym z pionów tłocznych.  

System wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej komory przepompowni. 

Na przedmiotach metalowych (drabina, prowadnice, korpusy silników pomp), połączenia 

wyrównawcze. 
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Zamawiający wymaga możliwości sterowania pracą pompowni z poziomu miejscowej szafy 

sterowniczej przy komorze pompowni, z poziomu sterowni, z uwzględnieniem wymaganych 

blokad pracy, transmisji parametrów pracy do pomieszczenia sterowni, wizualizacji ich pracy. 

3.4.4. Instalacje wodociągowe  

Instalację wewnętrzną wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych.  

Przewody instalacji wodnych prowadzić należy powierzchniowo w uchwytach systemowych. 

Po wykonaniu instalację wodociągową poddać należy próbie szczelności, przepłukać 

i zdezynfekować. 

3.4.5. Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej 

Całą instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC.  

Każdy z pionów wyposażyć należy w rewizję (na poziomie przyziemia) nad posadzką i 

wyprowadzenia do kominków wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu.  

Po wykonaniu dokonać próby szczelności instalacji sanitarnej. 

3.4.6. Instalacje c.o. 

Zamawiający wymaga że w okresie zimowym temperatura w halach nie będzie niższa niż + 

50C. Sprawność wymienników central wentylacyjnych należy zaprojektować i wykonać na 

takim poziomie, by ilość odzyskanego ciepła w okresie zimowym pozwoliła na utrzymanie 

temperatury powietrza w halach powyżej + 50C.  

Nie przewiduje się wykonania dodatkowej instalacji c.o. dla hal. 

Ogrzewanie pomieszczenia sterowni z sanitariatem (ob. nr 603) będzie realizowane przy 

pomocy grzejników elektrycznych 

Zasilanie w sanitariatu w wodę użytkową ciepłą poprzez przepływowy ogrzewacz wody. 

3.4.7. Instalacje wentylacji i klimatyzacji 

Wykonawca zaprojektuje i zbuduje zintegrowany system wentylacji mechanicznej nawiewno-

wyciągowej w pomieszczeniach budynków (hal) dla zapewnienia wymiany powietrza z 

odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego poprzez rekuperację zgodnie z Polskim Prawem 

i Polskimi Normami. 

Wykonawca zaprojektuje i zbuduje system klimatyzacji w obiektach pomocniczych ( centrala 

sterownicza) zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

3.4.8. Instalacje sprężonego powietrza 

Wykonawca zaprojektuje i zbuduje system instalacji sprężonego powietrza wyposażony w 

stacjonarny agregat sprężonego powietrza o wydajności min. 1,0 m3/min, P = 0,8 MPa, z 
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zewnętrzną czerpnią powietrza. Długość rurociągów rozprowadzających powietrza około   

40 mb, sieć wyposażona w 4 punkty poboru. Lokalizacja w hali dojrzewania i obróbki 

kompostu – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

3.5. Sieci i instalacje elektroenergetyczne 

3.5.1. Zasilanie w energię elektryczną. 

Zasilanie w energię elektryczną dla łącznego zapotrzebowania mocy szacowanej na około  

600 kW nastąpi napięciem 15kV z zakładowej, głównej stacji transformatorowej 15/0,4kV 

GST w obiekcie nr  600, Bioelektrownia. 

Wykorzystane zostanie do tego celu wolne pole rezerwowe nr 9 w rozdzielnicy 15kV GST 

typu ROTOBLOK, niewyposażone, po zabudowaniu w tym polu rozłącznika 

bezpiecznikowego 15kV typu GTR 2V z wkładkami bezpiecznikowymi SN 50A.  

Roboty wyposażeniowe pola nr 9 wymagają wyłączenia rozdzielnicy 15kV GST spod 

napięcia, co wiąże się z zatrzymaniem ruchu całego ZU na czas robót. 

Z pola nr 9 zostanie wyprowadzona linia kablowa XUHAKXS 3x1x70/25mm2 12/20kV 

dług. około  330m, ułożona w ziemi na trasie od obiektu nr 600 Bioelektrownia do 

projektowanej oddziałowej stacji kontenerowej 15/0,4kV o oznaczeniu OS3 (obiekt nr 603) - 

przy kompostowni komorowej. Należy dostosować Układ Pomiarowy do nowych 

warunków obciążenia określonych w warunkach przyłączenia. Należy opracować 

projekt przystosowania abonenckiej stacji transformatorowej T-16368 „Szadółki 

Bioelektrownia” do nowych warunków obciążenia i uzgodnić go z Oddziałem w 

Gdańsku – Wydział Dokumentacji Energetycznej oraz zaktualizować instrukcję ruchu i 

eksploatacji abonenckiej stacji transformatorowej T-16368 „Szadółki Bioelektrownia” i 

uzgodnić ją z Regionalną Dyspozytornią Mocy Oddział w Gdańsku; przy 

opracowywaniu instrukcji uwzględnić wymagania zawarte w Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA. 

Zamawiający wymaga zainstalowania analizatora sieci z protokołem komunikacyjnym 

Ethernet modbus TCP IP mierzącego parametry energii elektrycznej nowoprojektowanej 

kompostowni. Dane z analizatora sieci muszą być przekazywane do systemu zbierania 

danych technologicznych eksploatowanego przez Zamawiającego. 

3.5.2. Sieci n.n. i oświetlenie terenu. 

Teren wokół projektowanej kompostowni będzie oświetlony dotychczasowymi oprawami na 

słupach typu ulicznego, istniejącymi na granicy zabudowy obiektu i/lub oświetleniem z 

elewacji.  

Celem odsunięcia słupów od granicy zabudowy oba istniejące ciągi oświetleniowe w tym 

rejonie, razem 6 słupów z 12-oma lampami, Wykonawca przestawi w nową lokalizację wraz z 

przełożeniem kabli między słupami. 
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Dodatkowo Wykonawca wykona oświetlenie placu dojrzewania frakcji 0÷80mm 2-ma 

oprawami zewnętrznymi, montowanymi na wysięgnikach ściennych do elewacji 

kompostowni, a przy bramach i drzwiach wejściowych przewiduje się ponadto na elewacji 

zainstalowanie naświetlaczy. 

Należy również wykonać oświetlenie terenu w rejonie projektowanego biofiltra (ob. nr 411) 

oraz w rejonie istniejącego biofiltra (ob. nr 402) przy nowoprojektowanej drodze do placu 

odkładczego (ob. nr 410). 

Szafy zasilająco-sterujące urządzeń wchodzą z zakres wyposażenia technologicznego i do 

nich przewiduje się doprowadzenie energii z oddziałowej stacji OS3 (obiekt nr 603) 

wewnętrzną siecią kablową w układzie TN-S pięcio- i trójżyłowym, z wydzielonym 

przewodem neutralnym N i ochronnym PE, w wykonaniu dostosowanym do 

technologicznego przeznaczenia pomieszczeń i warunków środowiskowych wilgotności, 

zapylenia, temperatury itp. oraz ochrony przed gryzoniami. 

Kable i przewody o izolacji rzędu 500/750V generalnie układane na konstrukcji obiektu, a w 

ciągach zbiorczych w korytkach instalacyjnych perforowanych. Instalacja kabelkowa w 

pomieszczeniach sterowni i sanitariatu podtynkowa, a ciągi zbiorcze w listwach i kanałach 

zamkniętych PCV. 

Osprzęt instalacyjny będzie w pomieszczeniach technologicznych, magazynowych, 

pomocniczych szczelny o stopniu osłony IP65, a w pomieszczeniach sanitariatu i sterowni 

podtynkowy IP44. 

3.5.3. Instalacje elektryczne 

Obiekty kubaturowe należy wyposażyć w instalację siły, światła, sterowania, odgromową i 

uziemień stosownie do potrzeb technologicznych i w wykonaniu odpornym na warunki 

środowiskowe i gryzonie. Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej 

następujących typów: 0,23 / 0,4 kV, 12/24 V prądu stałego, oświetlenie ogólne i miejscowe, 

oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i ochrona przed porażeniem 

prądem, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze. Zamawiający oczekuje montażu 

zestawów gniazd (230VAC, 400VAC 16A i 32A) na hali kompostowni co 50m na zewnątrz i 

wewnątrz hali. Urządzenia wymagające pewności zasilania (m.in.: serwer, monitoring 

wizyjny, komputery w sterowni) zasilanie będą z odrębnej instalacji elektrycznej zasilanej w 

przypadku zaniku napięcia z centrali podtrzymania napięcia UPS. Główne odbiory muszą być 

zabezpieczone ochroną przepięciową typu B+C. Komputery i podzespoły elektroniczne  

zabezpieczone ochroną przepięciową typu D. 

Wszystkie kable, przewody i silniki należy zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń 

samoczynnymi wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi lub bezpiecznikami dobranymi do 

dopuszczalnej obciążalności długotrwałej i zwarciowej. W obiektach zastosować główne 

wyłączniki prądu. Niezależnie od tego każda rozdzielnica winna posiadać wyłącznik główny, 

którym można wyłączyć napięcie w obiekcie.  

Zamawiający wymaga zastosowania przewodów i kabli o rzędzie izolacji min. 500V 

w obwodach jednofazowych 230V oraz minimum 750V w obwodach trójfazowych 400V. 
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Oświetlenie miejsc pracy winno spełniać wymagania Obwieszczenie Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz Polskiej 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. 

3.5.4. Ochrona od porażeń 

Ochronę podstawową od porażeń będzie stanowić izolacja urządzeń. Jako ochronę 

dodatkową zastosowany zostanie system samoczynnego wyłączenia zasilania 

uszkodzonego obwodu, powiązany z systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. 

Szyna PEN rozdzielona na ochronną PE i neutralną N. Dla zwiększenia stopnia 

bezpieczeństwa - w najbardziej zagrożonych odcinkach instalacji - dla odbiorników 

przenośnych i rozmieszczonych w terenie zostaną zastosowane wyłączniki różnicowo - 

prądowe. 

3.6. Pozostałe sieci i instalacje elektryczne 

3.6.1. Sieci i instalacje teleinformatyczne i telefoniczne oraz telewizji przemysłowej 

Sieć telefoniczną wykonać zgodnie z normami branżowymi: 

• ZN-96/TP S.A.-027 ” Telekomunikacyjne sieci miejscowe”, 

• ZN-96/TP S.A.-036 ”Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami 

i przewężeniami, 

• ZN-96/TP S.A.-037 ”Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych”. 

Sieć teleinformatyczną należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 

11801, PN-EN50173-1:2009, PN-EN50173-2:2009, PN-EN50174-2:2009 oraz Załącznikiem 

nr 23 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 04.09.1997 r. – ”Wymagania techniczne 

na okablowanie strukturalne”. 

Sieć telewizji przemysłowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, 

ISO/IEC 11801, PN-EN50173-1:2009, PN-EN50173-2:2009, PN-EN50174-2:2009 oraz 

Załącznikiem nr 23 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 04.09.1997 r. – 

”Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”. 

Trasy kablowe dla instalacji teletechnicznych prowadzone w ciągach komunikacyjnych. Trasy 

kablowe instalacji LAN niezależne w stosunku do instalacji elektrycznych.  

Punkty logiczne wyposażone w minimum 4 gniazda standardu RJ45 kat.5E. 

Sieć teleinformatyczna zasilana z dedykowanej i wydzielonej instalacji elektrycznej 

gwarantowanej przez zasilacz UPS centralny. 

Siecią teleinformatyczną objęty ma być nadzór i monitoring pracy wybranych układów 

automatyki, sterowania oraz pracy urządzeń o dużej pewności ruchowej. Sygnały z 
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wymienionych układów zostaną doprowadzone do pomieszczenia sterowni oraz do 

pomieszczenia ochrony. 

Dla komunikacji kompostowni z dyspozytornią ZU (obiekt nr 203) Wykonawca wykona 

uzupełnienie zakładowej sieci przesyłowej poprzez budowę w terenie łącza 

światłowodowego o orientacyjnej długości około 420 mb na trasie: centrala sterownicza ob. 

nr 603 – dyspozytornia ZU – ob. nr 203. 

Musi być zachowana kompatybilność z istniejącą instalacją teleteinformatyczną. Nowo 

projektowana sieć teleinformatyczna kompostowni musi zostać włączona w zakładową 

sieć teleinformatyczną.  

3.6.2. Sieci AKPiA 

Wykonawca musi zaprojektować i zrealizować systemy automatyzacji i nadzoru z 

wizualizacją obejmującą procesy technologiczne. Wizualizacja technologiczna musi być 

przygotowana do zintegrowania z wizualizacją Zamawiającego, znajdującą się w obiekcie 

Sortowni (sterówka) i obiekcie szkoleniowo – socjalnym (ob. nr 203) - Budynek eksploatacji 

(centralna dyspozytornia) oraz obiekcie Bioelektrowni (strówka) Dostawcą posiadanego 

przez Zamawiającego oprogramowania (wizualizacji) była EG-Automatyka Sp. z o.o. 80-612 

Gdańsk ul. Wosia Budzysza 7 oraz w zakresie technologii sortowania i kompostowania – 

Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH, Max-Planck-Strasse 15, 33428 Marienfeld, 

Niemcy. Włączenie nowo projektowanych urządzeń i instalacji w istniejący system 

AKPiA zostanie zrealizowany osobnym zamówieniem na koszt Zamawiającego. 

Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie pełnej kompatybilności projektowanych 

urządzeń i instalacji, wyprowadzenie wszelkich niezbędnych sygnałów z nowo 

projektowanej instalacji na listwy zaciskowe w nowo projektowanych szafach 

sterowniczych i istniejących szafach AKPiA na sortowni. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest także zaprojektowanie i wykonanie kabli komunikacyjnych pomiędzy istniejącymi 

a nowo projektowanymi szafami sterowniczymi. 

Obecna instalacja AKPiA zbudowana jest na urządzeniach Siemens ze sterownikiem 

PLC Siemens S7 300. Podstawowym protokołem komunikacyjnym jest PROFIBUS DP. 

 

System automatyzacji i nadzoru z wizualizacją zbudowany zostanie w oparciu o: 

 Układy pomiarowe, 

 Moduły rozszerzeń WE/WY, 

 Programowane sterowniki PLC, 

 Procesową sieć komunikacyjną, 

 System dyspozytorski. 

Moduły rozszerzeń WE/WY jako zespół środków sprzętowych i programowych mają służyć 

do zbierania informacji i sterowania urządzeniami technologicznych zainstalowanych na 

obiekcie.  

Procesowa sieć komunikacyjna służyć będzie do komunikacji elementów systemu   

w warstwie środków sprzętowych i programowych. 
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Systemy sterowania i automatyzacji dostarczone razem z urządzeniami technologicznymi 

muszą być kompatybilne z centralnym systemem nadzoru, w zakresie sprzętu i 

oprogramowania oraz posiadać bezwzględnie możliwość włączenia do systemu centralnego 

i udostępnienia danych do wizualizacji części nadrzędnej.  

Układy sterowania muszą posiadać możliwość monitoringu i sterowania poprzez 

wyprowadzenie sygnałów beznapięciowych na listwy zaciskowe. Wizualizacja procesu 

technologicznego kompostowni komorowej podlega włączeniu w istniejący system zbierania 

danych i wizualizacji.    

Jako łącze komunikacyjne do dyspozytorni ZU posłuży nowa linia światłowodowa.  

Sieć AKPiA musi być zrealizowana w wykonaniu odpornym na warunki środowiskowe i 

gryzonie. 

3.6.3. Instalacje uziemiająco - odgromowe  

Kompostownia zostanie objęta ochroną odgromową zgodnie z postanowieniami normy PN-

IEC 61024-1, z wykorzystaniem elementów naturalnych jak uziomy fundamentowe i 

zbrojenie stóp fundamentowych, stalowe konstrukcje hali i blaszane licowanie płyt 

dachowych.  

Elementy naturalne zostaną uzupełnione sztucznymi w postaci zwodów z drutu stalowego 

ocynkowanego Φ 8 mm na dachu, odprowadzeń z drutu jw.  po ścianie od zwodów do 

uziomu oraz uziomem sztucznym z bednarki stalowej ocynkowanej o przekroju minimum   

80 mm2.   

Uziomy obiektowe należy połączyć w jeden system wspólny. Do uziomu przyłączyć instalację 

uziemiającą wewnętrzną z bednarki Fe/Zn min. 30x4mm, z którą będą miały połączenie 

zaciski PE rozdzielnic i szaf elektrycznych, przewody uziemiające i metalowe elementy 

wyposażenia. Uziomy muszą zostać zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich 

uszkodzenie przez pracujący sprzęt taki jak ładowarki, itp. 

3.6.4. Kanalizacja teletechniczna 

W ramach Robót należy zaprojektować i zbudować kanalizację kablową 3-otworową. 

Kanalizacja wykonana powinna być rurami RPP 100/5 lub równoważne oraz studniami 

kablowymi z pokrywami posiadającymi otwory wentylacyjne. Otwory rur wprowadzonych do 

studni powinny być uszczelnione w celu zapobiegania zamuleniu rur.  

Na terenach zieleni i pod chodnikami Zamawiający wymaga ułożenia kanalizacji na 

głębokości min. 0,7m, natomiast przepusty pod drogami i placami dla samochodów na 

głębokości min. 1,0m. Studnie usytuowane w całości lub częściowo pod jezdnią, gdzie 

istnieje możliwość najeżdżania ciężkiego sprzętu powyżej 2,5 tony, powinny mieć konstrukcję 

wzmocnioną. Połączenia kanalizacji z obiektami wykonane zostać powinny rurami typu DVK 

110/94 z przerwą min. 1m przed danym obiektem. 

Kanalizację teletechniczną należy zbudować zgodnie z normami branżowymi:  

• ZN-96/TP S.A.-011 ”Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa”, 
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• ZN-96/TP S.A.-012 ”Kanalizacja pierwotna, 

• ZN-96/TP S.A.-023 ”Studnie kablowe”,  

• ZN-96/TP S.A.-013 ”Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe”. 

3.6.5. Sieć sygnalizacji alarmowo-pożarowej 

W projektowanej kompostowni ze względu na znaczną wilgotność i korozyjne środowisko 

instalacja SAP ograniczy się do instalowania czujek w sterowni oraz montażu ręcznych 

ostrzegaczy pożaru przy drzwiach na zewnątrz obiektu. Otwieranie klap dymowych w hali 

wyzwalaczami temperaturowymi na napędach klap z dodatkową możliwością sterowania 

ręcznego. Sieć sygnalizacji alarmowo- pożarowej musi być kompatybilna z obecną siecią 

eksploatowaną przez Zamawiającego i musi zostać w nią włączona. 



PRZEDSIĘWZIĘCIE „BUDOWA HERMETYCZNEJ INSTALACJI JAKO UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

KOMPOSTOWANIA   W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W GDAŃSKU” 

PROJEKTOWANIE I BUDOWA HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W 

GDAŃSKU, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAZOWE. 

Część III – Program Funkcjonalno - Użytkowy Strona 35/stron 163 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROJEKTOWANIA I BUDOWY 
HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM 
W GDAŃSKU 

4.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

4.1.1. Lokalizacja Zakładu 

Teren istniejącego Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. jest zlokalizowany około 8 km na 

zachód od centrum Gdańska, pomiędzy wsiami Kowale i Otomin, a Szadółkami.  

Lokalizacja wszystkich obiektów budowlanych przewidziana jest w całości na terenie 

istniejącego Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku - Szadółkach, przy ul. Jabłoniowej 55. W 

rejonie istniejącego placu dojrzewania (ob. nr 403) Lokalizacja ta jest zgodna z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. 

Planowany Zakład zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi, w tym obszarami Natura 

2000, jak również poza korytarzami ekologicznymi łączącymi obszary chronione.  

Teren planowanej inwestycji znajduje się w następującej odległości od najbliższych 

obszarów chronionych: 

 Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu – ok. 0,55 km 

 Rezerwat Bursztynowa Góra – ok. 2,6 km 

 Trójmiejski Park Krajobrazowy – ok. 4,5 km 

 Rezerwat Lasy w Dolinie Strzyży – ok. 4.9 km 

 SOO Dolina Reknicy (PLH220008) – ok. 7,8 km 

 OSO Zatoka Pucka (PLB220005) – ok. 12 km 

 SOO Pomlewo (PLH220092) - ok. 12,5 km 

 SOO Bunkier w Oliwie (PLH220055) - ok. 10 km 

 SOO Twierdza Wisłoujście (PLH220030) – ok. 12,2 km 

 SOO Jar Rzeki Raduni (PLH220011) - ok. 14,5 km 

 SOO Ujście Wisły (PLB220004) – ok. 15,5 km 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi, w tym 

obszarami Natura 2000, jak również poza korytarzami ekologicznymi łączącymi obszary 

chronione. Jego dalsze oddziaływanie, z uwagi na zastosowane technologie, ograniczać się 

będzie do niewielkiej emisji gazów i pyłów do powietrza, która nie spowoduje przekroczeń 

standardów emisyjnych. 
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4.1.2. Opis stanu istniejącego 

Na terenie Zakładu Utylizacyjnego znajduje się zespół obiektów i instalacji służących do 

kompleksowego zarządzania i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z regionu 

gdańskiego. Cały zakład składa się z kilkudziesięciu obiektów zagospodarowanych na  

działkach nr 209, 210, 211, 212, 213, 242/1, 242/2, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 

obręb nr 0048, Szadółki. 

Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego, przyjętego uchwałą nr XXVIII/819/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 

października 2000 roku. Zgodnie z zapisami planu teren przedsięwzięcia położony jest na 

obszarze 006-53. W strefie 53 określa się funkcję wydzieloną, uciążliwą: Składowisko 

odpadów komunalnych, łącznie z lokalizacją obiektów do intensywnej utylizacji odpadów 

(sortownie, kompostownie, pryzmy energetyczne i inne). 

W zakładzie znajduje się  linia sortownicza oraz instalacja do kompostowania odpadów a 

także system odzysku biogazu. Ponadto zakład wyposażony jest w segment przetwarzania 

odpadów budowlanych, segment magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz segment 

demontażu odpadów wielkogabarytowych. W sortowni wydzielana jest frakcja 

biodegradowalna, odpady nadające się do ponownego wykorzystania i zagospodarowania, 

frakcja energetyczna, oraz frakcja balastowa. 

Frakcja biodegradowalna wraz z odpadami zielonymi i biodegradowalnymi zbieranymi 

selektywnie jest kierowana do kompostowania.  

Odpady nadające się do ponownego wykorzystania są wydzielane na linii sortowniczej. 

Wysortowane odpady nadające się do ponownego wykorzystania są magazynowane  i 

następnie przekazywane odbiorcom. 

Frakcja energetyczna, wydzielona z odpadów komunalnych, charakteryzuje się wysoką 

wartością opałową, co powoduje, że nie może być składowana na składowisku a 

najodpowiedniejszą formą jej wykorzystania jest odzysk energii. 

Materiał przewidziany do kompostowania po procesie dynamicznego kompostowania w ob. 

nr 401 kierowany jest przenośnikiem taśmowym na plac dojrzewania kompostu – ob. nr 403, 

gdzie realizowany jest proces dojrzewania w pryzmach z przerzucaniem za pomocą 

przerzucarki Topturn X 53. 

W chwili obecnej Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., w Gdańsku – Szadółkach – ul. Jabłoniowa 55 

składa się z następujących obiektów oraz instalacji technologicznych: 

1. Sortownia odpadów zmieszanych, ob. nr 304 - 210 000 Mg/rok – 3 zmiany;  

2. Kompostownia tunelowa, ob. nr 401 - 80 000 Mg/rok;  

3. Kompostownia kontenerowa KNEER, ob. nr 215 - 3 000 Mg/rok;  

4. Plac dojrzewania kompostu, ob. nr 403 – 60 000 Mg/rok, 19 745,23 m2;  

5. Plac dojrzewania kompostu, ob. nr 407 – 2 700 Mg/rok, 1 963,17 m2;  

6. Plac doczyszczania kompostu, ob. nr 404 – 65 700 Mg/rok, 1 865,50 m2;  

7. Plac materiału strukturalnego, ob. nr 406 - 414,7 m2;  

8. Wiata paczkowania kompostu, ob. nr 405;  

9. Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych, ob. nr 310 - 12 000 Mg/rok;  

10. Segment gromadzenia i kruszenia odpadów budowlanych, ob. nr 801 i 802 - 50 000 Mg/rok;  
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11. Segment odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych, ob. nr 311;  

12. Segment podczyszczania ścieków i odcieków (odwrócona osmoza), ob. nr 701 - 180 m3 /d;  

13. Elektrownia biogazowa, ob. nr 600;  

14. Platforma przyjęcia odpadów od osób fizycznych (PSZOK), ob. nr 308;  

15. Kwatera składowania azbestu, ob. nr 803 - poj. kwatery 148,025 tys. m3;  

16. Kwatera składowania odpadów balastowych, ob. nr 800/1 - 1 651 tys. m3 (sektor 800/1);  

17. Boksy na odpady, ob. nr 306, 307 - 24 szt.;  

18. Waga samochodowa, ob. nr 302 i 303;  

19. Brodziki dezynfekcyjne, ob. nr 212 i 506;  

20. Sprzęt ciężki do eksploatacji składowiska;  

21. Zaplecze administracyjno-socjalne, ob. nr 201, 203, 500 zaplecze warsztatowe, ob. nr 206, 

207, 208, 501. 

 

Poniżej zdjęcia obiektów w rejonie inwestycji: 
 

Zdjęcie nr 1 - Panorama zakładu 
 

 
 

   Zdjęcie nr 2 - Widok placu dojrzewania kompostu – ob. nr 403 
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Zdjęcie nr 3 - Widok obiektów w rejonie realizacji inwestycji: plac dojrzewania kompostu – 

ob. nr 403, sortownia – ob. nr 304, kompostownia – ob. nr 401, biofiltr – ob. nr 402 

 

 
 

Zdjęcie nr 4 – Fragment placu dojrzewania kompostu – ob. nr 403, ssawa biogazu, 

pochodnia, odsiarczalnia – ob. nr 601, 602 oraz zbiornik retencyjny ścieków 

technologicznych – ob. nr 704 
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4.1.3. Morfologia i hydrografia 

Projektowana instalacja położona będzie na terenie istniejącego Zakładu Utylizacyjnego. 

Pod względem geomorfologicznym istniejący  Zakład został zlokalizowany na nachylonej ku 

wschodowi wysoczyźnie morenowej Pojezierza Kaszubskiego, w górnej części doliny Potoku 

Oruńskiego.  

4.1.4. Warunki hydrogeologiczne i geologiczne 

Na terenie istniejącego placu dojrzewania kompostu powierzchnia utwardzona jest betonem. 

Poniżej w podłożu gruntowym zlegają nasypy budowlane w postaci piasków drobnych, 

średnich, żwirów z domieszką kamieni. Głębiej do głębokości 6,1 ÷ 16,0 m p.p.t. występują 

nasypy niekontrolowane. 

Poniżej nasypów niekontrolowanych w podłożu gruntowym zalegają: 

‐ utwory organiczne w postaci namułów, 

‐ piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste, pyły piaszczyste z domieszkami 

piasków drobnych, średnich i żwirów, 

‐ piaski drobne, średnie przewarstwione piaskami gliniastymi, glinami piaszczystymi, 

pyłami piaszczystymi, z domieszkami żwirów i kamieni. 

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono  na głębokości 9,0 ÷ 16,0 m p.p.t.,   

tj na rzędnych H = 100,17 ÷ 107,09 m n.p.m. Napięte zwierciadło wody gruntowej 

nawiercono w otworach na głębokości 12,5 ÷ 20,0 m p.p.t., tj. na rzędnych H = 95,56   

÷ 104,05 m n.p.m. i stabilizuje się ono na głębokości 10,5 ÷ 11,3 m p.p.t., tj. na rzędnych   

H = 105,24 ÷ 106,05 m n.p.m. Ponadto w otworach nawiercono intensywne sączenia wody 

gruntowej na głębokości 1,0 ÷ 17,5 m p.p.t., tj. na rzędnych H = 98,92 ÷ 115,67 m n.p.m. 

W podłożu dokumentowanego terenu, poniżej warstwy betonu występują grunty rodzime 

różniące się litologią, genezą oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym 

podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych 

wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości wyprowadzone parametrów 

geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań makroskopowych, 

badań laboratoryjnych, sondowań sondą DPH i w oparciu o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Euroko 7: 

Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna I 

• to namuły w stanie plastycznym. Wyprowadzoną wartość stopnia plastyczności 

ustalono w wysokości IL (śr) = 0,50. 

Warstwa geotechniczna IIa 

• to piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste, pyły piaszczyste w stanie 

plastycznym. Wyprowadzoną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości   

IL (śr) = 0,40. 
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Warstwa geotechniczna IIb 

• to piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste, pyły piaszczyste w stanie 

twardoplastycznym. Wyprowadzoną wartość stopnia plastyczności ustalono w 

wysokości IL (śr) = 0,20. 

Warstwa geotechniczna IIIa 

• piaski drobne, średnie w stanie średnio - zagęszczonym i zagęszczonym. 

Wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID (śr) = 0,50. 

Warstwa geotechniczna IIIb 

• piaski drobne, średnie w stanie zagęszczonym. Wyprowadzoną wartość stopnia 

zagęszczenia ustalono w wysokości ID (śr) = 0,70. 

Warstwa geotechniczna A 

• to nasypy budowlane złożone z piasków drobnych, średnich, żwirów w stanie średnio 

- zagęszczonym i zagęszczonym. Wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia 

ustalono w wysokości ID (śr) = 0,60. 

Warstwa geotechniczna B 

• to nasypy niekontrolowane złożone z piasków gliniastych, glin piaszczystych 

występujące w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzoną wartość stopnia 

plastyczności ustalono w wysokości IL (śr) = 0,40. 

Warstwa geotechniczna C 

• to nasypy niekontrolowane w stanie luźnym, średnio – zagęszczonym i 

zagęszczonym. Wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości 

ID (śr) = 0,40 

 

Opis konstrukcji nawierzchni placu dojrzewania kompostu 

Na podstawie wykonanych badań określono istniejącą konstrukcję nawierzchni placu 

dojrzewania   

ob. nr 403 w postaci: 

• beton, gr. 0,17 ÷ 0,22 cm 

• folia PE, gr. 0,2 mm 

• beton, gr. 0,04 ÷ 0,22 cm 

• piasek drobny i średni z domieszkami żwiru / żwir z domieszkami kamieni gr. około 20 cm 

• geosiatka 

• piasek drobny i średni z domieszkami żwiru / żwir z domieszkami kamieni gr. około 20 cm 

• geosiatka 

 

Wnioski i zalecenia 

• W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują mało - 

korzystne warunki gruntowo - wodne do posadowienia bezpośredniego. Grunty 

warstw geotechnicznych IIa, IIb, IIIa i IIIb oraz warstwy nasypów A są nośne, 

natomiast grunty warstwy geotechnicznej I oraz warstwy nasypów B i C są 

słabonośne. 
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• W istniejących warunkach gruntowo – wodnych proponuje się posadowienie 

pośrednie na palach opartych na gruntach warstw geotechnicznych IIa, IIb, IIIa, IIIb, 

poniżej nasypów niekontrolowanych i warstw organicznych. 

Dla celów obliczeniowych palowania podaje się wartości: 

‐ jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala q: 

warstwa geotechniczna I - 0,0 kPa 

warstwa geotechniczna IIa - 1050,0 kPa 

warstwa geotechniczna IIb - 1500,0 kPa 

warstwa geotechniczna IIIa - 2200,0 kPa 

warstwa geotechniczna IIIb - 2800,0 kPa 

warstwa geotechniczna A - 3300,0 kPa 

warstwa geotechniczna B - 1350,0 kPa 

warstwa geotechniczna B - 0,0 kPa 

‐ jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala t: 

warstwa geotechniczna I - (-)5,0 kPa (tarcie ujemne) 

warstwa geotechniczna IIa - 35,0 kPa 

warstwa geotechniczna IIb - 42,0 kPa 

warstwa geotechniczna IIIa - 47,0 kPa 

warstwa geotechniczna IIIb - 66,0 kPa 

warstwa geotechniczna A - 56,0 kPa 

warstwa geotechniczna B - 41,0 kPa 

warstwa geotechniczna C - (-)5,0 kPa (tarcie ujemne) 

przy zachowaniu warunków podanych w normie PN-83/B02482. 

W obrębie nasypów niekontrolowanych mogą występować przeszkody (np. gruz 

betonowy) utrudniające wykonanie pali. 

• Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeń 1998 r. 

• Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia 

naturalnej struktury gruntu, co może prowadzić do obniżenia ich własności 

mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia nośności podłoża. 

• Prowadzone prace budowlane nie mogą naruszyć stateczności obiektów 

istniejących tzn. budynków, dróg oraz instalacji podziemnych. 

• Podany stan wód gruntowych może ulegać wahaniom (± 0,5 m) w zależności od pory 

roku i intensywności opadów atmosferycznych. 

• Zgodnie z PN-EN-206:2013 woda stanowi środowisko chemiczne słabo agresywne 

korozyjnie w stosunku do betonu, odpowiadające klasie ekspozycji XA1. 

• Całość prac ziemnych i fundamentowych zaleca się prowadzić pod stałym nadzorem 

geotechnicznym. 

• Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi 

hz=1,0 m. 
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Ostatecznej klasyfikacji i przyjęcia kategorii geotechnicznej dokona Wykonawca, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku, poz. 463). 

4.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość instalacji 

Na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach przetwarzane są trzy strumienie 

odpadów z frakcją organiczną: 

• frakcja organiczna podsitowa – otrzymywana z przesiewania dowożonych odpadów 

zmieszanych, w ilości około 76.000 Mg/rok, 

• frakcja odpadów organicznych zbieranych selektywnie tzw. odpady „mokre” w ilości 

około 36.000 Mg/rok, 

• odpady zielone - w ilości około 11.200 Mg/rok. 

Obecnie te trzy strumienie przetwarzane są w procesie kompostowania w kompostowni 

tunelowej i poddawane dojrzewaniu na placu dojrzewania kompostu ob. nr 403 oraz w 

kompostowni kontenerowej Kneer i w formie pryzmowania na placu dojrzewania kompostu z 

odpadów zielonych do limitów wynikających z pozwolenia zintegrowanego; nadwyżka w 

ilości ok. 30 000 Mg/rok przekazywana jest do innych instalacji. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę nowej kompostowni komorowej 

(kompostowanie dynamiczne) tylko dla odpadów frakcji „mokrej” o kodzie 20 01 08 z 

możliwością okresowej obróbki odpadów „bio” o kodzie 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 

03, 02 03 04, 02 03 81, 02 03 82, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 02 07 04, 03 01 01, 03 01 

05, 03 03 01, 15 01 03, 16 03 80, 16 03 06, 19 12 07, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 

02. 

Inwestycja obejmuje również budowę hal wraz z infrastrukturą dla procesów dojrzewania 

kompostu otrzymanego po procesie kompostowania dynamicznego z komór. Hale będą w 

pełni zhermetyzowane (za pomocą przyjętego systemu wentylacji). 

Zakłada się, że istniejąca kompostownia tunelowa (ob. nr 401) pracować będzie zasadniczo 

na strumieniu frakcji podsitowej  0-80 mm wydzielonej  na sortowni ze strumienia odpadów 

komunalnych zmieszanych. 

Odpady „mokre” odbierane będą jak dotychczas w hali przyjęcia odpadów w sortowni (ob. nr 

304). Z hali przyjęcia skierowane będą systemem istniejących i nowych przenośników do 

nowoprojektowanych obiektów kompostowni. W skład tych obiektów wejdą następujące 

segmenty: 

• segment przyjęcia i mieszania odpadów z materiałem strukturalnym, 

• segment kompostowania dynamicznego w kompostowni komorowej, 

• segment dojrzewania materiału w pryzmach po kompostowaniu dynamicznym   

w kompostowni komorowej, 

• segment przesiewania i obróbki końcowej materiału po dojrzewaniu,  

• segment oczyszczania powietrza z segmentów obróbki odpadów biodegradowalnych. 
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Odpady do nowych obiektów transportowane będą z istniejącej hali za pomocą 

przenośników taśmowych. Odpady trafiać będą do boksu buforowego o czasie 

przetrzymania około 2 dni. Następnie będą mieszane. Otrzymany materiał ładowany będzie 

do komór kompostowni, gdzie będzie poddany procesowi kompostowania dynamicznego z 

wymuszonym napowietrzaniem przez min. 5 tygodni. W czasie kompostowania materiał 

będzie przerzucany ładowarką między komorami z częstotliwością w początkowej fazie 

kompostowania około 1 raz na tydzień.  Po procesie materiał podawany będzie dojrzewaniu 

w pryzmach kompostowych w hali dojrzewania przez okres około 3 tygodni, z przerzucaniem 

za pomocą przerzucarki bramowej. Po procesie dojrzewania materiał będzie doczyszczany, 

przesiewany, po czym będzie wywożony do dalszego zagospodarowania. 

Obróbka odpadów frakcji podsitowej 0 – 80 mm  będzie przebiegała jak dotychczas   

w istniejącej kompostowni (ob. nr 401) ale we wszystkich 14 tunelach istniejącej 

kompostowni tunelowej. Ponieważ do tej kompostowni na obecnym etapie planuje się 

ograniczenie załadunku odpadów „mokrych”, to wydłuży się czas procesu kompostowania 

frakcji podsitowej. Po tym procesie przewiduje się czasowe magazynowanie materiału po 

kompostowaniu w tunelach na niezadaszonym placu ob. nr 410. Dalsze  postępowanie z 

otrzymanym stabilizatem będzie przebiegać jak dotychczas. 

Z uwagi na wydłużenie czasu intensywnego kompostowania w tunelach (z około 21 dni do 

około 30 dni) emisja odorów z otwartego placu (ob. nr 410) (tylko odpady frakcji podsitowej) 

ulegnie znacznej redukcji w stosunku do stanu obecnego. 
 

Na podstawie ankietyzacji z 2016 r. dla miejscowości obsługiwanych przez Zakład 

Utylizacyjny bilans odpadów o kodzie 20 01 08 w latach 2015 ÷ 2031 przedstawiono w 

poniższej tabeli: 

 

Tabela  nr 1 - Bilans odpadów o kodzie 20 01 08 

 
Miejsowość 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Miasto 
Gdańsk 

23678,91 26416,14 26416,14 26416,14 26416,14 26416,14 26416,14 26416,14 26416,14 26416,14 

Pruszcz 
Gdański 

2055,92 2291,43 2291,43 2291,43 2291,43 2291,43 2291,43 2291,43 2291,43 2291,43 

Pruszcz 
Gdański 
Gmina 

69,98 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32 

Żukowo 1649,02 2099,22 2099,22 2099,22 2099,22 2099,22 2099,22 2099,22 2099,22 2099,22 

Przodkowo x x x x x x x x x x 

Kolbudy 1444,6 1731,96 1731,96 1731,96 1731,96 1731,96 1731,96 1731,96 1731,96 1731,96 

Kartuzy 660,3 950,22 950,22 950,22 950,22 950,22 950,22 950,22 950,22 950,22 

Somonino 151,98 229,17 229,17 229,17 229,17 229,17 229,17 229,17 229,17 229,17 

 
29710,71 33758,46 33758,46 33758,46 33758,46 33758,46 33758,46 33758,46 33758,46 33758,46 
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Miejsowość 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Miasto 
Gdańsk 

26416,14 26416,14 26416,14 26416,14 26416,14 26416,14 26416,14 

Pruszcz 
Gdański 

2291,43 2291,43 2291,43 2291,43 2291,43 2291,43 2291,43 

Pruszcz 
Gdański 
Gmina 

40,32 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32 40,32 

Żukowo 2099,22 2099,22 2099,22 2099,22 2099,22 2099,22 2099,22 

Przodkowo x x x x x x x 

Kolbudy 1731,96 1731,96 1731,96 1731,96 1731,96 1731,96 1731,96 

Kartuzy 950,22 950,22 950,22 950,22 950,22 950,22 950,22 

Somonino 229,17 229,17 229,17 229,17 229,17 229,17 229,17 

 
33758,46 33758,46 33758,46 33758,46 33758,46 33758,46 33758,46 

 
Na podstawie powyższego zestawienia przyjęto do realizacji przepustowość kompostowni: 

 odpady o kodzie 20 01 08  - 30 000 Mg/rok 

 materiał strukturalny   - 10 000 Mg/rok 

Razem - 40 000 Mg/rok 

Założenia: 

- ewentualna docelowa nadwyżka odpadów „bio” zostanie przejęta przez planowaną   

  docelowo instalację przeróbki frakcji organicznej metodą fermentacji beztlenowej   

  z odzyskiem biogazu i kogeneracją, 

- odpady przewidziane do kompostowania o kodzie 20 01 08 z możliwością okresowej    

   wspólnej obróbki wszystkich odpadów „bio”. 

- ciężar objętościowy odpadów „bio”    - 06 ÷ 0,8 Mg/m3 

- ciężar objętościowy materiału strukturalnego  - 0,5 Mg/m3 

- wilgotność materiału     - 40 ÷ 60% 

4.3. Zakres przedsięwzięcia 

W zakres przedsięwzięcia wchodzi: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku,  

b) budowa na istniejącym placu dojrzewania kompostu ( ob. nr 403) nowych obiektów  

technologicznych oraz częściową modernizację istniejących obiektów:  

� obiekty nowe wraz z infrastrukturą 

• reaktory (komory) dynamicznego kompostowania - ob. nr 408 A i 408 B, 

• hala przygotowania wsadu – ob. nr 409 A, 

• łącznik operacyjny – ob. nr 409 B, 

• hala dojrzewania i obróbki końcowej – ob. nr 409 C  
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• przenośnik materiału do kompostowania łączący projektowaną halę 

przygotowania wsadu z sortownią o dł. około 135 m na estakadzie o wys.   

w świetle min. 5 m oraz przenośniki dla materiału strukturalnego, 

• plac odkładczy frakcji 0 - 80 mm - ob. nr 410, 

• biofiltr - ob. nr 411 (oraz wyposażenie związane z oczyszczaniem powietrza),  

• zbiornik retencyjny na ścieki opadowe z pompownią ścieków - ob. nr 706, 

• stacja transformatorowa wraz z centralą sterowniczą (dyspozytornią) – ob. nr 

603, 

• sieci i przyłącza, 

• drogi i chodniki, 

� modernizacja istniejących obiektów: 

• zbiornik na odcieki i ścieki technologiczne – ob. nr 704 (ścianka działowa, 

dodatkowa przepompownia i system rurociągów, napowietrzanie ścieków), 

• przystosowanie istniejących przenośników frakcji mokrej do odbioru odpadów dla 

potrzeb projektowanej kompostowni w istniejącej sortowni – ob. nr 304, 

• modernizacja (przebudowa) przenośników materiału do kompostowania w 

istniejącej sortowni – ob. nr 304 (alternatywne połączenie przenośnika frakcji    

0–80mm  z przenośnikiem frakcji „mokrej”) w rejonie kompostowni – ob. nr 401, 

• drogi dojazdowe. 

c) przeprowadzenie prób, rozruchów i szkoleń, 

d) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń dopuszczających instalację 

do użytkowania i eksploatacji, 

e) uzyskanie dla i w imieniu Zamawiającego: 

• pozwolenia zintegrowanego dla instalacji 

• innych niezbędnych decyzji i pozwoleń 

• przygotowanie dwóch wniosków o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na 

wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin 

wraz z niezbędnymi załącznikami do Ministra właściwego do spraw rolnictwa 

wraz z uzyskaniem dwóch decyzji  osobno dla odpadów o kodzie 20 01 08 i 

osobno dla odpadów o kodach 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 03, 02 03 04, 

02 03 81, 02 03 82, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 02 07 04, 03 01 01, 03 01 05, 

03 03 01, 15 01 03, 16 03 80, 16 03 06, 19 12 07, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 

20 03 02  

 

Uwaga: 

Realizacja Zakładu musi uwzględniać konieczność funkcjonowania istniejącego Zakładu oraz 

pozostałych obiektów infrastruktury towarzyszącej.  

Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawować będzie Inżynier kontraktu, który ocenia 

zgodność dokumentacji z Wymaganiami Zamawiającego oraz zgodność realizacji 

przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót budowlanych, opiniuje zasadność 

wykonania i rozliczenie robót dodatkowych i zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe 

budowy. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za zapewnienie tymczasowego placu 
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dojrzewania kompostu / stabilizatu pochodzącego z obecnie eksploatowanego 

obiektu, w trakcie budowy nowej instalacji. Wykonawca musi zapewnić możliwość 

wyładunku przy użyciu przenośnika nr 463. Zamawiający przewiduje również w 

okresie prowadzenia prac budowlanych przestój instalacji wyładunku materiału. 

4.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

4.4.1. Ogólne wymagania eksploatacyjne 

Odpady wytwarzane na terenie objętym obsługą Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku będą 

poddawane przetwarzaniu w Zakładzie z podziałem na scharakteryzowane poniżej 

strumienie. 

Zamawiający oczekuje takiego zaprojektowania procesów technologicznych kompostowni, 

który zapewni zagospodarowanie poniżej wymienionych strumieni odpadów: 

Odpady biodegradowalne zbierane selektywnie – odpady spożywcze i kuchenne z 

gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu 

detalicznego o kodzie 20 01 08. 

Inne odpady biodegradowalne i zielone zbierane selektywnie – odpady komunalne i inne 

niż komunalne o kodach 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 03, 02 03 04, 02 03 81, 02 03 

82, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 02 07 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 16 03 

80, 16 03 06, 19 12 07, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02.  

Cały strumień odpadów przyjmowanych do instalacji będzie ważony i ewidencjonowany w 

istniejącym zakładowym systemie ewidencji przyjmowanych odpadów ZU i następnie 

poddawany przetwarzaniu.  

4.4.2. Rodzaj odpadów wejściowych i podstawowe cele 

Docelowo instalacja pozwoli na przyjmowanie następujących strumieni odpadów: 

• Odpady „mokre” - odpady komunalne spożywcze i  kuchenne ulegające biodegradacji 

kod 20 01 08, 

• Pozostałe odpady „bio” – komunalne i inne niż komunalne o kodach 02 01 03, 02 01 

07, 02 01 83, 02 02 03, 02 03 04, 02 03 81, 02 03 82, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 

02 07 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 16 03 80, 16 03 06, 19 12 07, 20 

01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02. 

Podstawowe cele to: 

• budowa nowej kompostowni komorowej dla procesu dynamicznego o czasie 

przetrzymania odpadów 5 tygodni oraz placu dojrzewania materiału o czasie 

przetrzymania 3 tygodnie zlokalizowanego w hali dojrzewania, 

• pełna hermetyzacja projektowanej instalacji wraz z systemem oczyszczania powietrza 

i biofiltrem, 

• zmniejszenie obciążenia istniejącej kompostowni (ob. nr 401), która przeznaczona 

będzie zasadniczo do obróbki materiału ze strumienia frakcji podsitowej 0 – 80 mm 



PRZEDSIĘWZIĘCIE „BUDOWA HERMETYCZNEJ INSTALACJI JAKO UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

KOMPOSTOWANIA   W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W GDAŃSKU” 

PROJEKTOWANIE I BUDOWA HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W 

GDAŃSKU, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAZOWE. 

Część III – Program Funkcjonalno - Użytkowy Strona 47/stron 163 

 

wydzielonej na sortowni ze strumienia odpadów  komunalnych zmieszanych. 

Rozwiązanie to pozwoli na wydłużenie dynamicznej obróbki odpadu tej frakcji i 

jednocześnie ograniczy konieczność prowadzenia procesów dojrzewania na 

otwartym placu, 

• uregulowanie gospodarki odpadami przeznaczonymi do kompostowania  w rejonie 

obsługi Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. 

Efektem ekologicznym realizacji projektu będą: 

• zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie obsługiwanym przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., 

• zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne – przede 

wszystkim znaczne ograniczenia emisji do powietrza substancji szkodliwych, 

zwłaszcza odorów, w stosunku do stanu obecnego, 

• zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki odpadami, 

• brak konieczności przekazywania odpadów poza region. 

4.4.3. Minimalne wymagania technologiczne 

Po rozbudowie Zakład Utylizacyjny w Gdańsku będzie zdolny zagospodarować odpady 

organiczne komunalne i inne niż komunalne selektywnie zbierane. 

W ramach przedsięwzięcia Zamawiający wymaga, co najmniej zaprojektowania i wykonania 

następujących podstawowych obiektów technologicznych, spełniających wymagania BAT 

(Najlepszej Dostępnej Techniki), wraz z instalacjami infrastruktury technicznej i socjalnej: 

• instalacji kompostowania w systemie zamkniętym o przepustowości min. 40 000 Mg/rok; 

• instalacji dojrzewania końcowego kompostu w zamkniętej hali o przepustowości min. 32 

000 Mg/rok; 

• obiektów infrastruktury ogólnozakładowej związanych z hermetyczna instalacją do 

kompostowania – pomieszczenie centrali sterowniczej (dyspozytorni) z węzłem WC, 

hali przygotowania wsadu do kompostowania, komór kompostowania z łącznikiem 

operacyjnym, hali dojrzewania i obróbki końcowej kompostu, instalacji oczyszczania 

powietrza procesowego z biofiltrem,  

• sieci kanalizacji sanitarnych technologicznych, deszczowych, sieci prądowych, 

wodociągowych, oświetlenia terenu, obiektów infrastruktury technicznej – zbiorników i 

pompowni, 

• dróg i placów,  

Należy stosować tylko takie urządzenia, które są dopuszczone do pracy w Polsce. 

Zamawiający wymaga aby elementy budynków, budowli, sieci uzbrojenia, urządzeń 

technologicznych wykonane i zamontowane w ramach Kontraktu posiadały certyfikaty 

jakości gwarantujące ich trwałość przy prawidłowej eksploatacji. Niezależnie od powyższych 

wymagań w SIWZ Wykonawcę obowiązują zapisy dotyczące okresów gwarancji na Roboty 

budowlane, sprzęt oraz gwarancje technologiczne.  
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Wymaga się, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadam, 

przy budowie instalacji kompostowania zastosowano sprawdzone i wielokrotnie stosowane w 

różnych warunkach rozwiązania technologiczne. Wyklucza się zastosowanie instalacji jako 

rozwiązań prototypowych. 

4.4.4. Zatrudnienie 

Obsługa instalacji będzie prowadzona na 2 zmiany. Przyjęto, że na pierwszej zmianie 

roboczej pracować będzie do 7 osób. Na drugiej zmianie przewiduje się pracę 6 osób. 

 

Tabela nr 2 - Zatrudnienie 

 

L.p. Stanowisko 
Ilość osób - etat 

I zmiana II zmiana  III zmiana Razem 

1. Operator instalacji 1 1 - 2 

2. Operator ładowarki 3 3 - 6 

3. Operator przerzucarki 0,5 - - 0,5 

4. Operator sita 0,5 - - 0,5 

5. Elektryk, automatyk 0,5 0,5 - 1,0 

6. Kierowca samochodu 

ciężarowego 

1 1  2 

Razem  6,5 5,5 - 12,0 
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4.5. Wymagania szczegółowe  
4.5.1. Założenia procesowe i technologiczne 

Odpady „mokre” odbierane będą jak dotychczas w hali przyjęcia odpadów w sortowni (ob. nr 
304). Z hali przyjęcia skierowane będą systemem istniejących i nowych przenośników do 
nowoprojektowanych obiektów kompostowni. Odpady do nowych obiektów transportowane 
będą z istniejącej hali za pomocą krytych (hermetycznych) przenośników taśmowych. 
Przenośniki należy wykonać jako zamknięte w obudowie nieprzepuszczającej 
powietrza i odpornej na warunki atmosferyczne. Odpady trafiać będą do boksu 
buforowego o czasie przetrzymania do około 2 dni. Substrat przed podaniem go do komór 
kompostowania musi zostać odpowiednio zhomogenizowany poprzez wymieszanie odpadów 
„mokrych” z materiałem strukturalnym. Sposób oraz dobór odpowiednich środków 
technicznych niezbędnych do prawidłowego przygotowania materiału do kompostowania 
leży w gestii Wykonawcy. Po odpowiednim przygotowaniu materiału, substrat przy pomocy 
ładowarki podawany będzie do komór kompostowni, gdzie będzie poddany procesowi 
kompostowania dynamicznego z wymuszonym napowietrzaniem przez min. 5 tygodni. W 
czasie kompostowania materiał będzie przerzucany ładowarką między komorami z 
częstotliwością w początkowej fazie około 1 raz na tydzień. Po procesie materiał podawany 
będzie dojrzewaniu w pryzmach kompostowych w hali dojrzewania przez okres min. 3 
tygodni, z przerzucaniem za pomocą przerzucarki bramowej. Po procesie dojrzewania 
materiał będzie doczyszczany, przesiewany, po czym będzie wywożony do dalszego 
zagospodarowania. 

 

4.5.2. Instalacje i obiekty budowlane wymagane do realizacji w ramach Kontraktu 

Zamawiający wymaga przebudowy i budowy w ramach Kontraktu co najmniej następujących 
instalacji i obiektów budowlanych (zgodnie z PN-ISO 9836:1997): 
 

Tabela nr  3 - Zestawienie powierzchni zabudowy obiektów 
 

L.p. Obiekt 
Nr 

obiektu 
Powierzchnia 

zabudowy [m2] 

1. 
Komory kompostowania dynamicznego (8 komór) z 
wentylatorownią 

408A 2340 

2. 
Komory kompostowania dynamicznego (8 komór) z 
wentylatorownią 

408B 2340 

3. Hala przygotowania wsadu 409A 1490 
4. Łącznik operacyjny 409B 940 
5. Hala dojrzewania i obróbki końcowej 409C 5290 

6. 
Plac odkładczy frakcji 0 – 80 mm (wielkość brutto – 
wynikowa) 

410 7200 

7. Biofiltr 411 1230 

8. 
Zbiornik retencyjny na ścieki opadowe z przepompownią 
ścieków 

706 100 

9. Stacja transformatorowa z centralą sterownicza i WC 603 60 
Razem powierzchnia zabudowy 20990 

Uwaga: Wielkość możliwych przekroczeń określonej powyżej powierzchni zabudowy ustala się 

na ± 10%. 
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Projektowane obiekty zostaną zlokalizowane na działkach nr 209, 210, 211 242/2, obręb 

0048 Szadółki, które są w użytkowaniu wieczystym Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 

Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego, przyjętego uchwała nr XXVIII/819/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 

26.10.2000 roku. Zgodnie z zapisami Planu, teren przedsięwzięcia położony jest na 

obszarze 006 – 53. W strefie 53 określa się funkcję wydzieloną, uciążliwą: Składowisko 

odpadów komunalnych, łącznie z lokalizacją obiektów  do intensywnej utylizacji odpadów 

(sortowanie, kompostowanie, pryzmy energetyczne i inne). 

Z uwagi na charakter i specyfikację projektowanych obiektów  (duże rozpiętości 

projektowanych hal i możliwości zastosowania różnych rozwiązań konstrukcyjnych – 

rozpiętość hal 36,0 m i 24,0 m) nie określa się wymagań odnośnie wysokości tych obiektów. 

Jedynym parametrem dla określenia wysokości hal nr 409A, 409B i 409C jest wysokość do 

spodu konstrukcji hali – 6 m. 

W związku z powyższym nie określa się pozostałych właściwości funkcjonalno – użytkowych 

obiektów tj. kubatury, powierzchni użytkowej itp. 

Z uwagi na dominującą rolę przyjętej technologii kompostowania, którą szczegółowo 

przedstawia Wykonawca, nie określa się również wymogów odnośnie powierzchni ruchu, 

powierzchni usługowej i powierzchni pomocniczej oraz wskaźników powierzchniowo – 

kubaturowych.  

 

4.5.3. Hala przygotowania wsadu – OB.NR 409 A 

Hala przygotowania wsadu (409A) wraz z łącznikiem operacyjnym (409B) i halą dojrzewania 

i obróbki końcowej  (409 C) powinny stanowić obiekt współgrający ze sobą pod względem 

architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym i technologicznym. 

 

Wymagania technologiczne i funkcjonalne 

Wsad dostarczony będzie do strefy przyjęcia i przygotowania wsadu za pomocą krytego 

(hermetycznego) przenośnika z istniejącej hali sortowni – ob. nr 304. Materiał strukturalny 

przygotowany na rozdrabniaczu (zakupionym w ramach oddzielnego kontraktu na dostawy) 

będzie dostarczony do hali przygotowania wsadu systemem przenośników oraz 

alternatywnie transportem samochodowym. Należy zaprojektować i wykonać wydzieloną 

strefę wyładowczą dla odpadów dostarczonych przenośnikiem z hali sortowni  oraz odpadów 

stanowiących materiał strukturalny. Minimalna powierzchnia stref łącznie około 450 m2, przy 

wysokości magazynowania ok. 2,0 m, z zaproponowanym wydzieleniem ścianami 

oporowymi żelbetowymi dwóch boksów magazynowych na obydwa rodzaje odpadów. 

Substrat przed podaniem go do komór kompostowania musi zostać odpowiednio 

zhomogenizowany poprzez wymieszanie odpadów „mokrych” z materiałem strukturalnym. 

Przygotowanie odpowiedniego substratu jest elementem technologii kompostowania i jej 

dobór oraz parametry będą w gestii Wykonawcy. Po odpowiednim przygotowaniu materiał 

(substrat) za pomocą ładowarki kołowej będzie załadowany do odpowiedniej komory 

dynamicznego kompostowania z wymuszonym napowietrzaniem.  
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Zastosowane rozwiązania techniczne winny umożliwiać rozruch, pracę urządzeń i 

wyposażenia, zlokalizowanych w hali, z uwzględnieniem warunków klimatycznych 

odpowiednich dla miejsca lokalizacji Zakładu Utylizacyjnego. Hałas w obiekcie kompostowni 

jak i na zewnątrz budynku, pochodzący z maszyn i urządzeń oraz z urządzeń wentylacyjnych 

nie może przekraczać wartości określonych w przepisach dotyczących środowiska pracy. 

Należy zapewnić wjazd do hali przygotowania wsadu poprzez realizację min. jednej bramy 

segmentowej zewnętrznej o wymiarach min. 5x4,5 m (BxH). Przy bramie należy 

zaprojektować i wykonać kurtynę powietrzną i instalację dezodorującą, działającą w czasie 

jej otwarcia. Otwór w ścianie hali przez który będzie przechodził taśmociąg dostarczający 

odpady z hali sortowni należy zaprojektować i wykonać w pełni hermetyczny. 

Na zewnątrz hali należy zaprojektować i wykonać place (obecnie trawnik) zapewniające 

swobodne manewrowanie pojazdom transportowym – śmieciarkom, samochodom 

ciężarowym z nadbudową hakową dla załadunku i transportu kontenerów o pojemności do 

32m3, wózkom widłowym itp. 

 

Konstrukcja i architektura 

Zamawiający oczekuje realizacji hali przygotowania wsadu w konstrukcji stalowej, 

jednonawowej, jako obiektu parterowego, niepodpiwniczonego o minimalnych wymiarach 

60,0 x 24,0 m (w osiach konstrukcji). 

Minimalna wysokość hali ze strefą przyjęcia odpadów – 6,0 m do najniższej konstrukcji 

dachu, z dachem jedno lub dwuspadowym płaskim. Podwaliny hali do wysokości 0,30  m 

powyżej posadzki, żelbetowe (z wyjątkiem, gdzie przewiduje się zastosowanie w ścianach 

zewnętrznych murów oporowych – patrz pkt 4.5.6.) Powyżej 0,3 m konstrukcja oparta na 

słupach stalowych ze ścianami wykonanymi z płyt warstwowych gr. min. 80 mm na całej 

wysokości hali. Posadzki żelbetowe trudnościeralne, pozostałe wymagania – zgodnie z 

wymogami ogólnymi PFU. 

Strefy wyładowcze o powierzchni około 450 m2 wydzielić ścianą żelbetową o wys. min. 3,0 m i 

długości ok. 10 mb. 

Zamawiający oczekuje montażu w dachu klap dymowych, naświetli dachowych i na 

elewacjach w ilości odpowiednio do kubatury budynku zapewniających naturalne oświetlenie 

w ciągu dnia. W ścianie zachodniej hali zaprojektować i wykonać zhermetyzowany otwór o 

wymiarach min. 1,2 x 1,2 m dla montażu przenośnika materiału strukturalnego. 

Wykonawca powinien zaprojektować wymaganą ilość wyjść ewakuacyjnych poprzez drzwi 

oraz zapewnić komunikację pieszą – przejścia, drzwi i bramy pomiędzy halą przygotowania 

wsadu a łącznikiem operacyjnym z komorami kompostowania dynamicznego 

umożliwiającym załadunek i wyładunek instalacji kompostowania, bez konieczności 

wychodzenia pracowników na zewnątrz hal technologicznej. Spływ ścieków 

technologicznych z posadzki, grawitacyjnie za pomocą odpowiednio wyprofilowanej 

powierzchni oraz za pomocą odwodnienia liniowego do kanalizacji technologicznej 

zewnętrznej. 
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Instalacje i media 

Zamawiający oczekuje realizacji w hali przygotowania wsadu: 

• kanalizacji ścieków technologicznych – odwodnienie posadzki hali, 

• instalacji wodociągowej i p-poż, 

• wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej - system wentylacji musi zapewnić 

przynajmniej dwukrotność wymiany powietrza na godzinę oraz powodować, że w 

segmencie przyjęcia panować będzie niewielkie podciśnienie (w halach min. 8 Pa) w 

stosunku do otoczenia. Powietrze z hali w miarę potrzeb winno być kierowane do 

systemu napowietrzania instalacji kompostowania, nadmiar powietrza wynikający z 

krotności wymiany kierowany do instalacji oczyszczania powietrza procesowego, 

• oświetlenia wewnętrznego obiektu, 

• instalacji prądowej NN – zasilanie urządzeń, napędów bram, zasilanie oświetlenia, 

gniazda, 

• instalacji telewizji przemysłowej, 

 

4.5.4. Komory kompostowania dynamicznego z wentylatorownią - OB.NR. 408 A i 408 B 

Wymagania technologiczne 

Minimalna wymagana przepustowość instalacji kompostowania w systemie zamkniętym min. 

40 000 Mg/rok przy średnim ciężarze nasypowym powyżej 0,6 Mg/m3 w tym: 

• min. 30 000 Mg/rok odpadów biodegradowalnych tzw. „mokrych” zbieranych 

selektywnie ; 

• min. 10 000 Mg/rok odpadów organicznych stanowiących materiał strukturalny; 

Minimalna wymagana przepustowość kompostowania powinna uwzględniać ok. 10% 

sezonowe nierównomierności w ciężarze objętościowym wsadu. 

Dla fazy intensywnego kompostowania prowadzonego w zamkniętych reaktorach wymaga 

się czasu prowadzenia procesu min. 5 tygodni z wymuszonym napowietrzaniem oraz 

nawilżaniem i wielokrotnym przerzucaniem kompostowanego substratu, odprowadzeniem i 

oczyszczaniem powietrza procesowego oraz odbiorem odcieków.  

Podczas 5 tygodni trwania fazy kompostowania prowadzonej w reaktorach wymagane jest 

utrzymywanie kontrolowanego klimatu wewnątrz materiału wsadowego umożliwiającego 

maksymalny rozkład substancji organicznej w jak najkrótszym czasie. Oczekuje się, że 

zastosowany komputerowy system sterowania (program sterujący procesem) pozwoli na 

automatyczną regulację intensywności przebiegu procesu napowietrzania i utrzymania 

podciśnienia w komorach oraz kontrolę temperatury i zapewni właściwe kompostowanie 

materiału wsadowego poprzez osiągnięcie po fazie intensywnej oczekiwanej temperatury 

samozagrzewania kompostu ≤500C. Wymaga się indywidualnego sterowania 

komputerowego pracą każdego reaktora w zależności od rodzaju kompostowanego 

materiału. Wymaga się wizualizacji oraz archiwizacji przebiegu procesu kompostowania w 

systemie zamkniętym. 
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Instalacja kompostowania w systemie zamkniętym winna zapewniać redukcję masową 

materiału wsadowego min. 20% (przy minimalnej wilgotności materiału wyjściowego 

wynoszącej 40%) po 5 tygodniach trwania procesu. 

Instalacja kompostowania powinna umożliwiać elastyczne prowadzenie procesu 

kompostowania frakcji organicznej, zarówno dla „mokrej” jak i pozostałych frakcji 

biodegradowalnych. 

Cała instalacja tj. reaktory, system napowietrzania, biofiltr, płuczka, odprowadzanie odcieków 

powinny być przystosowana do pracy w warunkach atmosferycznych charakterystycznych 

dla obszaru lokalizacji tj. z założeniem dłuższych (powyżej 2 tygodni) okresów pracy w 

temperaturach ujemnych, poniżej -15°C. 

Zamawiający wymaga, aby pełne wyposażenie technologiczne kompostowni zostało 

dostarczone przez jednego dostawcę, który będzie odpowiedzialny za gwarancje jakościowe 

zastosowanych materiałów i urządzeń, jak również za efekt procesu kompostowania. Należy 

zapewnić możliwość selektywnego kompostowania odpadów biodegradowalnych pod kątem 

posiadanych decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka 

wspomagającego uprawę roślin. Uzyskanie decyzji jest obowiązkiem Wykonawcy w ramach 

niniejszego zamówienia. 

 

Komory kompostowania 

Zamawiający oczekuje realizacji min. 16 komór kompostowania wraz z pomieszczeniami 

wentylatorowni zlokalizowanych po  obu stronach łącznika operacyjnego.  

Wymiary minimalne (w świetle) jednego reaktora/komory: 

Szerokość reaktora:          7,00 m 

Długość reaktora:           34,00 m 

Wysokość reaktora:          5,00 m 

Szerokość wentylatorowni  5,00 m 

Minimalna ilość komór – 16 szt. 

Możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie komór o większych wymiarach niż wskazane 

przez Zamawiającego w przypadku, gdy przyjęte przez Wykonawcę założenia będą tego 

wymagały dla zapewnienia nominalnej przepustowości wynoszącej 40 000 Mg/rok. 

Maksymalne wysokości załadunku komór - 2 m. Żelbetowa konstrukcja komór powinna 

zapewniać ich rozładunek i załadunek ciężką ładowarką kołową. Wjazd do komory na czas 

procesu kompostowania winien być zamykany bramą zapewniającą pełną hermetyzację 

procesu kompostowania, konstrukcja i płaszcz bramy winny być wykonane z materiałów 

odpornych na środowisko agresywne. Wjazd do komór poprzez bramy wjazdowe, 

zamontowane na frontowych ścianach komór, bezpośrednio z łącznika operacyjnego ze 

strefą manewrową umożliwiającą załadunek i wyładunek. Bramy otwierane hydraulicznie, na 

boki, ręcznie lub automatycznie. 

Komory kompostowania powinny stanowić jedną całość z konstrukcyjnego punktu widzenia. 

Zamawiający oczekuje wykonania konstrukcji żelbetowych – ściany nośne, ściany działowe, 

posadzka, strop. Fundamentowanie komór na żelbetowych płytach posadowionych na 

palach fundamentowych. Ściany wewnętrzne reaktorów, posadzka, strop, wykonać jako 
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odporne na agresywne środowisko panujące w komorach kompostowania, gładkie, 

nienasiąkliwe oraz łatwo zmywalne. Posadzki reaktorów żelbetowe, bezspoinowe. 

Miąższość wsadu materiału kompostowanego w komorach kompostowania nie powinna 

przekraczać 2,0 m. 

Komory kompostowania muszą posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym 

uszkodzeniem przez ładowarkę w czasie załadunku/wyładunku. 

Komory kompostowania wyposażyć w system napowietrzania, odprowadzania odcieków 

technologicznych oraz system zraszania. W posadzce każdej komory należy wykonać 

przewody rurowe z dyszami doprowadzające powietrze do napowietrzania komory. Dysze 

napowietrzające zlokalizowane pod posadzką powinny posiadać otwory zapewniające 

odpowiedni przepływ powietrza dla napowietrzania wsadu oraz umożliwiać odpływ odcieków. 

Powietrze winno być dostarczane do systemu komór centralnym przewodem powietrza, 

powietrze poprocesowe odprowadzane centralnymprzewodem, instalacja wentylacji 

zasysająca powietrze świeże z hal operacyjnych do procesu winna umożliwiać jego 

mieszanie w poszczególnych komorach. 

Należy uwzględnić wyposażenie instalacji kompostowania w komplet urządzeń dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami polskiego prawa. 

Hałas poza obiektem oraz w obiekcie kompostowni odpadów pochodzący od maszyn i 

urządzeń służących do kompostowania odpadów oraz z urządzeń wentylacyjnych nie może 

przekraczać wartości określonych w przepisach BHP dotyczących środowiska pracy. 

Ściany, fundamenty, posadzka, strop reaktorów izolowane termicznie zgodnie z 

wymaganiami ogólnymi niniejszego PFU.  

 

Napowietrzanie 

Każda z min. 16 komór winna posiadać niezależny system napowietrzający. System 

napowietrzania winien być zaprojektowany i zbudowany w sposób gwarantujący 

równomierny przepływ powietrza na całej powierzchni komory w całej objętości 

stabilizowanego/kompostowanego materiału. Maksymalna różnica ciśnień powietrza na 

wylocie z systemu  napowietrzania substratu wewnątrz reaktorów, pomiędzy początkiem a 

końcem komory nie może przekraczać 2,5 % (przy pustej komorze). Uzyskanie wymaganej 

różnicy ciśnień w systemie napowietrzania należy potwierdzić w ofercie obliczeniami 

oraz protokołem odbioru pomiaru różnicy ciśnień na obiekcie zrealizowanym przez 

Wykonawcę. Zakłada się, iż system napowietrzania będzie umożliwiał doprowadzanie 

powietrza do materiału poddawanego procesowi kompostowania w systemie  pozytywnym 

przy zachowaniu przepływu powietrza w komorze z dołu do góry. 

Należy zaprojektować i zrealizować instalacje zapewniające płynną regulację ilości 

dostarczanego powietrza dla napowietrzenia (pozytywne) wsadu oraz wody (odcieków) do 

zraszania zależnie od parametrów oraz intensywności przebiegu procesu w każdej jego 

fazie.  

Instalacja napowietrzania wsadu powinna być tak zaprojektowana, aby maksymalnie 

ograniczyć emisję odorową na zewnątrz komór przy otwartej bramie. Wymaga się, aby w 

momencie otwarcia bramy komory, układ napowietrzania materiału w posadzce został 
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wyłączony i przełączony w tryb intensywnego odsysania powietrza przez czerpnie w tylnej 

ścianie komory.  Układ taki spowoduje pobieranie powietrza z łącznika operacyjnego (ob. nr 

409B) przez otwartą bramę komory, co ograniczy wydostawanie się odorów. 

Optymalny przebieg procesu kompostowania winien być regulowany wilgotnością 

wsadu, zawartością tlenu w powietrzu, ilością powietrza w systemie napowietrzania 

wsadu i temperatury procesu kompostowania. Regulacja parametrów procesu z poziomu 

pomieszczenia centrali sterowniczej.  

Wymaga się, aby pomiar wilgotności odbywał się automatycznie. Pomiar wilgotności 

można realizować miernikami mikrofalowymi lub za pomocą pomiaru stałej 

dielektrycznej. Zamawiający wymaga wynikowego pomiaru wilgotności 

przetwarzanego biologicznie złoża. Stała dielektryczna porowatego złoża 

biologicznego skorelowana jest z zawartością wody w tym złożu, temperatury złoża 

oraz wolnych przestrzeni powietrznych. Pomiar wilgotności musi być realizowany za 

pomocą urządzeń montowanych na stałe w każdej komorze kompostowania. Mierniki winny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Nie dopuszcza się punktowego pomiaru wilgotności, który jest wrażliwy na 

nierównomierność rozkładu wilgotności złoża bioreaktora i może powodować nieprawidłowe 

działanie systemu korekcji wilgotności. Nie dopuszcza się również badania wilgotności 

materiału poddawanego procesowi kompostowania opartego na pomiarze wilgotności 

powietrza odprowadzanego z komory kompostowania. Dla zastosowanego pomiaru 

wilgotności złoża Wykonawca do oferty dołączy szczegółowy opis działania 

zastosowanego pomiaru wilgotności oraz informację, gdzie taki pomiar został 

zrealizowany. 

Zamawiający wymaga, aby powietrze procesowe (świeże) do napowietrzania 

kompostowanego materiału zasysane było z hali przygotowania wsadu oraz z hali 

operacyjnej i po przejściu przez materiał odsysane było (nadmiar) do systemu oczyszczania 

powietrza procesowego i dalej do biofiltra. 

Układ napowietrzania musi być zaprojektowany w taki sposób, aby wykluczyć przegrzewanie 

się rozkładanego materiału. System powinien być wyposażony w urządzenia do pomiaru 

temperatury. System kontroli procesu oraz regulacji wentylacji wyciągowej powinien 

zapewniać utrzymanie optymalnej temperatury procesu w zakresie od 40 do 65 °C. oraz 

zapewni podciśnienie w komorze od 13 Pa do 16 Pa 

Podczas procesu załadunku i rozładunku komora winna być intensywnie wentylowana 

poprzez odsysanie powietrza przez czerpnie w tylnej ścianie komory. Krotność wymian 

wentylowania komory przy otwartej bramie powinna być nie mniejsza niż 7 wymian w 

godzinie dla pustej komory i nie mniejsza niż 10 wymian w godzinie dla komory wypełnionej 

materiałem kompostowanym. 

System napowietrzania winien zapewnić skuteczne odprowadzenie zanieczyszczonego 

powietrza, jego dezodoryzację oraz minimalizację ilości powietrza odprowadzonego do 

atmosfery. Wentylatory i przewody wentylacyjne winny zostać wykonane ze stali nierdzewnej 

lub aluminium lub odpowiedniego tworzywa sztucznego. 
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Przewody napowietrzające winny posiadać zabezpieczenie przed wystąpieniem 

nadmiernego pod i nadciśnienia. Ilość przewodów napowietrzających ułożonych w 

posadzce każdej komory kompostowania dynamicznego nie może być mniejsza niż   

5 ciągów. Pomieszczenia wentylatorowni kompostowania dynamicznego o szer. min.   

5 m muszą być odseparowane od wpływów zanieczyszczeń z kompostowni i 

wyposażone w wentylację ogólną (min. 2 wymiany na godzinę) umożliwiającą obsługę 

urządzeń zlokalizowanych w tych pomieszczeniach. 

Powietrze procesowe z napowietrzania materiału powinno być transportowane do urządzeń 

oczyszczających powietrze i dalej do filtra biologicznego, gdzie nastąpi proces jego 

oczyszczenia. Płuczka powietrza powinna zapewnić jego nawilżenie do wilgotności >96%. 

Wypełnienie filtra biologicznego oraz jego konstrukcja powinny być tak dobrane, aby 

zagwarantować optymalny proces wymiany, oczyszczania i dezodoryzacji powietrza. 

 

System ujęcia odcieków 

Komory kompostowania wyposażyć w system odbioru odcieków zintegrowany z systemem 

napowietrzania komór. Odwodnienie posadzki komór musi być wykonane w taki sposób aby  

było zabezpieczone przed uszkodzeniem przez ładowarkę i nie wymagało częstego 

czyszczenia (nie częściej niż co trzy cykle załadunku komory) oraz aby uniemożliwiało 

wypływ odcieków przez bramę na zewnątrz komory. Układ odprowadzania odcieków z 

komory musi umożliwiać czyszczenie w sposób szybki i nieskomplikowany. Powstające 

odcieki skierowane grawitacyjnie do studzienek osadnikowych skąd kierowane będą 

wspólnym rurociągiem do zbiornika ścieków technologicznych ob. nr 704 (istniejący). 

Wykonawca przewidzi system recyrkulacji odcieków po ich oczyszczeniu i zaproponuje 

system oczyszczania odcieków przed zrzutem do zbiornika nr 704 oraz przed ich 

recyrkulacją  z nową przepompownią odcieków. 

 

System nawilżania wsadu w zamkniętych komorach kompostowania 

W każdej komorze kompostowania Wykonawca winien zbudować system nawilżania. Do 

nawilżania stabilizowanego/kompostowanego materiału należy wykorzystać recyrkulowane 

ścieki technologiczne z procesu kompostowania, z zapewnieniem uzupełnienia niedoborów 

ze zbiornika retencyjnego wód deszczowych (ob. nr 706) i instalacji wodociągowej.  

Dodatkowo Wykonawca zaprojektuje i wykona dla 6 komór od strony południowo – 

wschodniej zasilanie systemu nawilżania z instalacji wodociągowej miejskiej, ze zbiornika 

700, zbiornika 706 oraz zbiornika 704 (dla 6 komór system dualny nawilżania). 

 

Automatyka i sterowanie 

Wykonawca winien zaprojektować i wykonać system sterowania i wizualizacji procesu 

technologicznego kompostowania zapewniający pewną oraz komfortową obsługę instalacji z 

poziomu pomieszczeń sterowni oraz sterowni w sortowni 304 (2 pełnoprawne stanowiska 

operatorskie). Wykonawca dostarczy również oprogramowanie wraz z wszelkimi kodami 

dostępu zapewniające sterowanie i wizualizację procesów w komorach kompostowania i 
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oprogramowanie umożliwiające wprowadzanie z mian w programach PLC i wizualizacji oraz 

zapewni pomiar parametrów procesu: 

• temperatura złoża (minimum dwa czujniki na komorę); 

• wilgotność złoża; 

• temperatura powietrza dolotowego (minimum dwa czujniki na komorę); 

• temperatura powietrza wylotowego (minimum dwa czujniki na komorę); 

• zawartość tlenu w powietrzu na dolocie i wylocie (centralna jednostka pomiarowa); 

• różnica ciśnień na wlocie i wylocie z komory (minimum dwa czujniki na komorę); 

• temperatura w halach, minimum trzy czujniki (po jednym na halę); 

• stany funkcjonalne urządzeń; 

• stany awaryjne; 

• meldunki operacyjne w tym termin załadunku i wyładunku komory. 

System automatyki i sterowania powinien zapewniać indywidualne sterowanie procesem dla 

każdej z komór kompostowania  

System automatyki i sterowania winien umożliwić ręczne sterowanie każdą z komór z 

osobna oraz wyłączenie każdego z elektronicznych czujników bez zatrzymywania procesu 

technologicznego. Musi zostać sporządzona dokumentacja powykonawcza systemu 

automatyki i sterowania zawierająca kody programów z komentarzami w języku polskim. 

4.5.5. Łącznik operacyjny – OB. NR. 409 B 

Wymagania funkcjonalne 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji łącznika operacyjnego ze strefą manewrową 

umożliwiającą załadunek i rozładunek instalacji kompostowania, która będzie zlokalizowana  

pomiędzy komorami kompostowania i będzie posiadała minimalne wymiary: 

• długość – nie mniej niż na całej szerokości komór  kompostowania; 

• szerokość – zapewniająca swobodne manewrowanie ładowarką po otwarciu bram 

komór kompostowania dynamicznego, nie mniej jednak niż 16 m; 

W ścianie/ścianach hali należy zrealizować min. dwie bramy wjazdowe (wewnętrzne) 

szybkobieżne, rolowane z pasami przeziernymi (nieocieplane) o min. wymiarach 5 x 4,5 m   

(B x H), podnoszone automatycznie oraz ręcznie. Zamawiający oczekuje realizacji takiego 

układu logistycznego aby wjazd odbywał się z hali przygotowania wsadu a wyjazd do hali 

dojrzewania kompostu. Należy również wykonać  wyjścia ewakuacyjne (drzwi) do hali z hali 

przygotowania wsadu oraz hali dojrzewania kompostu. 

 

Konstrukcja i architektura 

Zamawiający oczekuje realizacji łącznika operacyjnego w konstrukcji stalowej, 

jednonawowej, jako budynku parterowego, niepodpiwniczonego. 

Minimalna wysokość hali – 6,0 m do najniższej konstrukcji dachu, z dachem jedno lub 

dwuspadowym płaskim. Konstrukcja oparta na słupach stalowych ze ścianami wykonanymi z 

płyt warstwowych gr. min. 80 mm. Słupy zamocowane na ścianach komór. 
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Posadzki żelbetowe trudnościeralne, pozostałe wymagania – zgodnie z wymogami ogólnymi 

PFU. 

 

Instalacje i media 

• kanalizacji ścieków technologicznych – odwodnienie posadzki hali; 

• wentylacji mechanicznej - system wentylacji musi zapewnić przynajmniej 

dwukrotność wymiany powietrza na godzinę oraz powodować, że w hali operacyjnej 

panować będzie niewielkie podciśnienie (min. 8 Pa) w stosunku do otoczenia. 

Powietrze z hali w miarę potrzeb winno być kierowane do systemu napowietrzania 

instalacji kompostowania, nadmiar powietrza wynikający z krotności wymiany 

kierowany do instalacji oczyszczania powietrza procesowego; 

• oświetlenie wewnętrzne obiektu; 

• instalacje prądowe NN – zasilanie napędów bram, zasilanie oświetlenia, gniazda; 

4.5.6. Hala dojrzewania kompostu – OB.NR. 409 C 

Wymagania technologiczne 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaprojektowania i zrealizowania hali    dojrzewania 

kompostu: 

• o powierzchni użytkowej około 5200 m2 ; 

• zapewniającej dojrzewanie w pryzmach min. 32 000 Mg/rok odpadów po procesie 

kompostowania przy założonym czasie dojrzewania min. 3 tygodni, z założeniem   

3-krotnego przerzucania, w jednym cyklu dojrzewania; 

• zapewniającej prowadzenie doczyszczania kompostu na mobilnym sicie; 

• zapewniającej okresowe magazynowanie gotowego materiału przed jego 

skierowaniem do wykorzystania lub sprzedaży, magazynowanie materiału 

strukturalnego, czasowe magazynowanie zanieczyszczeń z doczyszczania na sicie 

mobilnym; 

W procesie dojrzewania na placu dojrzewania zagwarantować redukcję masy na poziomie 

minimum 32 % (po procesie dynamicznym i dojrzewania) przy minimalnym poziomie 

wilgotności wynoszącym 35%. Parametry te Wykonawca winien osiągnąć w czasie Prób 

Końcowych. 

 

Wymagania funkcjonalne 

Hala dojrzewania winna umożliwiać dojrzewanie w pryzmach min. 32 000 Mg/rok odpadów z 

zapewnieniem powierzchni manewrowych dla poruszania się przerzucarki, ładowarki 

kołowej, samochodu hakowego do wywozu gotowego kompostu. Faza dojrzewania 

kompostu będzie się odbywać w otwartych pryzmach formowanych na posadzce w hali. 

Napowietrzanie kompostu realizowane będzie poprzez cykliczne, okresowe przerzucanie 

materiału za pomocą przerzucarki będącej w posiadaniu Zamawiającego. Nawadnianie 

pryzm będzie realizowane w zależności od zapotrzebowania procesowego poprzez system 

nawadniania zainstalowany w przerzucarce (wymagane parametry zasilania: min. 0,65 MPa i 
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min. 50 m3/h) podłączony do systemu hydrantów nadziemnych/podziemnych zasilanych 

ściekami technologicznymi i/lub podczyszczonymi wodami deszczowymi. Pozostałe operacje 

technologiczne będą prowadzone na wydzielonych częściach hali.  

Zamawiający informuje, że do przerzucania wykorzystywana będzie przerzucarka 

zapewniająca maksymalną szerokość pryzmy u podstawy 5000mm o maksymalnym polu 

przekroju ok. 6,2 m2, którą dysponuje Zamawiający.  

Wykonawca winien przewidzieć wydzieloną powierzchnię dla prowadzenia procesu 

waloryzacji materiału nie mniejszą niż 500m2 oraz powierzchnie magazynowania gotowego 

kompostu. Zamawiający przewiduje konfekcjonowanie gotowego kompostu i/lub 

środka wspomagającego uprawę roślin. Konfekcjonowanie będzie polegać na 

przygotowaniu do wysyłki i sprzedaży produktu. Czynności z tym związane będą 

wykonywane w istniejącym obiekcie nr 405 - Wiata paczkowania i magazynowania 

gotowego kompostu. 

Proces dojrzewania winien być kontrolowany za pomocą sond z wielopunktowym (min. 

dwupunktowy) pomiarem temperatury (zakres pomiaru 0-100°C). Wartość pomiaru 

temperatury będzie przesyłana bezprzewodowo do centrali sterowniczej (dyspozytorni) w 

celu umożliwienia sterowania procesem dojrzewania. Zamawiający oczekuje dostawy min. 

po jednej z sond na każdą pryzmę. Sondy oraz system sterowania i oprogramowania w 

sterowni powinien zapewniać przesyłanie danych bezprzewodowo z sondy do centrali 

sterowniczej (dyspozytorni) celem sterowania procesem dojrzewania. 

Wykonawca dodatkowo dostarczy przenośne urządzenie do pomiaru temperatury w 

pryzmach – min. 2 sztuki. 

Należy zapewnić wjazd do hali dojrzewania poprzez realizację min. dwóch bram 

segmentowych zewnętrznych o wymiarach min. 6,5 x 4,5 m (B x H) oraz jednej bramy o 

wymiarach 5 x 4,5 m (B x H). Przy bramach należy wykonać kurtyny powietrzne i instalacje 

dezodorujące w technologii suchej lub mokrej, działające w czasie ich otwarcia. Należy 

zapewnić również wjazd przez bramę wewnętrzną z hali dojrzewania do łącznika 

operacyjnego. 

 

Konstrukcja hali i architektura 

Zamawiający oczekuje realizacji hali dojrzewania kompostu i obróbki końcowej w konstrukcji 

stalowej, jednonawowej, jako obiektu parterowego, niepodpiwniczonego o minimalnych 

wymiarach 144,0 x 36,0 m (w osiach konstrukcji). 

Minimalna wysokość hali - 6,0 m do najniższej konstrukcji dachu, z dachem jedno lub 

dwuspadowym płaskim.  Podwaliny hali do wysokości  0,30 m  powyżej posadzki, żelbetowe 

(za wyjątkiem, gdzie przewiduje się zastosowanie w ścianach zewnętrznych murów 

oporowych – patrz pkt. 4.5.6). Powyżej  0,30 m konstrukcja oparta na słupach stalowych ze 

ścianami wykonanymi z płyt warstwowych gr. min. 80 mm na całej wysokości hali. Posadzki 

żelbetowe trudnościeralne, pozostałe wymagania – zgodnie z wymogami ogólnymi PFU. 

Zamawiający oczekuje montażu w dachu klap dymowych, naświetli dachowych oraz na 

elewacjach w ilości odpowiednio do kubatury budynku zapewniających naturalne oświetlenie 

w ciągu dnia. Wykonawca winien w miejscu występowania ścian bocznych zaprojektować 
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wymaganą ilość wyjść ewakuacyjnych przez drzwi oraz zapewnić komunikację pieszą i 

przejazd dla sprzętu pracującego w obiekcie. 

Zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe, materiały stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie, z uwzględnieniem silnie korozyjnego środowiska pracy (plac dojrzewania 

kompostu, gdzie dojrzewający kompost będzie okresowo przerzucany). Spływ ścieków 

technologicznych z posadzki, grawitacyjnie za pomocą odpowiednio wyprofilowanej 

powierzchni oraz za pomocą odwodnienia liniowego do kanalizacji technologicznej 

zewnętrznej.  

Mury oporowe ścian hali 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji wzdłuż ścian zewnętrznych hal, w miejscach 

magazynowania produktów, murów oporowych o łącznej długości (w tym również dla hali   

nr 409A) około 300 mb i wysokości ścian min. 2,20 m (lokalizacja murów oporowych wg 

zaproponowanego przez Wykonawcę zagospodarowania technologicznego hal). Mur 

oporowy stały żelbetowy gr. 250 mm, o wys. od 2,2 do 2,5 m (w zależności od poziomu 

posadzki) z betonu  kl. min. C35/45, zbrojony stalą  kl. A-IIIN zlokalizowany przy ścianach 

zewnętrznych hal oraz dodatkowo przestawnych murów oporowych dla boksów 

magazynowych o powierzchni min. 100 m2  o wysokości ścian 2,5 m i o długości wg 

zaproponowanego przez Wykonawcę zagospodarowania technologicznego hali, 

(wygrodzenie z trzech stron ścianami wykonanymi z przestawnych prefabrykatów 

budowlanych przeznaczonych do realizacji tymczasowych murów oporowych). 

Przestawny mur oporowy wykonany z prefabrykatów betonowych o wymiarach 

160x40x40cm z betonu kl. min. C20/25 z wpustami i wypustkami, układanymi na sucho. 

Rozwiązanie z zastosowaniem prefabrykatów winno zapewniać możliwość elastycznej 

konfiguracji muru oporowego, zmianę jego lokalizacji, rozbiórkę oraz ponowny montaż – 

prefabrykowane elementy winny być rozbieralne za pomocą wózka widłowego z chwytakiem 

lub np. ładowarki z odpowiednim zawiesiem. 

Powierzchnię murów oporowych stałych i przestawnych od strony hal należy zabezpieczyć 

wykładziną z blachy stalowej np. St3SX o grubości minimum 4 mm mocowana do murów 

oporowych na stałe za pomocą kotew (wykładzina nie będzie demontowana). Poza 

strefą murów oporowych w miejscach narażonych na uderzenia należy przewidzieć i 

wykonać specjalne odboje np. żelbetowe.  

 

Instalacje i media 

Zamawiający oczekuje wykonania następujących instalacji: 

• technologicznej z istniejącej sieci hydrantowej zasilanej z ob. nr 700  – dla potrzeb 

zasilania technologicznego układu nawilżania przerzucarki bramowej min. 6 

przyłączy; 

• poboru wody wodociągowej z zastosowaniem hydrantów DN50 dla potrzeb p – poż. i 

technologicznych z istniejącej sieci hydrantowej; 

• kanalizacji ścieków technologicznych – odwodnienie technologicznych powierzchni 

hali i odprowadzenie do kanalizacji technologicznej i zbiornika ścieków 

technologicznych – istniejący ob. nr 704; 
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• kanalizacji ścieków deszczowych – odwodnienie powierzchni dachu za pomocą 

rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej i dalej do zbiornika retencyjnego 

wód deszczowych (ob. nr 706);  

• energetycznej – w tym minimum zestawy gniazd (230V, 400V 16A i 32A, 24VDC) w 

odstępach co 50 metrów od siebie, na zewnątrz i wewnątrz hali kompostowni. 

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci 

wewnątrzzakładowych. 

4.5.7. Instalacja oczyszczania powietrza poprocesowego z biofiltrem – OB. NR 411 

Zamawiający oczekuje realizacji instalacji oczyszczania powietrza procesowego z instalacji 

kompostowania oraz oczyszczania powietrza zasysanego z hali przygotowania wsadu, 

łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania. Wykonawca winien zrealizować system 

wentylacji mechanicznej ze skierowaniem powietrza na trzy stopniowy proces jego 

oczyszczania. Oczekuje się: 

• I stopień oczyszczania powietrza na filtrze – usuwanie pyłów; 

• II stopień oczyszczania powietrza na płuczce – usuwanie amoniaku i przygotowanie 

powietrza do oczyszczania na drugim stopniu oczyszczania; 

• III stopień oczyszczania – na biofiltrze; 

 

System oczyszczania powietrza i wyciągu powietrza projektuje się, aby : 

• działał 24h/24 w opisanych warunkach, 

• zapewniał prędkości powietrza w przewodach około 12 m/s,  

• zapewniał doskonałą niezawodność i trwałość instalacji,  

• zagwarantował odpowiedni niski poziom emisji pyłów i odorów. 

Powietrze z projektowanych komór kompostowania dynamicznego i hal za pomocą central 

wentylacyjnych kierowane będzie na odpylacz powietrza i dalej na płuczkę wodną 

(przeciwprądową) z dozownikiem kwasu siarkowego, a następnie do zamkniętego 

(zabudowanego) filtra biologicznego np.: żelbetowego  z dachem lekkim łatwo demontowany 

z otworami rewizyjnymi lub rozwiązania równorzędnego, gdzie powietrze będzie 

dezodoryzowane i oczyszczane. 

 

Odpylacz powietrza – I stopień oczyszczania  

W celu oczyszczenia powietrza z pyłów należy zamontować filtr (przed centralami 

wentylacyjnymi) w wykonaniu przeciwwybuchowym z blachy stalowej nierdzewnej gatunku 

1.4301. Filtr doczyści powietrze z pyłów do wartości wymaganych w założeniach 

technologicznych. Do odbioru pyłów zastosować należy worki odporne na działanie 

czynników chemicznych mogących się pojawić w wyniku rozpuszczenia się gazów w wodzie, 

na przykład wody amoniakalnej. Odbiór pyłu z urządzenia musi następować do pojemników 

umożliwiających łatwy ich odbiór (wywóz).  Pierwszy stopień oczyszczania powietrza ma 

za zadanie usuwanie pyłów zawartych w powietrzu odciąganym z projektowanych 

obiektów kompostowni. Wykonawca zastosuje (zamontuje) jako I stopień takie 
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urządzenia, które zagwarantują wysoki stopień oczyszczania powietrza z pyłów np. 

filtr, odpylacz (cyklon), multicyklon (separator) itp. W przypadku zastosowania 

skrubera (natryskowego) lub odpylacza mokrego jako I stopnia oczyszczania 

powietrza, w odcieku usuwanym ze skrubera lub odpylacza mokrego (ciągle lub 

okresowo) będzie zawarta znaczna ilość pyłów. Istniejąca podczyszczalnia odcieków 

ob. nr 701 oparta na technologii odwróconej osmozy nie jest przystosowana do 

oczyszczania ścieków zanieczyszczonych mechanicznie lecz tylko chemicznie. Zrzut 

odcieków ze skrubera lub odpylacza mokrego z dużą zawartością pyłów na 

podczyszczalnię zablokuje (unieruchomi) jej pracę i uszkodzi filtry i membrany 

półprzepuszczalne. 

Zamawiający dopuści zastosowanie skrubera lub odpylacza mokrego jako I stopień 

oczyszczania powietrza (jako rozwiązanie równoważne) , pod warunkiem 

zastosowania recyrkulacji odcieku ze skrubera lub odpylacza mokrego oraz 

szczegółowego przedstawienia przez Wykonawcę sposobu (opisu urządzeń) 

oczyszczenia odcieku ze skrubera lub odpylacza mokrego z zanieczyszczeń 

mechanicznych wraz z określeniem gwarantowanej ilości i jakości odcieku po 

oczyszczeniu oraz opisu odbioru wydzielonego z odcieku pyłu (łatwy odbiór i wywóz). 

Powyższe rozwiązania Wykonawca przedstawi w Koncepcji Rozwiązań Techniczno - 

Technologicznych będącej załącznikiem do oferty. 

 

Płuczka – II stopień oczyszczania 

Jako II stopień oczyszczania powietrza procesowego z instalacji Zamawiający oczekuje 

realizacji płuczki chemicznej – przeciwprądowego nawilżacza powietrza. Płuczka winna 

zapewniać: 

• schłodzenie powietrza procesowego; 

• zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza podawanego do biofiltra; 

• usuwanie amoniaku poprzez dozowanie kwasu siarkowego podawanego ze stacji 

dozowania. 

Dla prawidłowej pracy biofiltra płuczka winna zapewniać następujące parametry powietrza 

wyjściowego: 

• wilgotność około 96%, 

• temperatura około 40°C, 

• ciśnienie         500 – 1500 Pa (w zależności od ilości i wielkości zastosowanych 

wentylatorów). 

Wszystkie parametry muszą być mierzone za pomocą mierników elektronicznych oraz za 

pomocą termometrów, higrometrów i manometrów. 

Płuczka powinna być wyposażona w wannę wychwytową umożliwiająca przejęcie 

potencjalnego wycieku. Zbiorniki z kwasem siarkowym również powinny mieć wannę 

wychwytową umożliwiającą przejęcie całości potencjalnego wycieku. Przewiduje się 

instalację dozowania kwasu siarkowego, która będzie umożliwiała czerpanie kwasu 

bezpośrednio z opakowania zbiorczego (np. paleto pojemnika) a wanna ociekowa będzie 

pozwalała na przechowywanie dwóch paleto pojemników (roboczy i zapasowy) o pojemności 
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1 m3 każdy. Odcieki z płuczki chemicznej nie wolno odprowadzać do zbiornika 

retencyjnego odcieków nr 704, lecz bezpośrednio do przepompowni odcieków 

zlokalizowanej przy zbiorniku nr 704. 

Lokalizacja urządzeń w rejonie hali nr 409C lub w rejonie biofiltra – ob. nr 411. Wszystkie 

urządzenia związane z oczyszczaniem powietrza (I i II stopień) muszą być 

zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniach z wyjątkiem central wentylacyjnych, 

które mogą być zlokalizowane na dachu komór kompostowania dynamicznego. 

Dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych z oczyszczaniem powietrza w 

pomieszczeniach wentylatorowi komór kompostowania dynamicznego. W przypadku 

lokalizacji urządzeń oczyszczania powietrza w halach (np. 409C lub 409A), 

powierzchnię zabudowy tych obiektów należy dodatkowo zwiększyć o wielkość 

powierzchni zajmowanej przez urządzenia do oczyszczania powietrza. Urządzenia 

oczyszczające powietrze I i II stopnia powinny gwarantować działanie systemu 

wentylacyjnego również w przypadku awarii jednego z zastosowanych urządzeń, 

których ilość nie powinna być mniejsza niż 4 komplety dla stopnia I oczyszczania i 4 

komplety dla stopnia II oczyszczania. 

 

Biofiltr ob. nr 411 – III stopień oczyszczania 

Wymagania funkcjonalne i technologiczne 

Zadaniem biofiltra jest oczyszczenie i dezodoryzacja powietrza procesowego pochodzącego 

z instalacji kompostowania.  

Powietrze procesowe winno być doprowadzone do biofiltra systemem rurociągów poprzez 

wentylator i po przejściu przez płuczkę oczyszczane końcowo na warstwie filtracyjnej 

biofiltra. 

Dla prawidłowej pracy biofiltra należy zapewnić następujące parametry powietrza 

dolotowego:  

• wilgotność  ok. 96%, 

• temperatura  od 200 do 40°C, 

• ciśnienie  500 – 1500 Pa (w zależności od ilości i wielkości 

zastosowanych wentylatorów). 

Wszystkie parametry muszą być mierzone za pomocą mierników elektronicznych oraz za 

pomocą termometrów, higrometrów i manometrów. 

Obciążenie powierzchni biofiltra (maksymalnie obciążenie m2 materiału filtracyjnego) nie 

powinno być większe niż 110 m3 powietrza procesowego przypadającej na 1m2 powierzchni 

czynnej biofiltra na godzinę.  

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia rozwiązania sposobu kompensacji wilgotności i 

utrzymania temperatury powietrza dolotowego i wypełniacza filtra.  

Powierzchnia czynna filtra biologicznego nie mniejsza niż 1230 m2 i powinna gwarantować 

jego niskie obciążenie powierzchniowe. Minimalna wysokość warstwy materiału filtracyjnego 

winna wynosić około 1,5 m. Materiał filtracyjny zaprojektuje i dostarczy przed rozpoczęciem 

rozruchu Wykonawca.  
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W rozwiązaniach projektowo-konstrukcyjnych filtra biologicznego muszą być spełnione 

warunki: 

• utrzymania stałej wilgotności i wartości pH w odcieku ze złoża filtracyjnego, 

• czasu kontaktu powietrza z materiałem biofiltra nie krótszym niż 50 sekund 

• kontrolowania temperatury i ciśnienia powietrza kierowanego na układ oczyszczania, 

• konieczność nawilżania oraz ogrzewania lub schładzania (jeżeli zachodzi taka 

konieczność) powietrza procesowego doprowadzanego do biofiltra. 

Powyższe elementy powinny być kontrolowane i sterowane w pełni automatycznie.  

W zakresie technologii i systemu oczyszczania powietrza przewiduje się, oprócz filtra 

biologicznego wraz z wypełnieniem i płuczki wodnej pionowej z dozownikiem kwasu 

siarkowego 96%, wszystkie niezbędne do ich funkcjonowania urządzenia sterujące i 

kontrolne. Wizualizacja i sterowanie procesem odbywać się będzie z elektronicznego pulpitu 

sterowniczego. (łącznie ze sterowaniem procesu dynamicznego kompostowania). 

 

Wykonawca jest zobowiązany tak zaprojektować i wykonać system oczyszczania powietrza 

poprocesowego aby nie były przekraczane poziomy emisyjne określone poniżej. 

Dodatkowo w celu umożliwienia kontroli stanu zanieczyszczenia oczyszczonego powietrza 

należy wykonać króćce pomiarowe zainstalowane w płaszczu komina. 

Ponieważ przepisy prawa polskiego nie regulują dopuszczalnych parametrów emisyjnych z 

instalacji MBP Zamawiający określa wartości graniczne emisji na wylocie z komina 

(kominów) biofiltra: 

 

Tabela  nr 4 - Graniczne wartości emisji z biofiltra 

 

Parametry jakościowe 
oczyszczonego powietrza 

badane na wylocie z komina 
(kominów) biofiltra 

Rodzaj emitowanej 
substancji 

Dopuszczalne 
stężenie 

substancji 

Dopuszczalna 
emisja 

[mg/m3] [kg/h] [Mg/r] 

Dwutlenek azotu 20,0 2,2 19,3 

Merkaptany 4,0 0,44 3,9 

Siarkowodór 4,0 0,44 3,9 

Amoniak 30,0 3,3 29,0 

Octan metylu 15,0 1,6 14,5 

Octan etylu 20,0 2,2 19,3 

Dwusiarczek 
dwumetylu 

1,0 0,1 1,0 

Kwas octowy 40,0 4,4 39,5 

Aldehyd octowy 4,0 0,44 3,9 

Pył ogółem 40,0 4,4 39,5 
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Pył zawieszony 
PM10 

40,0 4,4 39,5 

Pył zawieszony 
PM2,5 

20,0 2,2 19,3 

Odory  400 [ouE/m3] 
50 

[MouE/h] 
400 

[GouE/rok] 

 

Zamawiający wskazuje, że sposób pomiaru tych parametrów należy zaczerpnąć z norm 

stosowanych w UE - np. m.in. norma stosowana w Austrii (ÖNORM EN 12619)   

i PN-EN 13725 : 2007. Dopuszcza się stosowanie również innych norm równoważnych. 

Wykonawca w ramach Kontraktu dostarczy przenośne urządzenie do pomiaru stężeń 

zanieczyszczeń w powietrzu wyciągowym z instalacji (komin) dla min. 5 substancji (w tym: 

amoniak, siarkowodór). Zamawiający wymaga by masa urządzenia była nie większa niż 15 

kg, a urządzenie ma  być poręczne, kompaktowe i łatwe do przenoszenia. Urządzenie musi 

posiadać serwis na terenie Polski. Powinno być wyposażone w łączność WIFI i/lub GSM i/lub 

LAN. Wykonawca w trakcie gwarancji zapewni na własny koszt materiały eksploatacyjne 

urządzenia (m.in. sensory). Zakres pomiarowy urządzenia przenośnego musi być tak 

dobrany, by umożliwiał pomiar stężenia zanieczyszczeń na wylocie z komina. Wykonawca 

zaprojektuje i wykona na każdym urządzeniu oczyszczającym powietrze miejsce poboru 

próbek z przewodów wentylacyjnych.  

Zamawiający oczekuje takiego usytuowania biofiltra, by był zapewniony dojazd z istniejących 

dróg wewnątrzzakładowych. W celu potwierdzenia parametrów pracy instalacji oraz 

osiągnięcia granicznych emisji z biofiltra, o których mowa w Tabeli nr 4 Wykonawca zleci 

wykonanie badań, na własny koszt, w akredytowanym laboratorium ( Wykonawca 

zaproponuje do wyboru Zamawiającemu trzy akredytowane laboratoria) odpowiednio: 

a) w okresie Prób Końcowych – 2 serie badań z poborem prób na wylocie z biofiltara 

(komin) 

b) w okresie Prób Eksploatacyjnych – 4 serie badań z poborem prób na wylocie z 

biofiltra(komin) 

 

Konstrukcja 

Należy zaprojektować i wykonać posadowienie na płycie żelbetowej gr. 300 mm, beton klasy 

min. C35/45, zbrojenie stalą klasy A-IIIN np. gatunek B500 SP. Płyta posadowiona na palach 

fundamentowych ø 400 mm zbrojonych HEB 140. Wstępne zestawienie pali: L = 16 m,   

P = 50 szt. 

Biofiltr w konstrukcji żelbetowej o ścianach zewnętrznych wysokości min. 2,0 m, na 

żelbetowej płycie dennej. Cała powierzchnia biofiltra musi zostać całkowicie 

zhermetyzowana poprzez przykrycie dachem o lekkiej konstrukcji. W każdej sekcji biofiltra 

(min. 2 sekcje) włazy rewizyjne oraz instalację zraszającą utrzymującą odpowiednią 

wilgotność złoża. Jedyną możliwością przekazania oczyszczonego powietrza do atmosfery 

będzie komin (kominy) ) o odpowiednio obliczonej wysokości i średnicy, wykonany z 

materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i korozję, zakończonym zwężką, 

przyśpieszającą przepływ oczyszczonego powietrza. 
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Komin (kominy) powinien być wyposażony w króćce pomiarowe, zamontowane zgodnie z 

wymaganiami w tym zakresie i umożliwiające pobór próbek do badania jakości 

odprowadzanego powietrza. Dokładną wysokość emitora (emitorów) należy ustalić 

obliczeniowo w operacie ochrony powietrza. Wysokość komina (kominów) minimum 10 m  

Wykonawca powinien zrealizować w jednej ze ścian biofiltra otwierane wjazdy, o szerokości 

zapewniającej wjazd do wnętrza biofiltra ładowarki celem okresowej wymiany złoża 

filtrującego. Powierzchnia biofiltra podzielona min. na dwie części (sekcje). 

Wykończenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych filtra wykonać jako gładkie i nienasiąkliwe, 

odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne oraz agresywne środowisko. W posadzce 

biofiltra należy wykonać kanały napowietrzające przykryte perforowanymi płytami odpornymi 

na agresywne środowisko, na których ułożona będzie warstwa materiału filtrującego 

powietrze poprocesowe. Przykrycia kanałów napowietrzających muszą posiadać 

odpowiednie otwory umożliwiające przepływ powietrza przechodzącego przez materiał 

wsadowy. Kanały powinny zapewniać odpływ skraplanych z powietrza procesowego 

odcieków do kanalizacji technologicznej. 

 Jeżeli Wykonawca w trakcie doboru i realizacji szczegółowych obliczeń systemu 

oczyszczania powietrza po procesach kompostowania stwierdzi, że nie zapewniają pewności 

usuwania zanieczyszczeń do poziomu dopuszczalnych stężeń substancji (zwłaszcza 

odorów), to Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje dodatkowe systemy oczyszczania powietrza 

niż opisane w niniejszym PFU (np. fotokatalityczne z kontaktorem membranowym, dopalania 

katalityczne lub inne), w celu zagwarantowania przez Wykonawcę wymaganych  parametrów 

powietrza oczyszczanego emitowanego do atmosfery – zgodnie z gwarancjami 

technologicznymi. 

Wszystkie instalacje oraz przewody wentylacyjne na odcinku pomiędzy biofiltrem, a obiektem   

kompostowni ułożone w podziemnych żelbetowych kanałach instalacyjnych. 

 

Instalacje i media 

• kanalizacja ścieków technologicznych z odprowadzeniem odcieków z biofiltra 

poprzez urządzenia oczyszczające do zbiornika retencyjnego odcieków - ob. nr 

704; 

• instalacja nawilżania z sieci technologicznej ścieków deszczowych czystych 

zasilanych z obiektu nr 700 lub 706; 

• wentylacja technologiczna doprowadzająca powietrze do biofiltra (zakres temperatur 

od – 250C do + 800C; 

• oświetlenie obiektu; 

• instalacje słaboprądowe – dla pomiaru temperatury złoża biofiltra 

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci 

wewnątrzzakładowych. 

 

Automatyka i sterowanie 

Wykonawca winien zaprojektować i wykonać system sterowania i wizualizacji procesu 

technologicznego kompostowania zapewniający pewną oraz komfortową obsługę instalacji z 
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poziomu pomieszczeń sterowni oraz sterowni w sortowni 304 (2 pełnoprawne stanowiska 

operatorskie). Wykonawca dostarczy również oprogramowanie wraz z wszelkimi kodami 

dostępu zapewniające sterowanie i wizualizację procesów i oprogramowanie umożliwiające 

wprowadzanie z mian w programach PLC i wizualizacji oraz pomiar co najmniej 

następujących parametrów procesu: 

• temperatura płuczki; 

• wartość pH odcieku płuczki; 

• strata ciśnienia na płuczce; 

• temperatura złoża biofiltra; 

• wilgotności i pH w odcieku ze złoża biofiltra. 

• temperatury przed płuczką i filtrem biologicznym; 

• wilgotność powietrza przed filtrem biologicznym; 

• stany funkcjonalne urządzeń; 

• stany awaryjne; 

• meldunki operacyjne; 

• stany jakości oczyszczonego powietrza 

Niektóre parametry jw. mogą się pokrywać ze sobą a ostateczna ilość pomiarów jest 

uzależniona od przyjętego rozwiązania technicznego systemu wentylacji. 
Sterowanie instalacją odbywać się będzie za pomocą komputerów. System komputerowy 
zapewni pełną wizualizacją procesu technologicznego i automatyczne sterowanie 
parametrami technologicznymi układu oczyszczania powietrza. Umożliwi również ręczne 
sterowanie parametrami technologicznymi np.: ilością powietrza kierowanego na układ oraz 
umożliwi zaprogramowanie określonych nastaw. W przypadku zaistnienia krytycznych 
sytuacji awaryjnych, program sterujący zapewni powiadamianie użytkownika w postaci 
komunikatu alarmowego na ekranie komputera wraz sygnału dźwiękowego oraz prześle 
powiadomienia o zaistniałej awarii na telefony komórkowe (wysłanie sms’a do osób 
dozorujących instalację). Na telefony komórkowe należy przesłać wszystkie stany 
alarmowe (awaryjne) związane z koniecznością natychmiastowej interwencji, związane 
z bezpieczeństwem procesu technologicznego ze szczególnym uwzględnieniem 
urządzeń związanych z hermetyzacją obiektów. Szczegółowy wykaz tych stanów 
alarmowych opracuje Wykonawca i przedstawi do uzgodnienia przez Inżyniera 
Kontraktu i Zamawiającego. 

Parametry techniczne komputerów sterujących pracą instalacji będą tak dostosowane, aby 

nie występowały utrudnienia w prawidłowym działaniu oprogramowania nadzorującego 

proces technologiczny. Obsługa instalacji będzie posiadać możliwość bezpośredniego 

sterowania procesem, zgodnie ze schematem przebiegu procesu oczyszczania powietrza, 

przedstawionym na ekranie monitora komputera sterującego. 

Informacje na temat monitorowanych parametrów procesu technologicznego oraz wszelkie 

istotne dane dla oceny przebiegu tego procesu będą przechowywane w bazie danych. Do 

ważnych danych należy zaliczyć m.in.: zgłoszenia awarii, wejścia do systemu sterowania, 

czy też ingerencje w przebieg pracy instalacji, a także takie dane jak: czas pracy instalacji 

(wentylatora) temperatury powietrza procesowego, wilgotności materiału biofiltra   

(w przypadku automatycznej kontroli jego wilgotności), ciśnienia powietrza procesowego 
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przed biofiltrem itp. Wszystkie kroki obsługowe muszą być zapisane w raporcie. Raport 

powinien zawierać przynajmniej następujące zdarzenia: 

• ręczną zmianę parametrów technologicznych, 

• zgłoszenia i protokoły wyłączenia alarmów, 

• zalogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną, 

• wylogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną. 

• wizualizację wydajności pracy central wentylacyjnych w postaci wykresu ilości 

powietrza w czasie itp. 

Musi zostać sporządzona dokumentacja powykonawcza systemu automatyki i sterowania 

zawierająca kody programów z komentarzami w języku polskim. Koordynacja z systemem 

istniejącym po stronie Zamawiającego. 

4.5.8. Stacja transformatorowa z centralą sterowniczą i wc – OB.NR. 603 

Konstrukcja i architektura 

Budynek murowany, dwuczęściowy, jednokondygnacyjny, zlokalizowany bezpośrednio przy 

hali nr 409A (oddylatowany). 

Jedna część przeznaczona na stację transformatorową, a druga na centralę sterowniczą z 

sanitariatem. 

Minimalne wymiary obiektu: 

Długość               - 10,00 m 

Szerokość    -   3,00 m 

Wysokość    -   3,00 m 

Powierzchnia zabudowy  - 60,00 m2 

Powierzchnia użytkowa  - 55,00 m2 

Posadowienie obiektu na płycie żelbetowej gr. min. 300 mm z betonu kl. min. C35/45 o W-6 i 

F-100 zbrojone krzyżowo góra/dół prętami ø 10/12 co 20 cm (otulina 50 mm) ze stali klasy   

kl. A-IIIN – np. gatunek RB500W. Płytę należy posadowić na podłożu wzmocnionym palami 

fundamentowymi o rozstawie w kierunku podłużnym co min. 2,50 m i w kierunku 

poprzecznym co min. 1,50 m.  

Dopuszcza się inne rozwiązania posadowienia obiekt np. bez pali, na istniejących płytach 

betonowych i placu (bez ich rozbiórki), pod warunkiem przedstawienia szczegółowych 

rozwiązań obliczeń i opinii geotechnicznej. 

Dach obiektu (stropodach) wentylowany, pokryty blacho dachówką ze standardową izolacją i 

ociepleniem.  

Część obiektu ze stacją transformatorową wyposażona w drzwi oraz żaluzje w ilości i 

standardzie dostosowanym dla tego typu obiektów. 

Centrala sterownicza (dyspozytornia) musi posiadać drzwi o wymiarach 2,0 x 1,0 m oraz 

min. trzy okna umożliwiające naturalne doświetlenie wnętrza obiektu. 

Sanitariat wyposażony w min. 1 umywalkę, 1 pisuar, 1 miskę ustępową. 

Wykończenie architektoniczne pomieszczeń, standardowe dla tego typu pomieszczeń (płytki 

ceramiczne, stropy podwieszone, itp.) 
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Pomieszczenia centrali sterowniczej (dyspozytorni) z sanitariatem powinno być wyposażone 

w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne oraz ciepłej wody użytkowej, instalacje ogrzewania 

z grzejnikami płytowymi i drabinkowymi wyposażonymi w grzałki zasilane elektrycznie, 

wentylację grawitacyjną i mechaniczną oraz oświetlenia i instalacji elektrycznej trójfazowej. 

Kolorystykę obiektu należy dostosować do istniejących obiektów oraz uzgodnić z 

Zamawiającym. 

 

Wyposażenie centrali sterowniczej 

Stanowiska biurowe w centrali sterowniczej (dyspozytorni) należy wyposażyć, co najmniej w 

cztery gniazda komputerowe, 4 gniazda elektryczne, w tym, co najmniej 2 do przyłączenia 

sprzętu komputerowego, 1 gniazdko telefoniczne, a także podstawowy zestaw sprzętu 

biurowo-komputerowego: 

• zestaw komputerowy: komputer z procesorem czterordzeniowym, min 3.0 GHz, min 

16GB RAM, wyposażony w min. 4 dyski, dwa SSD pojemności min. 120 GB jako 

systemowe, oraz dwa magnetyczne o pojemności minimalnej 1000GB, karta 

graficzna i dźwiękowa niezintegrowana z płytą główną, karta graficzna obsługująca 

dwa monitory, napęd optyczny DVD+-RW, czytnik kart pamięci, złącza usb na 

przednim panelu, system operacyjny min. Microsoft Windows 10 (lub równoważny), 

akcesoria: mysz, klawiatura, zestaw kabli; 3 sztuki; 

• monitor LCD min. 32 cali o min. rozdzielczości nominalnej 1920x1080 pikseli, 3 szt. 

• drukarka laserowa kolorowa / o prędkości wydruku min. 4 str/min, z interfejsem Wi-fi i 

USB, wielofunkcyjna ze skanerem i podajnikiem skanowanych dokumentów i 

dotykowym panelem kontrolnym – 1 sztuka; 

• wizualizacja procesów technologicznych podlega obowiązkowego włączeniu w 

istniejący system zakładowy zbierania danych i wizualizacji. 

 

Zamawiający wymaga dostawy komputerów opisanych powyżej w wykonaniu 

przemysłowym, o mocy obliczeniowej gwarantującej poprawną pracę wszystkich 

zainstalowanych programów z dodatkową rezerwą (nadwyżką) mocy obliczeniowej (+50 %) z 

zastosowaniem macierzy dyskowej (RAID 1) gwarantującej poprawną pracę systemu w 

przypadku uszkodzenia jednego z dysków. Komputery należy  wyposażonych w zasilacze 

awaryjne UPS  z min. 15 minutowym podtrzymaniem z funkcją automatycznego, 

poprawnego zamykania systemu operacyjnego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie UPS centralnego dla powyższych komputerów. 

Wyposażenie biurowe: 

• biurko komputerowe oraz krzesło obrotowe – 2 komplety; 

• szafka pod drukarkę – 1 sztuka; 

• stolik + 2 krzesła – 1 komplet; 

• szafa biurowa na dokumenty – 1 sztuka 

• szafka pomocnik (wyposażona w szuflady) – 2 sztuki; 

• aparat telefoniczny – 2 sztuki 

• żaluzje pionowe/3 kpl.  
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• tablica korkowa lub na magnesy – 1szt. 

• Radiotelefony przenośne pracujące w sieci radiowej Zamawiającego – 6 sztuk 

4.5.9. Zbiornik retencyjny na ścieki opadowe z przepompownią ścieków OB.NR 706 

Wymagania technologiczne i funkcjonalne 

Wymaga się aby ścieki z dachów systemem kanalizacji grawitacyjnej deszczowej 

retencjonować dla celów technologicznych. Zakłada się, że zbiornik wykonany będzie jako 

żelbetowy, monolityczny, otwarty o wymiarach zewnętrznych w rzucie min.12,6 x 7,7 m i 

wysokości ścian min. 6,55 m. Głębokość zbiornika należy dokładnie określić po wykonaniu 

projektu sieci kanalizacyjnych. Przy zbiorniku należy zlokalizować przepompownię wód 

deszczowych z dwoma pompami zatapialnymi o wydajności około 10 l/s każda i mocy około 

5 kW. Pompy będą odpompowywać spływające ścieki deszczowe do istniejącego rurociągu 

tłocznego wód z zalewu Kozackiego (włączenie za pomocą trójnika). Przepompownia będzie 

miała nadrzędność pracy w stosunku do istniejącej pompowni przy zalewie Kozackim. 

Przewiduje się realizację odpowiedniego systemu sterowania pompami istniejącymi i 

projektowanymi. 

Pompy zlokalizowane będą w studni o średnicy około 2,5 m i głębokości około 1,4 m niższej 

od głębokości zbiornika retencyjnego. 

Długość nowego rurociągu tłocznego PE160 mm (do miejsca włączenia do rurociągu 

istniejącego) wyniesie około 60 mb. 

Pompownie muszą zostać wyposażone w system automatyki i sterowania zgodny ze 

standardami Zamawiającego. Dane z systemu sterowania i automatyki muszą zostać 

włączone do systemu zbierania danych technologicznych i muszą być włączone do 

wizualizacji. 

 

Konstrukcja zbiornika  

Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne zbiornika zbliżone do istniejącego zbiornika 

retencyjnego ścieków technologicznych  - ob. nr 704.  

Konstrukcja zbiornika żelbetowa monolityczna. Elementy zbiornika: 

• płyta denna grubości min. 30 cm, 

• ściany grubości min. 30 cm 

Płyta denna i ściany z betonu kl. min. C35/45 o W-6 i F-100. 

Pod płytą denną wykonać izolacje z dwóch warstw papy asfaltowej lub folii PE. Izolację 

ułożyć na podbetonie kl. C8/10 gr. 5 cm. 

W ścianach osadzić przejścia szczelne łańcuszkowe dla rur PP ø 400 i 250 oraz dla rury PE 

ø 250. 

Posadowienie zbiornika należy zaprojektować i wykonać na podłożu wzmocnionym palami 

fundamentowymi: 

‐ powierzchnia obiektu przeznaczona do wzmocnienia: około 96 m2. 

‐ średnica pali  –  min.0,4 m. 
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‐ planowany rozstaw pali – w kierunku podłużnym co min. 2,00 m i w kierunku 

poprzecznym co min. 2,40 m 

‐ długości pali – do zakotwienia w warstwie nośnej o długości min. 13,0 m licząc od 

istniejącego poziomu terenu (lub min. 6,0 m licząc od poziomu posadowienia) i 

rzeczywistego oporu wiercenia pala, weryfikowanego danymi z komputera 

palownicy.  

 

Wyposażenie zbiornika 

a) barierka ochronna – systemowa h = 1,10 m 

b) drabina stalowa z osłoną, 

c) stopnie włazowe 

Elementy wyposażenia ze stali ocynkowanej. 

4.5.10.  Plac odkładczy frakcji 0 – 80 mm – OB. NR. 410 

Na istniejącej nawierzchni placu dojrzewania należy zaprojektować i wykonać nowe posadzki 

(płyty) żelbetowe o gr. min. 0,2 m. 

Warstwy placu odkładczego: 

• płyta żelbetowa utwardzana powierzchniowo gr. min. 200 mm.  Beton  kl. min. C35/45, 

zbrojenie stalą  kl. A-IIIN np. gat. B500SP. Płytę zdylatować na pola max. 10 x 10 m. 

• szczeliny dylatacyjne zdyblować i uszczelnić. 

• folia PEHD  gr. min. 1,0 mm, 

• warstwa wyrównawcza z betonu  kl. C8/10 gr. od 2 do 5 cm. 

Zamawiający wymaga wykonania placu odkładczego o powierzchni min. 7200 m2. 

Z uwagi na lokalizację na istniejącym placu nowych obiektów należy zaprojektować i 

wykonać dodatkowe odwodnienie za pomocą odwodnień liniowych.  

4.5.11.  Przenośniki  taśmowe  

Przepustowość nowych przenośników należy obliczyć przy założeniu czasu pracy 

związanego z przyjmowaniem odpadów 12 h na dobę (od 6.00 do 18.00). Do wszelkich 

urządzeń umieszczonych na wysokościach musi być zapewniony swobodny dostęp i 

możliwość konserwacji bez użycia przenośnych drabin, podestów i podnośników. 

Przenośniki mają być wykonane w konstrukcji nieckowej. 

 

4.5.11.1. Przenośniki materiału do kompostowania 

Wykonawca zaprojektuje i wykona zhermetyzowany układ przenośników materiału do 

kompostowania, łączący projektowana halę przygotowania wsadu (ob. nr 409A) z istniejąca 

sortownią (ob. nr 304) o długości około 135 m na estakadzie (nad drogą wewnętrzną 

zakładu) o wysokości w świetle min. 5 m. Konstrukcja estakady stalowa. Wykonawca 
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zaprojektuje i wykona fundamentowanie słupów estakady z uwzględnieniem istniejących 

warunków gruntowych.  

 

4.5.11.2. Przenośniki materiału strukturalnego 

Dla potrzeb przygotowania materiału strukturalnego, który wykorzystany będzie do 

prowadzenia procesu stabilizacji/kompostowania odpadów organicznych, przewiduje się 

wykorzystanie rozdrabniacza mobilnego (dostawa rozdrabniacza w ramach oddzielnego 

kontraktu). W rozdrabniaczu prowadzone będzie rozdrabnianie odpadów zielonych takich jak 

gałęzie, krzewy, pnie drzew, odpady drewniane, deski itp., które będą mogły funkcjonować 

jako materiał strukturalny, poprawiający strukturę materiału wsadowego odpadów 

organicznych do komór kompostowania. 

Rozdrabnianie prowadzone będzie na wydzielonej części placu manewrowego, 

przylegającego od strony zachodniej do projektowanych obiektów kompostowni. Przewiduje 

się ustawienie rozdrabniacza mobilnego prostopadle do ściany obiektu 409A. Należy 

zaprojektować i wykonać system przenośników materiału strukturalnego spełniający 

następujące wymagania: 

• rozdrobniony materiał w rozdrabniaczu wyprowadzany będzie do kosza 

zasypowego, umieszczonego nad stacjonarnym przenośnik pochyłym, 

• przenośnik pochyły o długości około 13 m i szerokości taśmy 1,0 m 

zlokalizowany będzie równolegle do ściany obiektu 409A. Przenośnik ten 

transportował będzie materiał strukturalny na wysokość około 4,5 m i za 

pomocą przesypu przekazywał go będzie na końcowy przenośnik poziomy, 

• końcowy przenośnik poziomy o długości około 4 mb i szerokości 1,0 m 

wprowadzony będzie do ob. 409A przez zhermetyzowany otwór w ścianie o 

wymiarach około 1,2 x 1,2 m, a materiał strukturalny będzie spadał na pryzmę 

magazynową wewnątrz obiektu 409A, skąd pobierany będzie w odpowiedniej 

ilości przez ładowarkę do przygotowania materiału wsadowego do komór 

kompostujących. 

4.5.11.3. Węzeł przekierowania frakcji „mokrej” 

Dla przekierowania frakcji „mokrej” z hali sortowni do hali przygotowania wsadu należy 

przebudować przesyp między przenośnikami nr 616 i 617. Zakłada się, że możliwe jest 

podniesienie końcówki przenośnika nr 616 i zwiększenie jego nachylenia z 11o do około 13o 

(podniesienie o około 1,2 m). 

Istniejącą obudowę odciągu nad przesypem należy zdemontować. W jej miejsce, po 

podniesieniu przenośnika nr 616, należy zamontować dodatkowy poziomy przenośnik 

rewersyjny o długości około 5,5 m. Nad nim należy wykonać przesyp z przenośnika nr 616 

zamknięty od góry odciągiem powietrza. 

Przenośnik rewersyjny będzie mógł przekazywać materiał w dwóch kierunkach: 
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• na nowy przenośnik ustawiony prostopadle do niego i wychodzący z hali przez ścianę 

w rejonie bramy E lub bram I, 

• na istniejący przenośnik nr 617 (przepływ materiału jak dotychczas)  

Lokalizację projektowanych zmian w układzie przenośników przedstawiono na zał. nr 6. 

Dopuszcza się budowę estakady w osiach 17-18 wg zał. nr 6 do PFU 

Długość przenośnika pomiędzy istniejącą sortownią, a projektowaną halą przygotowania 

wsadu około 135 m. Przenośnik zlokalizować na wysokości 5 m (w świetle) powyżej drogi na 

estakadzie. Przenośnik zhermetyzowany pod kątem ograniczenia emisji odorów. 

4.5.11.4. Zmiana przenośników frakcji 0-80 i „mokrej” 

Dla umożliwienia kierowania frakcji 0-80 mm do tuneli istniejącej kompostowni w ob. 401 jak 

dotychczas i do tuneli obecnie obrabiających frakcję „mokrą” konieczne jest: 

• przedłużenie o około 2 m i podniesienie o około 1,2 m przenośnika nr 127, 

• zamontowanie pod nim w układzie równoległym przenośnika rewersyjnego o długości 

około 4,3 m, przeróbka przesypu przenośnika nr 127, 

• przeróbka odciągu końcówki przenośnika nr 617 (przesyp z nowego przenośnika 

rewersyjnego na przenośnik nr 617). 

Lokalizację projektowanych zmian w układzie istniejących przenośników przedstawiono na 

zał. nr 6. 

 

4.5.12. Wymagania Zamawiającego odnośnie pozostałej infrastruktury technicznej i instalacji 

4.5.12.1. Drogi i chodniki 

Dla potrzeb projektowanych obiektów przewiduje się niewielki zakres robót drogowych, 

ponieważ istniejący zakład w tym rejonie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę drogową. 

Projektowane drogi i chodniki projektuje się dla zapewnienia dojazdu do projektowanych 

bram i drzwi zewnętrznych hal, placu ob. nr 410 (w rejonie biofiltra – ob. nr 402) oraz biofiltra 

ob. nr 411. Minimalny zakres uzupełnień robót drogowych przedstawiono na załączonym 

planie zagospodarowania zakładu (zał. nr 5). Ze względu na podniesienie posadzek 

wszystkich projektowanych obiektów (od 20 do 25 cm) w stosunku do istniejących dróg 

zakładowych należy zaprojektować i wykonać podwyższenie istniejącej nawierzchni dróg (od 

strony sortowni) o około 20 cm i szerokości  6 m na długości około 90 m. Łączna 

powierzchnia dróg wraz z regulacją poziomów istniejącej nawierzchni około 2600 m2 i 

chodników około 100 m2. 

 

Tabela  nr 5 - Konstrukcja nawierzchni 

 

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonych dla ruchu samochodów ciężarowych  KR3 

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kostka koloru szarego)   8 cm 
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podsypka cementowo-piaskowa                                                                6 cm 

podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10                                      20 cm 

podbudowa – mieszanka niezwiązana 0-31,5 mm                                     12 cm 

warstwa wzmacniająca podłoże stabilizacja cementem C3/4    10 cm 

Konstrukcja nawierzchni chodników 

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kostka koloru szarego) 6 cm 

podsypka piaskowa 3 cm 

Elementy uliczne 
Krawężnik betonowy 15x30 cm ławie betonowej z betonu C12/15  z oporem – drogi i 
parkingi 

Obrzeże betonowe 8x30 cm ławie betonowej z betonu C12/15  z oporem - chodniki 

Kolorystyka nawierzchni - szara 

 

W ramach robót drogowych Wykonawca wykona wszelkie prace związane z niwelacją 

terenu. Po zakończeniu robót wszystkie nawierzchnie nieutwardzone należy obsiać trawą. 

4.5.12.2. Kanalizacja deszczowa „czysta” 

Zamawiający wymaga wykonania odwodnienie dachów wszystkich obiektów. 

Piony kanalizacji odwodnienia dachu należy zlokalizować przy ścianach zewnętrznych 

obiektów od strony południowej i północnej.  

Sieci kanalizacyjne ø 0,30 m, grawitacyjne z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika 

retencyjnego na ścieki opadowe – ob. nr 706 oraz częściowo do istniejącego zbiornika ob. nr 

700 (dla części północnej dachów). Przed zbiornikami retencyjnymi na sieci należy 

zastosować studnie osadnikowe, w miejscach umożliwiających dojazd w celu ich 

czyszczenia. 

4.5.12.3. Instalacje  i sieci wodociągowe 

Zasilanie nowych obiektów zrealizować należy z istniejącej sieci wodociągowej 

zlokalizowanej przy budynku  magazynowo – warsztatowo – socjalnym ob. nr 507. 

W ramach planowanej budowy zakładu należy zaprojektować i wykonać rozprowadzenie 

wody do poszczególnych obiektów. Z sieci należy zasilić następujące obiekty: 

• pomieszczenie centrali sterowniczej z WC – cele socjalno-bytowe; 

• halę przygotowania wsadu – cele porządkowe; 

• komory kompostowania – dla 6 komór od strony południowo- wschodniej wykonać 

dodatkową instalację do nawilżania wsadu z sieci wodociągowej 

• halę operacyjną – cele porządkowe 

• halę dojrzewania- cele porządkowe i technologiczne; 

• obwodową sieć hydrantów ppoż. w halach; 

Hydranty wewnętrzne w obiektach, wykonać zgodnie z operatem ppoż. 
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4.5.12.4. Gospodarka ściekowa – ścieki technologiczne 

Ścieki technologiczne z procesu kompostowania i dojrzewania odpadów organicznych 

powstawały będą w następujących miejscach: 

• hali przygotowania wsadu do bioreaktorów, 

• bioreaktorach komorowych, 

• hali dojrzewania materiału organicznego, 

• placu odkładczego frakcji 0 – 80 mm z istniejącej kompostowni tunelowej ob. nr 401. 

• biofiltru i płuczki 

 

Posadzki obiektów należy ukształtować ze spadkami w kierunku odwodnień liniowych i dalej 

poprzez osadniki siecią kanalizacji technologicznej grawitacyjnej do zbiornika retencyjnego. 

Zakłada się, że wszystkie ścieki technologiczne kierowane będą do istniejącego zbiornika 

retencyjnego ścieków technologicznych ob. nr 704, z którego nadmiar będzie 

odpompowywany do istniejącej podczyszczalni ścieków i odcieków  ob. nr 701. Wszystkie 

odcieki przed zrzutem do zbiornika nr 704 muszą zostać oczyszczone (zwłaszcza 

odcieki z płuczek wodnych), a wydzielone osady odpowiednio odwodnione. Również 

odcieki kierowane (recyrkulowane) do ponownego wykorzystania do nawadniania 

muszą zostać dodatkowo oczyszczone. Minimalne wymagania podczyszczania tych 

odcieków to: sito obrotowe, filtry siatkowe z automatycznym czyszczeniem za pomocą 

sprężonego powietrza, urządzenia do odwadniania osadów. Istniejący zbiornik 

retencyjny odcieków ob. nr 704 należy podzielić na dwie części ścianką żelbetową– 

oddzielna część dla nowoprojektowanych obiektów z wyjątkiem placu nr 410  i oddzielna 

część dla obiektów istniejących. Zbiornik nr 704 należy wyposażyć w instalację 

napowietrzania odcieków oraz dodatkową przepompownię odcieków dla ich recyrkulacji wraz 

z mechanicznym systemem oczyszczania. W każdej z dwóch części zbiornika do 

napowietrzania należy zainstalować po jednej strumienicy napowietrzająco – mieszającej o 

wydajności natleniania min. 1,0 kg O2/h. Pompy w przepompowni należy dobrać na 

podstawie obliczeń technologicznych ilości zawracanych odcieków do nawadniania materiału 

kompostowanego. Zbiornik ob. nr 704 jest obiektem żelbetowym przykrytym lekkim 

zadaszeniem i jest wyposażony w odpowietrzniki. Należy zaprojektować i wykonać 

odprowadzenie powietrza z istniejących odpowietrzników do systemu wentylacji 

wyciągowej hali dojrzewania kompostu – ob. nr 409C. 

Wymagana jakość ścieków i odcieków zrzucanych do istniejącej podczyszczalni – ob. nr 701 

 

L.p. 
WSKAŹNIK Jednostka Parametry jakościowe 

1. Odczyn  pH 6,5 ÷ 9 

2. Temperatura 0C maks. 30 

3. BZT5 mg O2/l 1000 

4. ChZT mg O2/l 2500 

5. Zawiesiny og. mg /l 100 

6. Chlorki  mg /l 2000 
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7. Siarczany  mg /l 200 

8. Subst. rozpuszczone mg /l 5000 

9. Azot amonowy mg /l 400 

10. OWO mg C/l 1000 

11. Metale ciężkie mg/l 3,0 

 

 

4.5.12.5. Kolizje i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Wykonawca zaprojektuje i wykona rozwiązania kolizji i skrzyżowań z projektowanymi 

obiektami poprzez przełożenie kolidujących istniejących sieci wod – kan, elektrycznych, 

słaboprądowych, gazowych (biogaz) i innych poza obrys projektowanych obiektów. Dotyczy 

to zwłaszcza lokalizacji biofitra i kolizji z istniejącym rurociągiem biogazu o średnicy 250 mm. 

W trakcie realizacji projektów należy uwzględnić również obecnie projektowane sieci przez 

Zamawiającego. 

4.5.12.6. Instalacja wentylacji 

Wymagania technologiczne i funkcjonalne 

Podstawowym celem inwestycji oprócz zagadnień technologicznych procesów 

kompostowania jest pełna hermetyzacja wszystkich projektowanych obiektów poprzez ujęcie 

i oczyszczenie powietrza procesowego emitowanego przez dojrzewający kompost,   

a  w szczególności ograniczenie emisji substancji odorowych będących  efektem ubocznym 

tego procesu. Zastosowane rozwiązania mają ograniczać lub wyeliminować: 

• niezorganizowaną emisję pyłów i gazów powstających podczas dojrzewania, 

przerzucania i przesiewania kompostu, 

• ilość odcieków z procesu dojrzewania kompostu ze względu na odcięcie powierzchni 

od wód opadowych (proces dojrzewania zaprojektowano w halach), 

• emisję mikrobiologiczną, 

• hałas poprzez zamknięcie prac związanych z technologią kompostowania w halach. 

Założenia dla systemu ujmowania i oczyszczania powietrza dla projektowanych obiektów: 

• projektowany system wentylacji hal musi być zintegrowany z systemem wentylacji 

technologicznej komór kompostowania dynamicznego, 

• nawiew i wyciąg powietrza tylko mechaniczny do wszystkich obiektów poprzez 

centrale wentylacyjne wyposażone w wymienniki (odzysk ciepła – dla całości 

odciąganego powietrza ze wszystkich obiektów) oraz w kanał obejściowy (bypas) 

– na okres letni, 

• we wszystkich obiektach (halach) musi być zagwarantowana min. 2 krotna wymiana 

powietrza na godzinę oraz w komorach odpowiednio (pusta, pełna) - 7 i 10 wymiany 

na godzinę, wentylatorownia komór kompostowania – 2 wymiany na godzinę z płynną 

regulacją ilości nawiewanego powietrza w celu zapewnienia podciśnienia w halach 
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(również przy otwartych bramach), wymagane podciśnienie w halach min. 8 Pa, a w 

komorach kompostowania intensywnego min. 13 Pa 

• w halach jakość powietrza powinna wynosić max – stężenie amoniaku    

14 mg/m3 NH4, stężenie  siarkowodoru  7 mg/m3 H2S, 

• system oczyszczania powietrza powinien gwarantować na wyjściu z komina 

(kominów) biofiltra spełnienie wszystkich dopuszczalnych poziomów substancji w 

powietrzu (w tym redukcję pyłów PM 10 i PM 2,5), zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska  z dnia 24.08.2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U.  z 2012 r., poz. 1031). 

• zintegrowany system wentylacji hal jak i komór dojrzewania dynamicznego powinien 

być w pełni zautomatyzowany. 

 

Instalacja  wentylacji hal 

Należy zaprojektować i wykonać system wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej 

opartej na centralach wentylacyjnych wyposażonych w wymienniki ciepła (odzysk ciepła) 

oraz obejście na okres letni. Centrale wyposażone w system automatyki umożliwiający 

współpracę z systemem wentylacji hal i komór dynamicznego kompostowania. Centrale 

(oraz wentylatory) z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym o kategorii odporności   

C5-I (wg EN ISO 12944-2:1998) i łatwym dostępie dla ich czyszczenia (duże zapylenie 

wyciąganego powietrza). Przed centralami i na przewodach wentylacyjnych wyciągowych 

należy zamontować odpylacze umożliwiające okresowe czyszczenie. Przewiduje się min. 

cztery centrale wentylacyjne o wydajności około 30.000 m3/h każda. Centrale wentylacyjne 

można zlokalizować na dachu komór kompostowania dynamicznego. Przewody 

wentylacyjne prowadzić pod dachem hal. Do hali łącznika operacyjnego oraz do komór 

kompostowania intensywnego doprowadzenie powietrza również za pomocą czerpni 

ściennych (zlokalizowanych wewnątrz obiektów) wyposażonych w przepustnice 

umożliwiające wyregulowanie wymaganego podciśnienia (w komorach dynamicznego 

kompostowania należy zapewnić podciśnienie min. 13 Pa). 

Ponieważ wydzielające się gazy w procesie dojrzewania kompostu są zarówno lżejsze 

(amoniak) jak i cięższe od powietrza (siarkowodór) należy odciągać powietrze zarówno  z 

górnych jak i dolnych części hali. Z górnej części należy wyciągać max 70% powietrza, zaś  

z dolnej min. 30%. Odciągi powietrza „dołem" powinny być umieszczone punktowo na 

wysokości około 1,5 m od posadzki i zlokalizowane w miejscach możliwe najmniej 

narażonych na uszkodzenie przez ładowarki. 

Powietrze odciągać poprzez sieć kanałów z blachy stalowej nierdzewnej gatunku 1.4301 o 

grubości min.1 mm lub z blachy aluminiowej. Kanały muszą być spawane wzdłużnie oraz 

łączone przy pomocy połączeń kołnierzowych, na których należy zamontować spinki 

uziemiające. 

Za każdym kolanem, załamaniem należy zamontować otwór rewizyjny. Na każdej odnodze 

zamontować przepustnicę jednopłaszczyznową służącą do regulacji strumienia powietrza 

odciąganego. Kanały należy podwiesić do konstrukcji hali przy pomocy zawieszeń 

wykonanych ze stali nierdzewnej. W czasie normalnej pracy wentylacji wywiewnej nie 
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przewiduje się występowania stężeń wybuchowych gazów wydzielających się podczas 

dojrzewania kompostu. W celu oczyszczenia powietrza z pyłów należy zamontować filtr 

(przed centralami wentylacyjnymi) w wykonaniu przeciwwybuchowym (jeżeli jest to 

wymagane przepisami p.poż.) z blachy stalowej nierdzewnej gatunku 1.4301. Zastosować 

należy worki do wywozu pyłów odporne na działanie czynników chemicznych mogących się 

pojawić w wyniku rozpuszczenia się gazów w wodzie, na przykład wody amoniakalnej. 

Odbiór pyłu z urządzenia musi następować pojemników umożliwiających łatwy ich odbiór 

(wywóz). 

4.5.12.7. Instalacja klimatyzacji 

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje klimatyzację w pomieszczeniu centrali sterowniczej. 

Zamawiający oczekuje realizacji systemu klimatyzacji w oparciu o zastosowanie jednostek 

zewnętrznych i jednostek wewnętrznych, układ klimatyzacji niezależny od układu wentylacji. 

Należy zaprojektować i zrealizować układ klimatyzacji przy założeniu min. mocy chłodniczej 

wynoszącej min. 45W na każdy m3 pomieszczenia. Klasa energetyczna ERR 3-5 punktów. 

Poziom hałasu max. 50dB. Zakres temperatury dla trybu chłodzenia -10/43 °C. 

4.5.12.8. Ogrzewanie c.o. i c.w.u. 

Zamawiający wymaga realizacji ogrzewania pomieszczenia centrali sterowniczej z wc (ob. nr 

603) z zastosowaniem grzejników płytowych wyposażonych w grzałki elektryczne oraz jako 

uzupełniające źródło ciepła możliwości ogrzewania instalacją klimatyzacji. 

Zamawiający oczekuje realizacji instalacji ciepłej wody użytkowej dla zasilania przyborów 

sanitarnych w sanitariacie przy pomieszczeniu sterowni. 

Instalację produkcji ciepłej wody użytkowej wyposażyć w pojemnościowy podgrzewacz wody 

wyposażony w grzałkę elektryczną. 

 

Wymaga się, by w okresie zimowym temperatura w halach (ob. nr 409A, 409B, 409C) nie 

była niższa niż + 5oC (odzysk ciepła z usuwanego powietrza przez wymienniki central 

wentylacyjnych). 

Dla hal nie przewiduje się instalacji centralnego ogrzewania. 

4.5.12.9. Przyłącze energetyczne, sieci i instalacje elektryczne 

Oddziałowa stacja transformatorowa OS3 (ob. nr 603) będzie wyposażona w transformator 

olejowy 15/0,4kV o mocy min. 1000kVA, w baterię kondensatorów max 360kVAr 

dławikowaną, w komplet ochronników przepięciowych oraz w miernik parametrów sieci dla 

kontroli gospodarki energią. Miernik musi posiadać protokół komunikacyjny MODBUS 

TCP/IP. Dane z miernika należy włączyć do nadrzędnej wizualizacji i systemu zbierania 

danych technologicznych. Wielkość mocy transformatora będzie uwzględniać rezerwę na 

perspektywiczne potrzeby Zamawiającego. Stację OS3 wyposażyć w co najmniej 2 

przyłączana nN rezerwowe. 
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W zakresie rozdziału energii elektrycznej do kompostowni Wykonawca wykona 

wyprowadzenie ze stacji transformatorowej OS3 dwóch torów kablowych nN rzędu 300A 

każdy do dwóch w przybliżeniu równorzędnych węzłów rozdzielczych RK1,RK2 

zlokalizowanych każdy w jednym z dwóch wydzielonych pomieszczeń wentylatorowi 

kompostowania dynamicznego. Do węzłów RK1,RK2 ma zostać przyłączona cała instalacja 

siły i światła kompostowni, w tym szafy elektryczne wyposażenia technologicznego. 

Zasilanie torów kablowych nN do RK1,RK2 będzie w stacji OS3 rozłączane przyciskiem 

GWP głównego wyłącznika prądu, zainstalowanym na zewnętrznej ścianie kompostowni przy 

trasie torów kablowych do RK1,RK2. Węzły RK1 i RK2 wyposażyć w mierniki parametrów 

sieci z protokołem komunikacyjnym MODBUS TCP/IP. 

Szafy zasilająco-sterujące urządzeń wchodzą z zakres wyposażenia technologicznego i do 

nich przewiduje się doprowadzenie energii z węzłów RK1, RK2 wewnętrzną siecią kablową 

w układzie TN-S pięcio- i trójżyłowym, z wydzielonym przewodem neutralnym N i ochronnym 

PE, w wykonaniu dostosowanym do technologicznego przeznaczenia pomieszczeń i 

warunków środowiskowych wilgotności, zapylenia, temperatury itp. Szafy zasilające 

sterownicze należy zlokalizować w wydzielonych w wentylatorowni („czystych”) 

pomieszczeniach (odseparowanych od wpływów zanieczyszczeń z kompostowni i 

klimatyzowanych). 

Kable i przewody o izolacji rzędu 500/750V generalnie układane na konstrukcji obiektu, a w 

ciągach zbiorczych w korytkach instalacyjnych perforowanych. Instalacja kabelkowa w 

pomieszczeniach sterowni i sanitariatu podtynkowa, a ciągi zbiorcze w listwach i kanałach 

zamkniętych PCV. 

Osprzęt instalacyjny będzie w pomieszczeniach technologicznych, magazynowych, 

pomocniczych i sanitariacie szczelny o stopniu osłony co najmniej IP44, a w 

pomieszczeniach sterowni podtynkowy. Wykonawca musi wykonać zestawy gniazd (230V, 

400V 16A i 32A, 24VDC) w odstępach co 50 metrów od siebie, na zewnątrz i wewnątrz hali 

kompostowni 

Oświetlenie wnętrz przewiduje się oprawami LED o stopniu osłony dostosowanym do 

warunków środowiskowych. Natężenie światła wg normy PN-EN 12464-1.  

4.5.12.10. Instalacja i sieć teleinformatyczna i telefoniczna 

Instalacja w pomieszczeniu centrali sterowniczej zostanie wykonana  według standardów 

stosowanych w Zakładzie dla zasilania instalacji gniazd komputerowych i telefonicznych 

spełniających wymagania kategorii 5e, aby można było je stosować zamiennie w zależności 

od potrzeb. Węzeł instalacji mieścił się będzie w pomieszczeniu sterowni.  

Dla komunikacji pomieszczenia centrali sterowniczej z dyspozytornią zakładową przewiduje 

się uzupełnienie zakładowej sieci przesyłowej poprzez budowę w terenie łącza 

światłowodowego o orientacyjnej długości około 420 m na trasie sterownia – ob. nr 603 do 

ob. nr 203 – istniejąca dyspozytornia. Instalacja musi zostać włączona w funkcjonującą w 

Zakładzie Zamawiającego sieć teleinformatyczną. 
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4.5.12.11. Instalacja sygnalizacji alarmowo - pożarowej  

W kompostowni ze względu na znaczną wilgotność i korozyjne środowisko instalacja SAP 

ograniczy się do instalowania czujek w sterowni oraz montażu ręcznych ostrzegaczy pożaru 

przy drzwiach na zewnątrz obiektu. Otwieranie klap dymowych w hali wyzwalaczami 

temperaturowymi na napędach klap z dodatkową możliwością sterowania ręcznego. 

Instalacja musi zostać włączona w działającą w Zakładzie Zamawiającego instalację SAP. 

4.5.12.12. Instalacja antywłamaniowa i kontroli dostępu 

W całym obiekcie zainstalować urządzenia w celu zabezpieczenia przed włamaniem 

i napadem SSWN oraz umożliwiające kontrolę dostępu i rejestrację wejść/wyjść 

pracowników. Instalacja ograniczy się do drzwi wejściowych z pominięciem bram. Instalacja 

musi zostać włączona w działającą w Zakładzie Zamawiającego instalację sygnalizacji 

włamania i napadu oraz kontroli dostępu. 

4.5.12.13. Instalacja telewizji przemysłowej 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania instalacji telewizji przemysłowej 

zapewniającej obserwacje funkcjonującej instalacji. 

Wewnątrz obiektów kompostowni należy zainstalować minimum 8 kamer telewizji 

przemysłowej w tym min. 3 kamery obrotowe oraz min. 6 kamer zewnętrznych w tym 2 

obrotowe. Lokalizacja kamer w obiektach w uzgodnieniu z Zamawiającym. Przewiduje się 

montaż kamer działających w technologii IP o rozdzielczości minimum Full HD 

(Rozdzielczość:  1920 x 1080 - 1080p) z obiektywem zmiennoogniskowym i oświetlaczem 

podczerwieni dostosowanym do warunków środowiska, w którym będą pracować – wysoki  

stopień osłony IP. Zastosowana obudowa zewnętrzna kamer musi umożliwiać pracę kamery 

w warunkach temperaturowych w zakresie -20 °C +55 °C.  

 Należy zaprojektować i wykonać montaż kamer stacjonarnych i obrotowych. 

Zaprojektowane kamery musza być zgodne z interfejsem ONVIF.  

Kamery należy podłączyć do wydzielonej, odrębnej sieci strukturalnej kategorii 6, składającej 

się z wydzielonego punktu dystrybucyjnego, okablowania LAN, urządzeń aktywnych itp. W 

przypadku przekroczenia normatywnych odległości dla sieci okablowania strukturalnego 

wynoszącego 90,0m należy zastosować łącza światłowodowe lub extendery LAN. Sieć LAN 

w infrastrukturze 1 Gigabit. Zasilanie kamer należy wykonać poprzez sieć okablowania 

strukturalnego – zasilanie PoE, PoE+. W tym celu należy stosować przełączniki 

komputerowe 24 portowe o odpowiednimi budżecie mocy umożliwiające rozbudowę systemu 

w przyszłości  o kolejne kamery. 

W punkcie dystrybucyjnym należy zamontować rejestrator cyfrowy (serwer wideo) 

umożliwiający podłączenie przedmiotowych kamer. Rejestrator musi umożliwiać dalszą 

rozbudowę systemu do minimum 16 kamer. Rejestrator cyfrowy należy wyposażyć w 

maksymalna ilość dysków twardych  do zapisu obrazów z kamer. Zakłada się 30 dniową  

archiwizację materiału. 
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Stację podglądową należy wykonać jako co najmniej 2 niezależne stanowiska komputerowe 

wyposażone w komputer z procesorem klasy Intel I7 , min. 3,5 GHz na rdzeń najnowszej 

generacji lub równoważny, pamięcią operacyjną minimum 16Gb, dyskiem twardym i 

dedykowanym oprogramowaniem umożlwiający podgląd, nadzór i kontrolę systemu 

monitoringu wizyjnego. Stacje podglądowe należy wyposażyć w  min.  4 monitory o 

przekątnej minimum 32” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 px, przeznaczone do pracy 

ciągłej.  

Stację podglądu należy podłączyć do wydzielonej sieci monitoringu wizyjnego. 

Wszystkie elementy systemu CCTV (kamery, rejestratory, przełączniki, stacja podglądowa 

muszą posiadać podtrzymanie napięcia na minimum 30 minut poprzez UPS. 

Należy bezwzględnie wykonać integrację wszystkich istniejących i nowych systemów 

monitoringu wizyjnego znajdujących się na terenie Zakładu. 

Instalacja telewizji przemysłowej musi przewidywać możliwość jej dalszej rozbudowy oraz 

możliwość wpięcia dodatkowych stacji podglądowych w miejscach z doprowadzoną siecią i 

gniazdami Ethernet. 

4.5.12.14. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka  

Zrealizować należy systemy automatyzacji i nadzoru z wizualizacją obejmujące procesy 

technologiczne. 

System automatyzacji i nadzoru z wizualizacją zbudowany zostanie w oparciu o: 

• układy pomiarowe,  

• moduły rozszerzeń WE/WY, 

• programowane sterowniki PLC, 

• procesową sieć komunikacyjną, 

• system dyspozytorski. 

Układy pomiarowe będą monitorować przebieg procesu technologicznego zespołem 

środków sprzętowych realizujących funkcje pomiarowe parametrów fizyko-chemicznych 

kompostu, odcieków, ścieków technologicznych. 

Moduły rozszerzeń WE/WY jako zespół środków sprzętowych i programowych będą 

wykorzystane do zbierania informacji i sterowania urządzeniami technologicznych 

zainstalowanych na obiekcie. 

Programowalne sterowniki PLC jako zespół środków sprzętowych i programowych będą 

sterować autonomicznymi procesami technologicznymi. 

Całość sprzętowa automatyki i aparatury kontrolnej jest przedmiotem dostaw wyposażenia 

kompostowni wraz z szafami obsługującymi poszczególne procesy technologiczne, a 

systemy automatyzacji dostarczone razem z urządzeniami technologicznymi będą 

kompatybilne z centralnym systemem nadzoru w warstwie sprzętu i oprogramowania oraz 

mają zostać włączone do zakładowego systemu centralnego i udostępnienia danych do 

wizualizacji części nadrzędnej. 

Układy sterowania zapewnią możliwość monitoringu i sterowania poprzez wyprowadzenie 

sygnałów beznapięciowych na listwy zaciskowe.  



PRZEDSIĘWZIĘCIE „BUDOWA HERMETYCZNEJ INSTALACJI JAKO UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

KOMPOSTOWANIA   W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W GDAŃSKU” 

PROJEKTOWANIE I BUDOWA HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W 

GDAŃSKU, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAZOWE. 

Część III – Program Funkcjonalno - Użytkowy Strona 82/stron 163 

 

Wizualizacja procesu technologicznego kompostowni komorowej podlega obowiązkowemu 

włączeniu w istniejący system zbierania danych i wizualizacji.    

Jako łącze komunikacyjne do dyspozytorni zakładowej posłuży linia światłowodowa 

omówiona wyżej przy zagadnieniach sieci teleinformatyki. 

Zostaną wykonane 2 stanowiska operatorskie (1 w sterowni w kompostowni, drugie w 

sterowni sortowni 304). 

Wykonawca dostarczy również oprogramowanie wraz z wszelkimi kodami dostępu 

zapewniające sterowanie i wizualizację procesów i oprogramowanie umożliwiające 

wprowadzanie zmian w programach PLC i wizualizacji oraz niezbędne do tego narzędzia 

(laptop w wykonaniu przemysłowym ,kable przyłączeniowe, itp.) 

Musi zostać sporządzona dokumentacja powykonawcza systemu automatyki i sterowania 

zawierająca kody programów z komentarzami w języku polskim oraz schematy połączeń. 
 

4.5.12.15. Wyposażenie elektrotechniczne 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie urządzenia i zabezpieczenia 

techniczne. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za kompletność i poprawne 

funkcjonowanie instalacji w ramach proponowanej ceny. 

W celu zagwarantowania maksymalnej dyspozycyjności wymagany jest standard 

przemysłowy. Wszystkie konieczne instalacje, szafy sterownicze, maszyny itp., jak również 

związane z nimi prace montażowe wchodzą w skład dostawy. Szafy sterownicze 

zabudowane w układzie rozproszonym na instalacji muszą zostać włączone w system 

wizualizacji. 

Szafy powinny mieć: 

• ścianę tylną, dach, ściany boczne, listwę górną i dolną, 

• szyny nośne kabli,  

• pole opisowe dla każdego urządzenia, 

• pokrywy zaślepiające dla miejsc rezerwowych i kanałów kablowych, 

• szafy powinny być klimatyzowane i zabezpieczone przed gryzoniami. 

Szafy sterownicze powinny być wyposażone w oświetlenie pól, włączane przez kontakt w 

drzwiach. Na każde pole powinno być przewidziane gniazdo wtykowe ze stykiem 

ochronnym. Wszystkie zabudowane urządzenia, klemy itd. muszą być w sposób trwały 

opisane w języku polskim zgodnie ze schematem. Wszystkie kable muszą być opisane na 

obu końcach zgodnie z listą kabli. Wszystkie elementy nośne, szyny montażowe, płyty 

montażowe itp. muszą być odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Wszystkie śruby, 

nakrętki, podkładki muszą być ocynkowane ogniowo lub galwanicznie. Urządzenia, które 

mają przyłącza z tyłu powinny być zamontowane na obrotowych ramach (możliwość obrotu o 

180°). Dla szaf sterowniczych powinno być przewidziana wentylacja przy pomocy szczelin 

wentylacyjnych, wentylatorów lub klimatyzacja. Oba warianty muszą być dostosowane do 

warunków środowiskowych. 
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4.5.12.16. Dostawa wyposażenia dodatkowego 

Dostawa wyposażenia dodatkowego dla projektowanych obiektów realizowana będzie w 

ramach odrębnego kontraktu. Przewiduje się w ramach kontraktu nr 4 zakup następującego 

wyposażenia: 

a) rozdrabniacz 

b) ładowarki – 3 szt. 

c) sito gwiaździste do przesiewania kompostu – mobilne lub równoważne 

d) przerzucarka bramowa 

e) wózek widłowy – szt. 1 

f) samochód z hakowym systemem załadunku  – szt. 2 

g) kontenery – szt. 4 

h) koleby – szt. 4 

4.6. Gwarancje technologiczne 
Podpisując umowę Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji 
technologicznych: 
Gwarancje jakościowe w odniesieniu do sprawności technologicznej instalacji na wydajność 
podstawowych segmentów technologicznych: 

 

Tabela  nr 6 - Gwarancje jakościowe 

L.p. Specyfikacja instalacji 
Wydajność 
minimalna 

1 

Wydajność nominalna hermetycznej instalacji jako uzupełnienie 
istniejącego systemu kompostowania w zakładzie utylizacyjnym 
w Gdańsku w ilości min. 40.000 Mg/rok, w tym 30.000 Mg/rok* 
odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych tzw. 
„mokrych” oraz 10.000 Mg/rok  tzw. odpadów strukturalnych: 

• kompostowanie intensywne w komorach 

• dojrzewanie w pryzmach 

 
 
 
 

40.000    Mg/rok 
32.000    Mg/rok 

2 

Uzyskanie dwóch decyzji w sprawie pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego 
uprawę roślin wraz z niezbędnymi załącznikami do Ministra 
właściwego do spraw rolnictwa wraz z uzyskaniem dwóch 
decyzji  osobno dla odpadów o kodzie 20 01 08 i osobno dla 
odpadów o kodach 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 03, 02 
03 04, 02 03 81, 02 03 82, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 02 07 
04, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 16 03 80, 16 03 06, 
19 12 07, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02  

- 

 

*) Wymagana minimalna przepustowość instalacji uwzględnia ok. 10% sezonowe 

nierównomierności w ciężarze objętościowym wsadu. 

Pozostałe gwarancje - parametry technologiczne określające efektywność technologiczną 

instalacji: 
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Tabela  nr 7 - Pozostałe gwarancje technologiczne 

 

l.p. 
Specyfikacja  

Wymagane parametry 

technologiczne 

 
1 

 
Czas stabilizacji fazy intensywnej w komorach min. 5 tygodni 

 
2 

 
Czas stabilizacji fazy dojrzewania w pryzmach min. 3 tygodnie 

3 
Redukcja masy odpadów podczas fazy 
kompostowania w komorach  

min. 20 %, 

4 
Redukcja masy odpadów  po dwóch fazach 
kompostowania (w komorach i w hali dojrzewania) 

min. 32 %, 

5 
Temperatura samozagrzewania gotowego 
kompostu wg PN-EN 16087-2:2011E 

≤ 30°C 

6 
Osiągnięcie parametrów po całkowitym procesie 
tj.: po dwóch fazach kompostowania   

AT4 < 10 mg O2/g s.m. 

7 
Krotność wymian powietrza w obiektach 
kompostowni  

- w halach min. 2 wymiany na 
godzinę 

- w komorach min. 7 wymian na 
godzinę (pusta) lub min. 10 
wymian na godzinę (pełna) 

8 
Podciśnienie  w obiektach: 

• w halach ob. nr 409A, 409B, 409C 

• w komorach ob. nr 408A, 408B 

 
8 ÷ 12 Pa 

13 ÷ 16 Pa 

9 

Parametry jakościowe 
oczyszczonego powietrza 

badane na wylocie z komina 
(kominów) biofiltra 

Rodzaj 
emitowanej 
substancji 

Dopuszczalne 
stężenie 

substancji 
Dopuszczalna emisja 

[mg/m3] [kg/h] [Mg/r] 

Dwutlenek azotu 20,0 2,2 19,3 

Merkaptany 4,0 0,44 3,9 

Siarkowodór 4,0 0,44 3,9 

Amoniak 30,0 3,3 29,0 

Octan metylu 15,0 1,6 14,5 

Octan etylu 20,0 2,2 19,3 

Dwusiarczek 
dwumetylu 

1,0 0,1 1,0 

Kwas octowy 40,0 4,4 39,5 

Aldehyd octowy 4,0 0,44 3,9 

Pył ogółem 40,0 4,4 39,5 
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l.p. 
Specyfikacja  

Wymagane parametry 

technologiczne 

Pył zawieszony 
PM10 

40,0 4,4 39,5 

Pył zawieszony 
PM2,5 

20,0 2,2 19,3 

Odory  400 [ouE/m3] 
50 

[MouE/h] 
 400 

[GouE/rok] 

 

Wykonawca winien potwierdzić w trakcie Prób Końcowych gwarantowane w Ofercie 

wielkości.  Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę,, w trakcie Prób 

Końcowych min 2 testów/prób dla każdych z wyszczególnionych wyżej parametrów 

technologicznych określających efektywność technologiczną i potwierdzających uzyskanie 

efektu ekologicznego instalacji. Testy/próby muszą być realizowane przy pełnym obciążeniu 

instalacji, pobrane i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych przez certyfikowaną 

jednostkę badawczą na koszt Wykonawcy 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę,, w trakcie Prób 

Eksploatacyjnych min 4 testów/prób dla każdych z wyszczególnionych wyżej parametrów 

technologicznych określających efektywność technologiczną i potwierdzających uzyskanie 

efektu ekologicznego instalacji. Testy/próby muszą być realizowane przy pełnym obciążeniu 

instalacji, pobrane i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych przez certyfikowaną 

jednostkę badawczą na koszt Wykonawcy 

5. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PROJEKTOWANIA 

5.1. Zakres prac projektowych 

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia inwestycyjnego 

pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w 
Gdańsku, roboty budowlano – montażowe”. 

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową 

niezbędną do wykonania i ukończenia Robót budowlanych  

Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące Dokumenty 

Wykonawcy: 

• projekt budowlany łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 

• projekty wykonawcze branżowe i technologiczne; 

• dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją powykonawczą; 

• uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji  w tym: pozwolenia na użytkowanie i 

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, 

• dwóch decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka 

wspomagającego uprawę roślin   osobno dla odpadów o kodzie 20 01 08 i osobno dla 

odpadów o kodach 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 03, 02 03 04, 02 03 81, 02 03 
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82, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 02 07 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 

16 03 80, 16 03 06, 19 12 07, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02  

5.2. Przekazanie materiałów do projektowania 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentacji następujące materiały: 

• Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 

• Oświadczenie o prawie do  dysponowania nieruchomością 

• Decyzję  środowiskową Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

• Wyrys i wypis z MPZP 

• Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych 

• Warunki przyłączenia mediów (obecnie Zamawiający - Zakład Utylizacyjny Sp. z 

o.o. dysponuje warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

(załącznik nr 9). Zamawiający dostarczy wybranemu w przetargu Wykonawcy 

pozostałe „warunki przyłączenia mediów". Jeżeli w trakcie realizacji 

dokumentacji projektowej okaże się, że będzie jednak wymagane uzyskanie 

nowych (zwiększonych) dostaw mediów (np. zwiększenia mocy przyłączeniowej 

instalacji elektroenergetycznej), to Wykonawca w porozumieniu z 

Zamawiającym wystąpi o zwiększenie warunków przyłączenia. Obecnie 

Zamawiający posiada podpisaną umowę na dostawę energii wydaną na 

podstawie umowy przyłączeniowej, w której zarezerwowano maksymalną moc 

1,8 MW. Zamawiający wykorzystuje zainstalowaną moc w całości. 

• Dokumentację powykonawczą istniejącego placu dojrzewania kompostu- ob. nr 403 

• Dokumentację powykonawczą istniejących sieci zewnętrznych uzbrojenia terenu 

zakładu 

• Dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną 

• Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich 

dla projektu budowlanego hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w 

Gdańsku  

• Decyzję nr WŚ.III.6540.3.2017.JHK z dnia 23.02.2017r. zatwierdzająca Projekt robót 

geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla projektu 

budowlanego hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 

5.3. Wymagania projektowe 

Wykonawca sporządzi Projekt Robót budowlanych zgodnie z SIWZ, Kontraktem i 

postanowieniami Prawa Kraju, ochrony środowiska oraz będzie za niego odpowiedzialny. 

Roboty budowlane powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i 

polskimi normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. 

Roboty budowlane winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT) 

wymaganą Prawem Kraju.  
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Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu 

Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 

 

Projekt będzie sporządzony przez wykwalifikowanych projektantów, będących inżynierami 

lub innymi fachowcami posiadającymi niezbędne uprawnienia do projektowania, 

spełniającymi wymagania jakie są do tego celu ustalone. 

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

Zamawiającego aż do zakończenia Okresu Zgłaszania Wad.  

 

Całość dokumentacji projektowej dla Kontraktu „Projektowanie i budowa hermetycznej 
kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, roboty budowlano – 
montażowe” winna być wykonana przez Projektanta z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania i budowy tego typu obiektów.  

Projekty budowlane będą uzgodnione z właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie z 

wymogami polskiego prawa.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie realizacji dokumentacji 

projektowanych rozwiązań z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym. Przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca przedstawi dokumentację projektową z 

planowanym zagospodarowaniem terenu, przyjętymi rozwiązaniami architektoniczno 

budowlanymi w szczególności rozwiązaniami technologicznymi do akceptacji 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  

Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę, 

umożliwiające rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.  

 

Dla uzupełnienia projektu budowlanego Wykonawca opracuje projekty wykonawcze 

branżowe. Projekty wykonawcze podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego. 

 

W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego 

zrozumienia oczekiwań Zamawiającego oraz osiągnięcia założeń technologicznych. 

Wykonawca przedłoży do wglądu Inżynierowi Kontraktu wszystkie dokumenty związane z 

projektowaniem.  

 

Poszczególne fazy projektowania, dobór materiałów i sprzętu, wykaz wyposażenia oraz 

metody realizacji, przewidywane przepływy pieniężne podlegają zatwierdzeniu przez 

Inżyniera Kontraktu. 

 

Zastosowane w Projekcie rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i 

komunikacyjne winny zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi 

oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne instalacji.  
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Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia 

technologicznego a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń i 

funkcjonowania infrastruktury Zakładu. 

Wszystkie budynki i budowle Zakładu winny być zaprojektowane w myśl jednolitej koncepcji 

architektonicznej. 

 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca 

sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej 

wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie 

przez Wykonawcę minimalnych wymagań określonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z 

żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 

wykraczających poza wymagania minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących wydłużenia Czasu na Wykonanie 

lub zwiększenia Ceny Kontraktowej. 

 

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 

 

Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i 

utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

 

Projektując Roboty budowlane Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa.  

Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania przygotowane przez Zamawiającego i wykona na własny koszt wszystkie 

badania, ekspertyzy techniczne i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Dokumentów Wykonawcy.  

 

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że jakkolwiek projekty – budowlany i wykonawczy – 

podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu przy akceptacji Zamawiającego. To 

zatwierdzenie nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem 

Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w 

jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, 

ani w kontekście Prawa Budowlanego ani Kontraktu. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inżyniera Kontraktu. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 

kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

 

W szczególności Wykonawca uzyska na własny koszt i własnym staraniem wszelkie 

wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne 
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niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji 

obiektów budowlanych. 

 

Wykonawca uzyska i zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas 

trwania Kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem, certyfikatów, 

uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, 

wybudowania, i eksploatacji obiektów. 

 

Jeżeli w dokumentacji Wykonawcy zostaną znalezione błędy, pominięcia, dwuznaczności, 

niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one jak roboty zostaną poprawione 

na koszt Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia 

5.4. Wymagana dokumentacja 

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie dla Kontraktu kompletnej dokumentacji 

projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa Kraju, a w szczególności: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 

290 z późn. zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.). 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r., poz. 972 z późn. zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi, 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

1987 z późn. zm.)z rozporządzeniami wykonawczymi, 

• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, 

• Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 

z późn. zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi,  

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

polskiego prawa. 

Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją określającą warunki geotechniczne: 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowana przez: Przedsiębiorstwo 

Usługowo - Produkcyjne „FUNDAMENT” Sp. z o.o. , ul. Czyżewskiego 40, 80 - 336 

Gdańsk  we wrześniu  2016 r. 

• Projekt robót geologicznych opracowany przez: Biuro Usług Hydrogeologicznych I 

Inżynierskich GEOKONSULT s.c., ul. Okrzei 7/11, 81 – 228 Gdańsk w styczniu 

2017r. 

• Decyzja nr WŚ.III.6540.3.2017.JHK z dnia 23.02.2017r. zatwierdzająca Projekt robót 

geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla projektu 

budowlanego hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 
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Wykonawca na własny koszt wykona niezbędną dla prawidłowego zaprojektowania i 

realizacji instalacji dokumentację geologiczno-inżynierską, w tym prace wiertnicze 

zgodnie z projektem. 

  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. opracowania Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm..) 
oraz zgodnie z zapisami decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na 

realizację przedsięwzięcia. Zakres i forma projektu zgodna z wymogiem 

rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 462). 

2. uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń oraz badań, 

których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w szczególności pozwolenia 

zintegrowanego (IPPC) dla wykonania w ramach Kontraktu instalacji. 

3. wystąpienia i uzyskania niezbędnych warunków przyłączenia się lub zwiększenia 

mocy przyłączeniowej Instalacji do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 

elektroenergetycznej, opracowania projektów przyłączenia, jeżeli będą wymagane i 

ponieść opłaty przyłączeniowe wynikające z umów przyłączeniowych oraz do 

uzyskania pozwolenia na budowę dla ww. przyłączeń do sieci zewnętrznych. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na 

budowę, Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

4. opracowania projektów wykonawczych, przedstawiających szczegółowe usytuowanie 

wszystkich urządzeń i elementów Robót budowlanych, ich parametry wymiarowe i 

techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów, 

obejmującego, co najmniej: 

a) w zakresie elementów architektonicznych, konstrukcyjnych i budowlanych 

− ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami 

dla wszystkich budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, 

urządzeń i wyposażenia, 

− obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami 

montażowymi dla wszystkich konstrukcji, 

− szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, 

− rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN 

ISO 5261:2002, PN-ISO 8991:1996, PN-EN 22553:1997 zgodnie z projektem 

budowlanym; do rysunków należy dołączyć wykazy stali, łączników, oraz 

schematy montażowe konstrukcji określające usytuowanie elementów, a także 

niezbędne usytuowanie elementów montażowych, 

− kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 

12944-2:2002, 

− szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją 

konstrukcji stalowych, 



PRZEDSIĘWZIĘCIE „BUDOWA HERMETYCZNEJ INSTALACJI JAKO UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

KOMPOSTOWANIA   W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W GDAŃSKU” 

PROJEKTOWANIE I BUDOWA HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W 

GDAŃSKU, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAZOWE. 

Część III – Program Funkcjonalno - Użytkowy Strona 91/stron 163 

 

− wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4:2001 i 

PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN-EN ISO 8504-3:2004, 

umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) 

oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje), 

− wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilość warstw, grubość jednej 

warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w 

cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 

12944-5:2001, 

− wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461:2000, PN-EN 

ISO 14713:2000 i PN-H-04684:1997, 

− wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj 

pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

− ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

− ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska (wg 

PN-EN 206-1:2003) 

− projektowany sposób ochrony materiałowo – strukturalnej betonu i jeżeli 

zachodzi taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu, 

− rysunki obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i 

stalowych, 

− projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 

− rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i 

szczegóły konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, 

pokrycia dachu, obróbek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powłok 

malarskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i 

wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, 

− szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych 

i pokrycia ogniochronnego, 

− rysunki prac drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje i 

niwelety drogi i szczegóły dotyczące odwodnienia, 

− ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia i odwodnienia terenu oraz 

wszystkie prace pomocnicze 

− rysunki przedstawiające szczegóły ogrodzenia tymczasowego i jego 

rozmieszczenie, 

− specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i 

konstrukcji 

− opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót budowlanych, 

b) w zakresie montażu urządzeń 

− rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki 

przedstawiające szczegółowe usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów 

towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe, 
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− schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-

technologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i 

parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację 

i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb 

AKPIA, 

− szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób 

montażu, mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, 

konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materiałów montażowych, 

− projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego, 

− opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót budowlanych, 

c) w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 

− wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową 

− szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie 

− wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu 

− treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż. zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących szczegółowych przepisów przedmiotowych, 

d) w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych – wodociągowych i 

kanalizacyjnych grzewczo – wentylacyjnych, klimatyzacji: 

− plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową 

lokalizacją 

− rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki 

charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne 

określenie ich położenia w stosunku do urządzeń i pozostałych elementów 

Robót budowlanych, 

− obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 

powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp. 

− profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

− specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów 

rurociągów i kanałów 

− rysunki schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów 

połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych, 

− rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury 

sterowniczej i kontrolno- pomiarowej, 

− rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść 

w rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i 

podłączeń do istniejących systemów rurociągów, 

− ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane 

z przywróceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego, 

− opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót budowlanych, 
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e) w zakresie instalacji elektrycznych: 

− opis techniczny, 

− schematy dla poszczególnych rozdzielni, 

− dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, 

− schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), 

− zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

− dokumentację oświetlenia, 

− dokumentację instalacji odgromowej, 

− plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

− listę kabli, 

− tabele/rysunki powiązań kablowych, 

f) w zakresie AKPiA: 

− opis techniczny, 

− schematy technologiczno-pomiarowe, 

− listę pomiarów, 

− bazę danych systemu cyfrowego, 

− schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, 

− dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek, 

− zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń wraz z DTR 

− zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

− schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji, 

− plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

− listę kabli, 

− tabele/rysunki powiązań kablowych. 

− Dokumentację programów PLC z komentarzami i objaśnieniami w języku 

polskim  

− Dokumentację programów wizualizacji z komentarzami i objaśnieniami w 

języku polskim 

g) w zakresie instalacji niskoprądowych (sieć teleinformatyczna, SAP, SWiN, KD, 

CCTV): 

− opis techniczny 

− schematy połączeń 

− pomiary 

− schematy rozszycia sieci 

− zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń wraz z DTR 

− plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych 

 

5. w fazie projektowania i realizacji do przedstawienia Zamawiającemu oraz Inżynierowi 

Kontraktu do zaopiniowania i uzgodnienia:  

− Projekt technologiczny dla poszczególnych instalacji i segmentów 

technologicznych. 
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− wykaz maszyn i urządzeń oraz pojazdów stanowiących podstawowe wyposażenie 

technologiczne i techniczne zakładu 

− Operat ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami 

− Raport oddziaływania na środowisko (o ile powstanie potrzeba wykonania), 

− Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przed wystąpieniem o 

pozwolenie na budowę 

− Projekty wykonawcze i konstrukcji urządzeń nietypowych. 

− Dokumentację geologiczno – inżynierską. Kopię dokumentacji w wersji 

elektronicznej. 

− 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. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),   

− opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót budowlanych, 

uwzględniającego specyfikę prowadzenia inwestycji w warunkach prowadzenia 

bieżącej eksploatacji zakładu. Zamawiający bezwzględnie wymaga od 

Wykonawcy, aby prowadzenie Robót budowlanych w żaden sposób nie wpływało 

negatywnie na bieżącą eksploatację zakładu.  

− wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 

formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty 

budowlane tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację 

geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych. 

− opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, aby 

Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i 

naprawiać urządzenia, zawierających co najmniej: 

‐ wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i 

każdy z jej elementów składowych, 

‐ opis trybu działania wszystkich systemów, 

‐ schemat technologiczny instalacji, 

‐ plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót 

budowlanych, 

‐ rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 

‐ pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

‐ instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i 

wszystkich elementów składowych, 

‐ specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, 

zweryfikowanych podczas prób końcowych, 

‐ procedury przestawień sezonowych, 
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‐ procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

‐ procedury lokalizowania awarii, 

‐ wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: nazwę i dane teleadresowe 

producenta, w tym numer telefonu serwisu, model, typ, numer katalogowy, 

podstawowe parametry techniczne, lokalizację, unikalny numer (oznaczenie) 

umożliwiający odnalezienie na schematach, 

‐ wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi, smarów i innych 

materiałów eksploatacyjnych, 

‐ wykaz niezbędnych części zamiennych i zużywających się, zapewniających 

ciągłą eksploatację w okresie objętym gwarancją, 

‐ zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, 

jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji 

instalacji, 

‐ harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

‐ listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

‐ listę normalnych pozycji zużywalnych, 

‐ listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez 

końcowego użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu 

oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w 

przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

‐ ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora 

i sterowników programowalnych, 

‐ schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy 

pulpitem operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi 

obciążeniami,  

‐ dokumentację oprogramowania komputerów; Dokumentacja powinna 

posiadać odpowiednią formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub 

funkcji powinny być logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno 

posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń. Oprogramowanie 

nieposiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie odrzucone 

przez Inżyniera. Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania 

oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej 

w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika, 

‐ certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, 

urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących robót budowlanych, jak i prób 

na placu budowy, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych 

elementów, dla których jest to wymagane, 

‐ wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp, 

− dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń, z częścią 

rysunkową obejmującą: 

‐ schematy procesu i instalacji, 

‐ kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
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‐ rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia, 

‐ opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 

‐ założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 

‐ certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 

‐ obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 

‐ schemat połączeń elektrycznych, 

‐ specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

‐ część instalacyjną obejmującą opis: 

‐ wymagań dotyczących instalacji, 

‐ wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

‐ zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

‐ część obsługową obejmującą opis: 

‐ obsługi, 

‐ konserwacji, 

‐ naprawy, 

6. opracowania Programu Prób Końcowych i przeprowadzenia Prób Końcowych. 

Program Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony 

Zamawiającego. Wykonawca zawrze w Programie Prób Końcowych wszystkie 

niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i 

instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Program 

uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub 

sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu 

Inżynier odrzuci Programy Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do 

poprawienia i uzupełnienia programów zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

7. zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji przez 

uprawnionych projektantów zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 

Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie 

Inżyniera i Zamawiającego, w szczególności poprzez: 

‐ wpisy do dziennika budowy, 

‐ weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności 

z faktycznym wykonaniem Robót budowlanych. Weryfikacja zostanie 

potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, załączone do 

Dokumentacji powykonawczej. 

8. opracowania wniosku o wydanie decyzji Pozwolenie zintegrowane zgodnie z Ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 

poz. 672) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji (udział w procedurze uzgodnień) oraz 

uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami pozwoleń i uzgodnień, wykonania 

badań, wniesienia niezbędnych opłat, 

9. złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie do właściwego organu 

nadzoru budowlanego, wraz z uzyskaniem ww. pozwolenia. Wniosek winien zawierać 



PRZEDSIĘWZIĘCIE „BUDOWA HERMETYCZNEJ INSTALACJI JAKO UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

KOMPOSTOWANIA   W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W GDAŃSKU” 

PROJEKTOWANIE I BUDOWA HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W 

GDAŃSKU, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAZOWE. 

Część III – Program Funkcjonalno - Użytkowy Strona 97/stron 163 

 

m.in. oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokołu badań i 

sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, potwierdzenie odbioru 

wykonanych przyłączy, kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, 

kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z 

naniesionymi zmianami, kserokopię decyzji pozwolenia na budowę oraz inne 

wymagane przez właściwy organ nadzoru budowlanego dokumenty;  

10. opracowania instrukcji obsługi i konserwacji wraz z instrukcjami stanowiskowymi, 

11. opracowania Wykazu części zamiennych i zużywających się, dla tych części 

zamiennych i/lub zużywających się, których czas pozyskania przez Wykonawcę 

łącznie z czasem na ich dostawę do Zamawiającego jest dłuższy niż 3 dni robocze, 

12. przygotowania wniosków o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzenie 

do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin wraz z niezbędnymi 

załącznikami do Ministra właściwego do spraw rolnictwa wraz z uzyskaniem tych 

decyzji 

5.5. Przegląd projektu budowlanego 
Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu dwa egzemplarze w wersji papierowej i wersję 

elektroniczną w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych i części 

projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki). Zamawiający wniesie uwagi do projektu w 

terminie 14 dni. Po dokonaniu przeglądu  przez Zamawiającego odpowiednio oznakowany 1 

egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi pozostanie u Zamawiającego. 

Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane 

opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu 

projektowania.  

5.6. Przegląd projektu wykonawczego 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na 

Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do przeglądu Inżynierowi oraz 

Zamawiającemu wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki 

warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów Robót 

budowlanych. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera oraz 

Zamawiającego. 

5.7. Błędy w Dokumentach Zamawiającego 

W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części Dokumentów 

Zamawiającego, po podpisaniu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 

zbadania Dokumentów Zamawiającego (włącznie z wszelką dokumentacją posiadaną przez 

Zamawiającego). W ciągu 21 dni od podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Inżynierowi 

oraz Zamawiającemu oświadczenie o zamiarze wykorzystania jakichkolwiek Dokumentów 

Zamawiającego oraz o błędach, nieprawidłowościach, lub wadach w Wymaganiach 

Zamawiającego. 
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W terminie 7 dni od otrzymania stanowiska Inżyniera oraz Zamawiającego w przedmiocie 

zgłoszonych błędów oraz propozycji ich usunięcia lub poprawienia, Wykonawca złoży 

oświadczenie o przejęciu tych Dokumentów Zamawiającego, które zamierza wykorzystać w 

całości lub w części. 

5.8. Prawa autorskie 

Wykonawca przenosi z dniem odbioru przedmiotu kontraktu lub jego części na 

Zamawiającego, a Zamawiający nabywa wyłącznie nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe do korzystania i rozporządzania przekazanym opracowaniami będącymi dziełami 

podlegającymi ochronie prawa autorskiego, w całości lub fragmentach, bez ograniczeń 

przestrzennych samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres ochrony autorskich praw 

majątkowych na następujących polach eksploatacji:: 

− utrwalania i zwielokrotniania w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń 

ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką jak np. drukarską, 

cyfrową, a w przypadku wydruku komputerowego na każdym znanym nośniku, 

− publicznego prezentowania w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń 

ilościowych, dowolną znaną w  dacie zawierania umowy techniką 

− wypożyczanie, najem, dzierżawa lub użyczanie. 

Z dniem przekazania dokumentów Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający 

nabywa na cały czas ochrony autorskie prawa majątkowe, bez ograniczeń przestrzennych 

wyłączne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich tak przez Zamawiającego i/lub osoby trzecie bez prawa Wykonawcy do 

odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów niezależnych.  W szczególności, 

Zamawiający ma prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania 

opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy oraz zmian, adaptacji, 

dostosowania oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na podstawie umów 

zawartych z ich wykonawcami. 

5.9. Format i ilość opracowań 

5.9.1. Forma drukowana 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe Dokumenty Wykonawcy wchodzące w zakres 

dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jego 

wielokrotności). 

Dopuszcza się dokumentację rysunkową na formatach większych niż A0 za zgodą Inżyniera 

Kontraktu. 

W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarów 

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

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia cztery egzemplarze 

kompletnej dokumentacji wyszczególnionej powyżej.  
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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.  

5.9.2. Forma elektroniczna 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

 Rysunki – format *.pdf i *dwg 

 Tekst – format *.doc, lub*.pdf 

 Arkusze kalkulacyjne – format *.xls, *.pdf, 

 Harmonogramy – format *.mpp, *.xls. 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu 

na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym) w dwóch wersjach 

(wersja edytowalna i do wydruku np. w *.pdf) 

5.10. Inne wymagania 

Wykonawca zrealizuje makietę przewidywanych do realizacji obiektów kompostowni. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji i dostarczenia trójwymiarowej kolorowej 

makiety, wykonanej w skali nie mniejszej niż 1:200. Makieta powinna uwzględniać wszystkie 

obiekty infrastrukturalne instalacji, obiekty ziemne, drogi, place, zieleń. Makieta umieszczona 

w szklanej gablocie wystawowej, poziomej, ustawionej na czterech nóżkach. Makieta 

powinna posiadać tabliczkę z nazwą inwestycji i objaśnieniami obiektów na makiecie, obiekty 

na makiecie powinny być odpowiednio ponumerowane. Makieta powinna posiadać własne 

oświetlenie. Oprócz elementów zagospodarowania terenu makieta powinna uwzględniać 

takie elementy jak: samochody osobowe, ciężarowe, ludzi, odpady czasowo magazynowane 

i inne elementy związane z pokazaniem eksploatacji kompostowni.  

Makieta powinna posiadać legendę z oznaczeniami. Zamawiający wskaże lokalizację 

makiety. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy również uzupełnienia o projektowane nowe obiekty 

kompostowni istniejącej makiety całego Zakładu (w skali 1:750). 

Dodatkowo Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania w wersji elektronicznej 

wizualizacji trójwymiarowej w formie trójwymiarowych zdjęć dla:  

‐ terenu zaprojektowanej instalacji – widoki z lotu ptaka,  

‐ poszczególnych budynków, budowli i elementów zagospodarowania instalacji, co 

najmniej 2 widoki z zewnątrz,  

Zamawiający wymaga wykonania obu makiet w terminie 180 dni od daty Rozpoczęcia. 

Wizualizacje elektroniczne zapisane w formacie 3ds tiff i jpg, rozdzielczość 300 dpi, format 

A2, min. 4 ujęcia. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wizualizacji w innym formacie, 

po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu. 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

6. WYMAGANIA OGÓLNE - WWIORB 

6.1. Wprowadzenie 

6.1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót budowlanych są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót realizowanych w ramach 

Kontraktu nr 1 pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie 

Utylizacyjnym w Gdańska, roboty budowlano – montażowe”. 

6.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (WWiORB) stanowią integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji wyżej wymienionych robót.  

6.1.3. Zgodność robót z Kontraktem  

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi (Umowa wraz 

z załącznikami, IDW, PFU, Oferta Wykonawcy), zatwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu 

Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały, urządzenia i 

wyroby będą zgodne z wymaganiami SIWZ i Kontraktu. 

Cechy materiałów, urządzeń i wyrobów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub Roboty budowlane 

nie będą w pełni zgodne z SIWZ i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, 

to takie materiały, urządzenia i wyroby będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty 

budowlane rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. 

6.1.4. Bezpieczeństwo robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 



PRZEDSIĘWZIĘCIE „BUDOWA HERMETYCZNEJ INSTALACJI JAKO UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

KOMPOSTOWANIA   W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W GDAŃSKU” 

PROJEKTOWANIE I BUDOWA HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W 

GDAŃSKU, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAZOWE. 

Część III – Program Funkcjonalno - Użytkowy Strona 101/stron 163 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające (przejścia, 

poręcze, tymczasowe ogrodzenia, itp.) i socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

− Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

− Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

− Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

− Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków  

− urządzenia do pomiaru stężenia gazu  

− Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  

− Właściwe zabezpieczenia ppoż. robót i urządzeń Terenu Budowy  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca wyznaczy inspektora bezpieczeństwa pracy na Terenie Budowy 

odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i przeciwdziałania wypadkom.  Ma być to 

osoba odpowiednio wykwalifikowana dla tej funkcji i uprawniona do wydawania poleceń oraz 

podejmowania kroków dla zapobiegania wypadkom. W trakcie wykonywania Robót 

Wykonawca zapewni wszystko, czego ta osoba będzie wymagała dla sprawowania jej 

obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności.  

Wykonawca prześle Inżynierowi szczegółowe informacje o każdym wypadku skoro tylko 

będzie to możliwe. Wykonawca będzie rejestrował, przechowywał zapisy i sporządzał raporty 

z przeglądu raz na tydzień o zakresie jakim Inżynier może w racjonalny sposób zażądać, 

dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i opieki nad personelem oraz szkód majątkowych.  

6.1.5. Zgodność robót z Normami 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do 

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w 

szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w 

przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 
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normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych SIWZ i umową i 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 

Kontrakcie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Tam, gdzie w Dokumentacji Kontraktowej  istnieje odniesienie do konkretnej normy lub 

przepisu, które mają być spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane 

roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed 

końcowym terminem składania ofert, o ile w Dokumentacji Kontraktowej wyraźnie nie 

zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się 

jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które 

zapewniają taką sama lub wyższą jakość wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, 

pod warunkiem, że Inżynier Kontraktu będzie miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na 

piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a 

zaproponowaną alternatywą muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na 

piśmie i przedłożone Inżynierowi Kontraktu, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni 

kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby Inżynier Kontraktu 

zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać 

uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy 

oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane 

pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych. 

Bez uzyskania zgody Inżyniera Kontraktu na piśmie nie wolno zamawiać żadnych materiałów 

ani usług według zamiennych norm.  

W przypadku, kiedy Inżynier Kontraktu określi, że proponowane odstępstwa od norm nie 

zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych 

w dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on 

Zamawiającego na podwyżkę kosztów robót. 

6.1.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas 

prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z 

realizacją Kontraktu nr 1 podane zostały w Części informacyjnej niniejszego PFU. 

6.1.7. Program – Harmonogram robót 

W ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć Inżynierowi szczegółowy harmonogram, uwzględniający wszystkie 

wymagania PFU.   

Harmonogram będzie zawierał: 
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• Porządek w jakim Wykonawca zamierza wykonywać roboty, włącznie z założoną 

koordynacją każdego etapu projektowania, dokumentami wykonawcy, zakupami, 

produkcją urządzeń, dostawą na Teren Budowy, budową , montażem, Próbami 

Końcowymi, Harmonogram robót musi uwzględniać etapowanie zgodne z Planem 

Płatności 

• Okresy przeznaczone na przegląd dokumentacji oraz wszelkie wnioski, 

zatwierdzenia i uzgodnienia, przewidziane w wymaganiach dla Wykonawcy, 

• Porządek i koordynację inspekcji i prób wymienionych w Umowie oraz raport 

towarzyszący, który obejmie ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza 

zastosować i ważniejsze etapy wykonywania Robót oraz szczegóły opisujące 

uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby każdej kategorii Personelu 

Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie 

Budowy dla każdego większego etapu budowy. 

Harmonogram będzie uwzględniał podstawowe wymagania Zamawiającego dotyczące 

terminów realizacji przedsięwzięcia. 

Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać roboty w Czasie na Wykonanie od 

Daty Rozpoczęcia – maksymalnie  575 dni w tym: 

• termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę nie przekroczy 180 dni liczonych od  Daty Rozpoczęcia 

• termin wykonania całości Robót wraz z  uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

instalacji  nie przekroczy  515 dni (termin deklaruje w ofercie Wykonawca) 

liczonych od Daty Rozpoczęcia przy czym Wykonawca przystąpi do robót 

najpóźniej w terminie 14 dni od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na 

budowę. 

• Próby Końcowe – 60 dni 

• Próby Eksploatacyjne – 120 dni 
• Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na 

wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin 
wraz z niezbędnymi załącznikami do Ministra właściwego do spraw rolnictwa wraz 
z uzyskaniem tych decyzji w terminie 850 dni liczonych od Daty Rozpoczęcia. 

 
Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-
dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 14 dni po dacie wejścia Kontraktu w 
życie. 

Minimalny okres gwarancji jakości na całość robót będących przedmiotem zamówienia 

wynosi minimum 36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji deklaruje w ofercie 

Wykonawca) od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Okres Zgłaszania 

Wad wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót 6.1.8. 

Pozwolenia do Kontraktu  i Zatwierdzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania, własnym staraniem i na własny koszt, 

wszystkich Pozwoleń i Zatwierdzeń wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem 

jakichkolwiek zadań objętych SIWZ i Kontraktem. 
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Podczas planowania robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania 

od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń i Zatwierdzeń. 

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego 

w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający. 

6.1.9. Zapis stanu przed rozpoczęciem Robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich Robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót lub, na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję 

lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które roboty 

będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować.  

Zapis taki należy przekazać Inżynierowi Kontraktu w dwóch egzemplarzach przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z 

załączonymi fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych 

zainteresowanych stron podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym 

należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera 

Kontraktu i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

6.1.10. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie przewidziane prawem i/lub doświadczeniem życiowym wszelkie 

racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, 

oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, 

hałasu i innych skutków jego działań. 

Wykonawca zapewni, że wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz ścieki, a także 

wytworzony hałas i inne szkodliwe dla środowiska i otoczenia czynniki związane z 

działalnością Wykonawcy nie przekroczą wartości ustalonych w odnośnym prawie. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 672 z późn. zm.), 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dz. U.  z 2016 r., poz 2134 z późn. zm.), 

• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi 
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• stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi, 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

• możliwością powstania pożaru 

W trakcie realizacji budowy na Wykonawcy ciąży obowiązek właściwej gospodarki odpadami 

pochodzącymi z Terenu Budowy. 

W czasie prowadzenia prac budowlanych odpady muszą być magazynowane w 

wyznaczonym miejscu na terenie budowy. W możliwie najbliższych odległościach od miejsc 

prowadzonych prac budowlanych zostaną rozstawione pojemniki i kontenery w których 

odpady będą selektywnie gromadzone, a następnie przewożone do odzysku lub 

unieszkodliwienia na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca robót budowlanych powinien postępować z wytworzonymi odpadami zgodnie z 

wymaganiami z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

1987 z późn. zm.). 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, 

ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

6.1.11. Teren Budowy 

6.1.11.1. Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w SIWZ i Kontrakcie Zamawiający przekaże Teren Budowy 

Wykonawcy. 

Wykonawca sam dokona uzgodnień z Zamawiającym lub innymi Wykonawcami pracującymi 

na Terenie Budowy lub w pobliżu, odnośnie powierzchni, którą zamierza wykorzystać jako 

dojazd lub powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na przeprowadzenie 

robót; wszelkie koszty z tym związane będą poniesione przez Wykonawcę. 
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Żadne działania nie mogą uniemożliwić bądź znacznie utrudnić Zamawiającemu 

prowadzenia jego dotychczasowej działalności. Wszystkie istniejące urządzenia  na terenie 

realizacji Robót lub Obiektu, które mają pracować w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, 

powinny funkcjonować z normalną wydajnością eksploatacyjną. W szczególności działania 

Wykonawcy związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów 

oraz powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą 

rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez  

pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera 

na piśmie nie później niż 14 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by 

umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. 

6.1.11.2. Tablica informacyjna budowy  

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 

108 poz. 953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 

Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

6.1.11.3. Zaopatrzenie robót w media niezbędne do realizacji budowy 

Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość odpłatnego korzystania z infrastruktury 

technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny, na zasadach podanych niżej, za dostarczenie całej 

energii, wody i innych usług których może potrzebować. 

W pierwszej kolejności Wykonawca będzie podejmował działania do zapewnienia korzystania 

dla potrzeb Robót z takiego zaopatrzenia w: elektryczność, wodę, gaz i inne tego typu usługi 

w oparciu o możliwości formalne i techniczne Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca 

dostarczy na własny koszt i ryzyko wszelką aparaturę konieczną do korzystania z tych usług i 

do pomiaru zużytych ilości. O zamiarze korzystania z wymienionych wyżej usług Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego przed Datą Rozpoczęcia. 

Wykonawca będzie ponosił na rzecz Zamawiające koszty korzystania z zaopatrzenia według 

wskazań stosownych liczników przy stawce obowiązującej Zamawiającego w rozliczeniach z 

dostawcami tych usług lub obowiązujących u innych dostawców tych usług.  

Koszty, o których mowa wyżej będą płatne w okresach miesięcznych w oparciu o faktury 

wystawione Wykonawcy przez Zamawiającego do 5 dnia roboczego po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego. Kwoty wynikające z faktur płatne będą przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany na fakturze w terminie 21 kalendarzowych od daty wystawienia 

faktury. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z zapłatą którejkolwiek z faktur 

Zamawiający może dokonać potrącenia tej kwoty powiększonej o należne odsetki za zwłokę z 

kwot przysługujących Wykonawcy na podstawie najbliższego Świadectwa Płatności. 

W przypadku korzystania z dostawy: energii, wody i innych usług bez pośrednictwa 

Zamawiającego, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez 
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właściwe władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne 

wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 

konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  

 

Wszystkie powyższe koszty związane z korzystaniem z wymienionych wyżej usług uważa się 

za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

6.1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

6.1.12.1. Uwagi ogólne 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren 

Budowy, osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu 

Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został 

powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych 

wykonawców Zamawiającego na Terenie Budowy, oraz osób z mocy Prawa mających wstęp na 

Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji, aż do jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 

obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa 

warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i 

materiałów przez cały czas trwania realizacji Kontraktu nr 1. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót, aż do czasu ich 

ukończenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków 

bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od 

rozpoczęcia do zakończenia robót. 

Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, 

osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być 

konieczne dla wygody i ochrony pracowników użytkownika zakładu. Roboty będą 

prowadzone w trakcie normalnej eksploatacji ZU. 

Wykonawca ograniczy swoje działania tylko do Terenu Budowy.  

W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się 

wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie 

usuwał z terenu Budowy wszelkie odpady, które nie są już potrzebne. 

Po wydaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca usunie i zabierze cały Sprzęt Wykonawcy, 

nadwyżki materiałów i odpady z tej części terenu Budowy i Robót, dla której wystawiono 

Świadectwo Przejęcia. Wykonawca pozostawi tą część Terenu Budowy i Robót w stanie 

czystym i bezpiecznym. Wykonawca może jednak pozostawić na Terenie Budowy na Okres 
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Zgłaszania Wad takie Dostawy jakie są konieczne dla wypełnienia przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z Kontraktu. 

6.1.12.2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia   

23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) i uzyska 

akceptację Inżyniera przed rozpoczęciem Robót. 

6.1.12.3. Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca winien: 

‐ przestrzegać wszelkich przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa oraz 

dostarczyć Inżynierowi wszystkie wymagane dokumenty w terminie 7 dni 

poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych i uzyskać akceptację 

Inżyniera dla tych dokumentów, 

‐ dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na Terenie 

Budowy oraz odpowiadać za wszelkie wypadki i szkody, 

‐ stosować wszelkie rozsądne środki celem utrzymania Terenu Budowy i Robót w 

stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla 

tych osób, 

‐ uzyskać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed 

rozpoczęciem Robót. 

‐ uzyskać akceptację Inżyniera dla planu organizacji ruchu kołowego na terenie 

Zamawiającego, przed rozpoczęciem Robót. 

6.1.12.4. Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń 

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znaków ostrzegawczych, 

słupków i sygnalizacji świetlnej. Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w 

języku polskim i powinny odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom 

przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne 

przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w 

czasie od pół godziny przed zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w 

każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, 

aby zakres i umiejscowienie robót było wyraźnie widoczne. 
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Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie 

wykonywania Robót. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 

wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca 

przekaże Inżynierowi. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach 

ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i 

instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 

podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 

przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 

uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

6.1.12.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie 

wykonywania robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do 

gaszenia wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy 

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 
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W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania robót istnieje zagrożenie pożarem lub 

wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa albo innych niebezpiecznych 

obiektów lub urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inżyniera 

Kontraktu o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi 

zabezpieczenia ppoż. i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych 

wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoż. 

oraz dostępność urządzeń ppoż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn 

ich powstania. Wykonawca będzie przestrzegał istniejących instrukcji p-poż. i BHP 

obowiązujących na terenie zakładu. 

6.1.12.6. Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. 

Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, 

kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we 

wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie 

osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej 

pomocy, jeśli zdarzy się wypadek. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Inżynierowi Kontraktu listę swoich 

pracowników wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, 

podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. 

Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich 

lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców 

o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i 

oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział 

nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, 

urządzeń i instalacji. 

6.1.12.7. Postępowanie w razie nagłych konieczności  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych 

konieczności związanych z wykonywanymi robotami będzie w stanie zwołać swoich 

pracowników poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia robót w pilnych 

przypadkach. Inżynier Kontraktu będzie dysponował listą numerów telefonicznych i nazwisk 

pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za 

postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych 

ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 
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6.1.12.8. Dostęp dla służb szybkiego reagowania 

Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję przed zamknięciem dla ruchu jakiejkolwiek 

drogi lub jej części i zamknięcie takie nigdy nie może odbywać się bez zatwierdzenia przez 

Inżyniera Kontraktu. Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję, kiedy drogi będą 

znowu otwarte dla ruchu pojazdów służb szybkiego reagowania. Metody budowlane 

Wykonawcy powinny być dobrane w taki sposób, aby zminimalizować utrudnianie pracy 

służbom szybkiego reagowania i w żadnym przypadku nie mogą sprawiać, iż pojazdy tych 

służb nie mogą się swobodnie poruszać. 

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania się z nim w porze nocnej przez 

policję w przypadku, kiedy Roboty budowlane będą przeprowadzane nocą.  

Przez cały czas Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne środki dla przeciwdziałania 

naruszeniu prawa i porządku publicznego przez lub wśród Personelu Wykonawcy oraz dla 

zabezpieczenia spokoju i ochrony osób i mienia na Terenie Budowy i w jego otoczeniu. 

6.1.13. Zaplecze Budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 

zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu projektu), spełniające wszelkie wymagania 

polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia zaplecza budowy, jakie mogą 

mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie 

Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 

przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

wygląd. W przypadku użycia elementów w złym stanie technicznym winny one być uprzednio 

dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 

wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 

wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 

regularnie sprzątane, a odpady regularnie usuwane. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył Plac Budowy w odpowiednią ilość toalet 

przenośnych dla swojego Personelu. 

Wykonawca zapewni możliwość korzystania przez Inżyniera Kontraktu, na zapleczu Terenu 

Budowy, z lokalu użytkowego  o powierzchni co najmniej 40 m2 na koszt Inżyniera albo 
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wskaże na terenie zaplecza budowy miejsce o powierzchni co najmniej 200 m2 w celu w celu 

zainstalowania przez Inżyniera Kontraktu własnego biura.   

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zorganizował odpowiedni parking zaplecza budowy 

poza terenem zakładu. 

6.1.14. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami SIWZ 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami SIWZ gwarancje i ubezpieczenia. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z gwarancjami i ubezpieczeniami 

wymaganymi warunkami Kontraktu. 

6.1.15. Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera Kontraktu i właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,  poz. 

1446) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 2015, poz. 1789 z późn. 

zm). 

Do momentu uzyskania od Inżyniera Kontraktu pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji 

nie wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno 

– konserwatorskim nad całością prac ziemnych, które należy zlecić odpowiednim służbom. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie 

warunki postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie 

nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą 

zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 

6.1.16. Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, 

podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, itp.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia robót w ich pobliżu. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie robót rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera Kontraktu o zamiarze 

rozpoczęcia tych robót. 
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W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie 

wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 

jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym 

możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 

usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich 

wystąpienia. 

6.1.17. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inżyniera Kontraktu. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera Kontraktu. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania 

robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni istniejących dróg. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

6.1.18. Narady koordynacyjne  

Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie (jednak nie rzadziej niż raz na   

2 tygodnie) i przeprowadzane będą w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie 

Zaplecza Budowy. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać Inżynier Kontraktu może zarządzić 

większą częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też inne spotkania. 

Zapewnienie w miarę potrzeby obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. 

zainteresowanych stron jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Na naradach mają być obecne następujące strony:  

• Zamawiający; 

• Inżynier Kontraktu; 

• Wykonawca; 

• Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inżyniera Kontraktu, jeśli 

wymagane jest to przez temat spotkania oraz  

• Inne osoby zaproszone 

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

• Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

• Przegląd postępu robót od czasu poprzedniego spotkania; 

• Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp robót; 

• Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do 

planowanego harmonogramu; 
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• Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny 

okres robót; 

• Zapewnienie jakości wykonywanych robót  

• Wszelkie inne sprawy. 

6.1.19. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, stanowią w szczególności: 

• Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

• Protokół przekazania Terenu Budowy 

• Dokumentacja projektowa 

• Dziennik budowy, 

• Dokumenty Wykonawcy, 

• Komunikaty i korespondencja zgodne z Warunkami SIWZ (Polecenia, 

Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

• Harmonogram robót, 

• Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez 

Warunki SIWZ załącznikami, 

• Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

• Dokumenty zapewnienia jakości, 

• Dzienniki montażu, 

• Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze, 

• Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

• Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.1.20. Raporty o postępie Robót 

Miesięczne Raporty o postępie będą przygotowane przez Wykonawcę wg wzoru 

opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera i będą   przedkładane 

Inżynierowi w 4 egz. W formie pisemnej i elektronicznej (na płycie CD)  zgodnym z 

Wymaganiami Zamawiającego. Pierwszy raport winien obejmować okres aż  do końca 

pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. Następne 

Raporty będą dostarczane co miesiąc, każdy w ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu, do 

którego się odnosi. 

Raporty będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie Roboty, o 

których wiadomo, że były zaległe w dniu ukończenia ustalonym w Świadectwie Przejęcia dla 

Robót. 

Każdy Raport będzie zawierał: 

‐ tabele i szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą faza projektowania 

dokumentów Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na Teren Budowy, budowy, 
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montażu i prób, włącznie z takimi samymi czynnościami dla robót realizowanych 

przez każdego wyznaczonego Podwykonawcę, 

‐ fotografie pokazujące stan produkcji i postęp robót na Terenie Budowy, 

‐ dla produkcji każdej ważniejszej pozycji urządzeń i materiałów – nazwę wytwórcy, 

miejsce produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty: 

• rozpoczęcia produkcji, 

• inspekcji Wykonawcy, 

• prób, 

• wysyłki i dostarczenia na Teren Budowy 

‐ szczegółowe informacje o liczbie Personelu Wykonawcy i Sprzętu Wykonawcy na 

Terenie Budowy, 

‐ kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów, 

‐ listę Zmian, powiadomień, 

‐ statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz 

działań odnoszących się do aspektów środowiskowych i kontaktów publicznych, 

‐ porównanie rzeczywistego i planowanego postępu finansowego i rzeczowego, ze 

szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać 

ukończeniu Robót zgodnie z Kontraktem, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla 

pokonania opóźnień, 

‐ uaktualnione plany płatności w odstępach miesięcznych, 

‐ zakres oraz stan zawansowania prac projektowych i prac przygotowawczych 

wyprzedzających proces realizacji robót,  

‐ charakter i zakres wykonanych robót w miesiącu, 

‐ zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentacją, 

‐ zbiorcze zestawienie ilości: ziemi z wykopów, wylanego betonu, długości rurociągów, 

objętości murów itd. 

‐ kopie dokumentów dotyczących testowanych materiałów, sprzętu i maszyn,  

‐ wykresy ilustrujące postęp prac w stosunku do obowiązującego Harmonogramu 

wykonane w programie Microsoft Project, 

‐ dokumentacja fotograficzna prowadzonych robót oraz obiektów zakończonych i 

odebranych, 

‐ graficzna prezentacja stanu finansowego inwestycji wraz z wartością prac 

zakończonych, zafakturowanych, zapłaconych, wykonane w programie Microsoft 

Projekt, 

‐ program prac na miesiąc następny i następne 3 m-ce. 

Formularze, na których dokumentowana będzie budowa winny być zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 

Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział 

wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o 

postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach 
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Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć 

w tych spotkaniach. 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 

spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy.  

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 

miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 

dodatkowym spotkaniu z 7– dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

6.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 

6.2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu przedmiotu Kontraktu muszą 

być: 

• nowe, nieużywane i najwyższej jakości, 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych (teks jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami) i 

posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• zgodne postanowieniami SIWZ i umowy, zatwierdzonymi Dokumentami 

Wykonawcy i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Podane w niniejszym PFU, wymagania dotyczące materiałów i urządzeń są wymaganiami 

minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym 

standardzie. Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie 

może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zwiększenie Zatwierdzonej 

Ceny Kontraktowej 

6.2.2. Ochrona przed korozją 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska 

powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio 

zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło 

ryzyko wstąpienia korozji galwanicznej. 

6.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i urządzeń 

Wytwórnie materiałów i urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 

Kontraktu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 
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W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

• Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów lub urządzeń przeznaczonych 

do realizacji Kontraktu . 

6.2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu.  

Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenie , 

materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z umową, to Inżynier 

może odrzucić to urządzenie, materiały lub wykonawstwo powiadamiając o tym Wykonawcę 

z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

Jeżeli Inżynier Kontraktu wymaga, aby dane urządzenie, materiał lub wykonawstwo zostały 

poddane ponownej próbie, to próba taka winna się odbyć na takich samych zasadach jak 

poprzednia. Jeżeli odrzucenie i ponowna próba spowoduje, że Zamawiający poniesie 

dodatkowe koszty, to Wykonawca będzie miał obowiązek pokryć je Zamawiającemu. 

6.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub poza Ternem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 

koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za 

zawarte w Umowie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na 

Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 

warunki: 

• Inżynier Kontraktu otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie 

warunków składowania materiałów na Terenie Budowy; oraz 

• Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i 

zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
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6.2.6. Kwalifikacje właściwości materiałów, urządzeń, Wyrobów 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót oraz wyroby muszą 

zostać zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. 

Materiały i urządzenia oraz wyroby muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 

świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Kontraktu nie 

później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych materiałów i urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub 

dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych 

materiałów i urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera Kontraktu. Atesty 

takie mają stwierdzić, iż odnośne materiały i urządzenia zostały poddane próbom według 

wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak 

również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż materiały i 

urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe 

atesty. 

Inżynier Kontraktu może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 

urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót 

odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera Kontraktu i testów. 

Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera Kontraktu próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 

względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały 

i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 

próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 

z materiałami, a istniejących w innych językach, chyba, że tłumaczenie takie wykonane 

zostało przez producenta, co potwierdza odpowiedni znak lub nazwa takiego producenta. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 

również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i 

spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 

dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z SIWZ i różnych gwarancji zawartych w 

niniejszym dokumencie. 

6.2.7. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urządzeń 

Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w 

języku angielskim, jeśli dane urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski. DTR te 

będą obejmować: 

• Część rysunkową obejmującą: 
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‐ schematy procesu i instalacji, 

‐ kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

‐ rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia, 

• Opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 

• Założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 

• Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 

• Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 

• Schemat połączeń elektrycznych, 

• Specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

• Część instalacyjną obejmującą opis: 

‐ wymagań dotyczących instalacji, 

‐ wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

‐ zalecenia dotyczące magazynowania i montażu, 

• Część obsługową obejmującą opis: 

‐ obsługi, 

‐ konserwacji, 

‐ naprawy 

DTR będą przedkładane Inżynierowi Kontraktu do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy 

urządzeń.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, 

gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń. 

6.2.8. Instrukcje obsługi i konserwacji 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy 

Inżynierowi wszelkie, wymagane obowiązującymi przepisami Prawa, instrukcje oraz 

dokumentacje techniczno ruchowe, a w szczególności: 

• instrukcję bezpieczeństwa pożarowego; 

• instrukcję technologiczno – ruchową w zakresie ochrony p-poż. 

• instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• instrukcje obsługi (eksploatacji) dla wszystkich nowych lub zmodernizowanych 

obiektów; 

• dokumentację techniczno ruchową, dla wszystkich urządzeń i instalacji 

dostarczonych w ramach Kontraktu. 

6.2.9. Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 

Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 

polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 

wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 

podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie i zamontowanie grawerowanych tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urządzeniach. 

Numery identyfikacyjne każdego oznakowanego elementu będą zgodne z oznaczeniami na 

schematach ideowych i rysunkach, których dostarczenie jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegawcze montowane na urządzeniach 

sterowanych automatycznie. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe 

położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne).  

Wykonawca oznakuje w sposób umożliwiający łatwą identyfikację wszystkie rurociągi i 

instalacje. Rurociągi powinny posiadać oznaczenia (m.in. kierunku przepływu oraz rodzaju 

prowadzonego w rurociągu medium) w odległościach maksymalnie co 5 metrów i w 

miejscach przejść rurociągów przez ściany i podłogi oraz wejść i wyjść do i z budynku. 

Proponowany system oznakowania rurociągów Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu 

i Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tabliczkach z tworzywa sztucznego bądź metalu. Tło 

powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być przymocowane w sposób trwały. 

Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do oznaczania nie będą akceptowane. 

6.2.10. Tłumienie hałasu 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować takie urządzenia i środki techniczne 

ograniczające powstawanie i rozprzestrzenianie hałasu, aby poziom hałasu wewnątrz 

obiektów jak i na zewnątrz nie przekroczył maksymalnych poziomów określonych w 

przepisach i normach. Pomiary hałasu należy przeprowadzić podczas uruchamiania, pracy i 

zatrzymywania urządzeń. Instalacja, która nie spełni wymagań odnośnie poziomu hałasu nie 

zostanie odebrana przez Inżyniera Kontraktu, do momentu wprowadzenia przez 

Wykonawcę, na własny koszt, skutecznych środków ograniczających powstawanie i 

rozprzestrzenianie hałasu. 

6.2.11. Usługi specjalistów - pracowników Producentów  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

6.3. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera Kontraktu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w SIWZ, wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym SIWZ. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli SIWZ przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru
 
i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

SIWZ, zostanie przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały Sprzęt Wykonawcy. Będzie się uważało, że 

Sprzęt Wykonawcy dostarczony na Teren Budowy jest przeznaczony wyłącznie do 

wykonywania Robót. Bez zgody Inżyniera Wykonawca nie zabierze z Terenu Budowy żadnej 

większej jednostki Sprzętu Wykonawcy. Zgoda nie będzie jednak wymagana dla pojazdów 

transportujących Dostawy oraz Personel Wykonawcy na i z Terenu Budowy. 

6.4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach 

Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca uzyska, własnym staraniem i na własny koszt, wszelkie 

niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i/lub ejazdu pojazdów nienormatywnych i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera Kontraktu i odpowiedni organ, jeśli taki wymóg zostanie 

postawiony. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inżyniera Kontraktu 

będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy 

wjeżdżające i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na 

sąsiednie drogi i chodniki a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je 
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usunie. Bez pozwolenia Inżyniera Kontraktu Wykonawca nie będzie tarasował odcinka dróg 

niezależnie od pory i czasu trwania takiego tarasowania. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opakowanie, załadowanie, przewiezienie, odebranie, 

wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie Dostaw i wszystkiego co jest konieczne dla 

Robót. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i powetuje mu następstwa szkód, strat i 

wydatków, łącznie z kosztami sądowymi i opłatami, wywołane przez transport Dostaw oraz 

przyjmie na siebie negocjacje i pokrycie wszelkich roszczeń powstałych w następstwie ich 

transportu. 

6.5. Wykonanie robót 

6.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich 

maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami, poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz 

opracowanymi przez Wykonawcę: Harmonogramem, projektem organizacji robót i 

Programem Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót budowlanych zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera 

Kontraktu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót budowlanych zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót budowlanych lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 

Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót budowlanych będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach 

Kontraktowych, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót 

budowlanych, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. 

Roboty budowlane można rozpocząć i prowadzić pod warunkiem przygotowania i 

dostarczenia przez Wykonawcę Projektów Wykonawczych oraz ich akceptacji przez 

Inżyniera Kontraktu. 

6.5.2. Zgodność robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, 

dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Umowie. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z 

Dokumentami Kontraktowymi. Dane określone w Dokumentach Kontraktowych będą 

uważane za wartości docelowe.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentami Kontraktowymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 

takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty budowlane 

rozebrane na koszt Wykonawcy.  

6.5.3. Wytyczne realizacji inwestycji 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w 

niniejszym PFU (w szczególności w jego części informacyjnej), a także wszelkich uzgodnień 

poczynionych na etapie projektowania i wykonywania robót . 

6.5.4. Wymagania dotyczące wytyczenia Robót budowlanych. 

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inżyniera. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie wszystkich części Robót, a także skoryguje 

każdy błąd w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach o osiowaniu Robót na własny Koszt. 

Zamawiający będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy w tych wyspecyfikowanych lub 

przekazanych danych odniesienia, ale Wykonawca dołoży starań, aby przeprowadzić ich 

weryfikację zanim zostaną użyte. 

Jeżeli powstaną opóźnienia czy też Wykonawca poniesie Koszty z powodu konieczności 

wykonania Robót spowodowanych przez błąd w tych danych odniesieniach, którego 

doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć ani uniknąć tego 

opóźnienia czy też Kosztu, to Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera. 
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Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i 

innymi przepisami oraz przyjmie odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji 

geodezyjnej Terenu Budowy. Wykonawca przekaże Inżynierowi jeden egzemplarz 

dokumentacji geodezyjnej  Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy 

Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną zgodną z Prawem Budowlanym. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 

wysokości wszystkich elementów Robót budowlanych zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu Robót budowlanych będą poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inżyniera Kontraktu. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z Robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót budowlanych.  

6.6. Kontrola Jakości 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się do 

wymagań Umowy. System winien być zgodny ze szczegółami ustalonymi w PFU i 

Kontrakcie. Inżynier Kontraktu będzie upoważniony do kontrolowania każdego aspektu tego 

systemu. 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły 

tego systemu, który ma zawierać:  

• procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenu Budowy; 

• strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

• ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

• procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do 

zarządzania jakością. 

Przestrzeganie systemu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z 

obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności objętej Kontraktem. 

System zapewnienia jakości (SZJ) posiadany i stosowany przez Wykonawcę w chwili 

podpisywania Aktu umowy będzie stanowił załącznik do niniejszego Kontraktu. W przypadku 

braku takiego dokumentu w czasie podpisywania Aktu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Inżynierowi, projektu SZJ w terminie nie 

późniejszym niż 28 dni od daty zawarcia Kontraktu. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

budowlanych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty budowlane wykonano 

zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są 
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określone w normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

6.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

• Część ogólną opisującą: 

‐ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

‐ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

‐ BHP, 

‐ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

‐ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

‐ system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

‐ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

‐ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu; 

• Część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót: 

‐ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

‐ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

‐ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

‐ sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

‐ sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 
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Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, 

zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak 

również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

6.6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera Kontraktu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera Kontraktu. O konieczności poboru dodatkowych próbek z danej partii 

materiału do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu Wykonawca zostanie 

powiadomiony przed planowanym terminem jego wbudowania. 

6.6.3. Próby, badania i pomiary 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentach 

Kontraktowych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

6.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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6.6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót budowlanych 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót 

budowlanych z wymaganiami Dokumentów Kontraktowych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier Kontraktu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.6.6. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dokumenty laboratoryjne, dzienniki montażu, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, 

wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych 

Robót budowlanych. Inżynier Kontraktu powinien mieć nieograniczony dostęp do tych 

dokumentów. 

6.6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na 

Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera Kontraktu 

powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 

winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem Kontraktu okresach archiwizacji, również na 

nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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6.7. Odbiór Robót budowlanych 

6.7.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i Kontrakcie ustaleń, Roboty 

budowlane podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu Robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego 

Świadectwa Płatności, 

• odbiorowi końcowemu przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia 

• odbiorowi po upływie Okresu Zgłaszania Wad przed wystawieniem Świadectwa 

Wykonania 

 

6.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót budowlanych będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót budowlanych. 

Odbioru dokonuje Inżynier Kontraktu. O gotowości danej części Robót budowlanych do 

odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera Kontraktu pisemnie. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera Kontraktu. 

Jakość i ilość Robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier 

Kontraktu na podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i 

zgodność wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji 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 Inżyniera Kontraktu inspekcji, badań i prób. 

Zakres odbiorów Robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu powinien być 

zgodny wymaganiami odpowiednich WWiORB, norm, aprobat technicznych i wytycznych 

producentów. 

Warunkiem podstawowym akceptacji Robót budowlanych przez Inżyniera Kontraktu jest, aby 

przeprowadzane zostały zgodnie z Kontraktem i dały wynik pozytywny wszystkie próby, 

badania, inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia tych robót. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera 

Kontraktu, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
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W protokole odbioru 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 budowlanych: 

− zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją projektową, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

− technologię wykonania Robót budowlanych, 

− parametry techniczne wykonanych Robót budowlanych. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 

oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżynierem Kontraktu.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności wynikających z Kontraktem. 

6.7.3. Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa 

Płatności 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do Inżyniera 

Kontraktu wszystkie Roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony 

zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie dotyczącym odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu.  

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera Kontraktu za podstawę do wystąpienia o 

Przejściowe Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik 

pozytywny.  

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą Roboty 

poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych 

odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

6.7.4. Odbiór Końcowy 

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

zakresu (ilości), jakości oraz wymagań technologicznych. 

Gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy oraz pozytywnym przeprowadzeniu Prób Końcowych. 

Odbiór końcowynastąpi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót, pozytywnym przeprowadzeniu Prób 

Końcowych i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników 
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oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem. 

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
 

Dokumenty do Odbioru Końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu. 

Do przejęcia całości Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności 

następujące dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

• dokumentację rozruchową, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z 

Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami 
i Polskimi Normami lub Normami Europejskimi (jeżeli maja zastosowanie),  

• oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a w 
razie korzystania z innych Obiektów takich jak ulice, place, sąsiednie nieruchomości 
lub budynki czy lokale, również oświadczenie o o doprowadzeniu tych Obiektów do 
należytego stanu i porządku,  

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (w razie 
potrzeby), 

• dokumentację rozruchową instalacji,  
• instrukcje eksploatacji poszczególnych instalacji technologicznych,  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych, 

badań czynników oddziaływania na środowisko, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
• inne wymagane prawem dokumenty i oświadczenia wraz z decyzją o pozwoleniu na 

użytkowanie oraz pozwolenie zintegrowane. 
 

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

będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego, jednak nie później niż 7 dni po terminie nieudanego odbioru. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inżyniera Kontraktu. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier Kontraktu 

i komisja stwierdzi ich wykonanie. 

6.7.5. Próby Końcowe (Rozruch  technologiczny oraz ruch próbny), szkolenia 

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone zgodnie z programem Prób Końcowych 

opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera Propozycję programu 

Prób Końcowych Wykonawca przedstawi najpóźniej na 56 dni przed planowanym terminem 

przeprowadzenia Prób Końcowych. 

Gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych winna zostać zgłoszona Inżynierowi przez 

Wykonawcę nie później niż 14 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.   

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone, w obecności i pod nadzorem Inżyniera i 

Zamawiającego z udziałem Personelu Zamawiającego. Koszt wynagrodzenia Personelu 

Zamawiającego biorącego udział w Próbach Końcowych pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 70 dni przed przystąpieniem do Prób 

Końcowych przedłożyć Inżynierowi i Zamawiającemu wykaz personelu niezbędnego do 

przeprowadzenia Prób Końcowych. 

Wykonawca zapewni: 

• smary, paliwo, wodę, energię i inne media. 

• zakończenie pomiarów i testowanie sprzętu. 

Próby Końcowe muszą być przeprowadzone dla obiektów wyszczególnionych w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym, w zakresie i w  minimalnych okresach tam wskazanych.  

6.7.5.1. Wymagania ogólne Prób Końcowych  

1. Celem Prób Końcowych (Rozruchu technologicznego oraz ruchu próbnego) jest 

protokolarne dokonanie  finalnej oceny zgodności z Kontraktem wszystkich Robót nim 

objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

2. Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:  

a) dokumentacja powykonawcza, dokumentacje zamienne wykonawcze,  

b) instrukcja obsługi i konserwacji,  

c) Program Prób Końcowych,  

d) protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych,  

e) protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, protokoły rozruchu,  

f) dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów:  

• dokumenty atestacyjne,  

• certyfikaty lub deklaracje zgodności,  

• świadectwa jakości,  

• atesty higieniczne  
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• inne  

g) dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń,  

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych poszczególnych 

elementów Robót.  

4. Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera 

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób.  

5. Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić 

będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby 

powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach 

jest wymagany przepisami.  

6. Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 

uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich 

członków Komisji.  

7. Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem. 

8. Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie 

Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami 

tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne 

podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru 

kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby.  

9. Wykonawca zrealizuje rozruch technologiczny i ruch Próbny instalacji stabilizacji 

(kompostowania) przez okres 60 dni potwierdzony osiągnięciem gwarancji 

jakościowych i technologicznych (wg pkt. 4.6. oraz 6.7.5.5. PFU)  

10. Po wykonaniu ww. rozruchów Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie dla całej 

instalacji.  

6.7.5.2. Wymagania ogólne rozruchu technologicznego  

1. Celem rozruchu technologicznego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 

zgodności z Kontraktu z wymaganiami gwarancji technologicznych.  

2. Warunkiem przystąpienia do rozruchu technologicznego jest uzyskanie przez 

Wykonawcę zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu Programu Prób Końcowych. 

3. Nadzór nad przebiegiem Prób Końcowych (rozruchu technologicznego) sprawować 

będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, 

Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez 

Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami.  

4. Z przeprowadzonego rozruchu technologicznego Wykonawca sporządzi protokół 

według wzoru uzgodnionego wcześniej z Inżynierem. Protokół musi zostać 

poświadczony przez wszystkich członków Komisji.  

5. Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych oraz dane otrzymane podczas 

rozruchu Zamawiającemu, potwierdzające uzyskanie wymaganych gwarancji 

technologicznych i efektu ekologicznego (pkt. 4.6. PFU).   
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6.7.5.3. Szkolenie  

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie przeprowadzania Prób Końcowych, 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i szczegółowym programem szkolenia 

przygotowanym przez Wykonawcę w terminie 28 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych i 

zatwierdzonym przez Inżyniera.  

Wszelkie szkolenia będą w języku polskim. 

Wszystkie szkolenia zostaną zakończone przed przekazaniem Zakładu do eksploatacji. 

Każdy pracownik delegowany przez Zamawiającego na szkolenie otrzyma wydane przez 

Wykonawcę świadectwo potwierdzające otrzymanie odpowiedniego przeszkolenia. 

Dodatkowo Wykonawca na własny koszt zagwarantuje w przeciągu roku (raz na kwartał) od 

wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót, przeprowadzenie dodatkowego 2 dniowego 

szkolenia kierowników w zakresie pełnej obsługi instalacji.  Szkolenie winno się odbyć na 

instalacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca.  

Każdy pracownik obsługi otrzyma wydane przez Wykonawcę świadectwo potwierdzające 

otrzymanie odpowiedniego przeszkolenia. 

Wykonawca winien przeszkolić co najmniej 2 do 4 pracowników dla każdego stanowiska 

pracy zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Inżyniera 

Kontraktu instrukcjami stanowiskowymi, w okresie nie krótszym niż 2 x 8 godzin dla każdego 

szkolonego pracownika Personelu Zamawiającego.  

W trakcie trwania Prób Końcowych (Rozruchu Technologicznego) Wykonawca zapewni stały 

pobyt technologa - specjalisty ds. rozruchów technologicznych, który zobowiązany jest do 

nadzoru procesu kompostowania (stabilizacji) oraz przeprowadzenia ewentualnych 

dodatkowych szkoleń prowadzenia procesu technologicznego.  

Ponadto Wykonawca zapewni stały pobyt technologa-specjalisty ds. rozruchów 

technologicznych przez okres 2 tygodni w miesiącu podczas przeprowadzania Rozruchu 

Technologicznego.  

6.7.5.4. Program Prób Końcowych 

Wykonawca przygotuje Program Prób Końcowych zgodnie z wymaganiami podanymi   

w części opisowej PFU najpóźniej na 56 dni przed planowanym terminem Prób Końcowych.  

6.7.5.5. Zakres i etapy Prób Końcowych  

Próby Końcowe musza być przeprowadzone dla następujących obiektów, w następujących 

minimalnych okresach: 

a) kompostownia – min. 60 dni 

• komory intensywnego kompostowania, nie mniej niż 1 pełny cykl intensywnego 

kompostowania w min. 3 komorach zakończone spełnieniem gwarancji 

technologicznych i jakościowych: 

‐ wydajność nominalna kompostowania intensywnego dla 16 komór min. 40.000 

Mg/rok, czas stabilizacji – min. 5 tygodni, 
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‐ redukcja masy odpadów podczas fazy kompostowania w komorach  - min. 25% 

• dojrzewanie w hali dojrzewania w pryzmach, nie mniej niż 1 pełny cykl dojrzewania 

dla min.  1 pryzmy, zakończone spełnieniem gwarancji technologicznych i 

jakościowych: 

‐ wydajność nominalna procesu dojrzewania min. 32.000 Mg/rok, czas stabilizacji – 

min. 3 tygodnie, 

‐ łączna redukcja masy odpadów po 2 fazach kompostowania (w komorach i w hali 

dojrzewania) min. 32%, 

‐ temperatura samozagrzewania gotowego kompostu ≤ 300C 

‐ osiągnięcie parametrów po całkowitym procesie tj. po dwóch fazach dojrzewania: 

AT4 < 10 mg O2/g s.m.  

b) system wentylacji i hermetyzacji obiektów kompostowni – min. 60 dni 

Praca wentylacji nawiewnej i wyciągowej przy pełnym obciążeniu przez cały okres Prób 

Końcowych zakończona spełnieniem gwarancji: 

‐ uzyskanie krotności wymian powietrza we wszystkich obiektach min. 2 wymiany na 

godzinę na podstawie Protokołu Pomiaru określającego skuteczność wentylacji 

mechanicznej wraz z porównaniem wyników z dokumentacją projektową, 

‐ uzyskanie wymaganego  podciśnienia w halach min. 8Pa przez cały okres Prób 

Końcowych i komorach kompostowania min. 13 Pa potwierdzonych Protokołem 

Pomiaru (z mierników podciśnienia zlokalizowanych w obiektach) 

c) system oczyszczania powietrza (odpylacze, płuczki, biofiltr) – min. 60 dni 

 Praca systemu przy pełnym obciążeniu odprowadzanym powietrzem z obiektów, 

zakończona spełnieniem gwarancji tj. uzyskaniem stężeń zanieczyszczeń na wylocie z 

komina (kominów) w mniejszych niż dopuszczalne dla następujących emitowanych 

substancji: 

  

Tabela nr 8 – Dopuszczalne stężenia i emisje substancji 

 

Rodzaj emitowanej 
substancji 

Dopuszczalne 
stężenie 

substancji 

Dopuszczalna 
emisja 

[mg/m3] [kg/h] [Mg/r] 

Dwutlenek azotu 20,0 2,2 19,3 

Merkaptany 4,0 0,44 3,9 

Siarkowodór 4,0 0,44 3,9 

Amoniak 30,0 3,3 29,0 

Octan metylu 15,0 1,6 14,5 

Octan etylu 20,0 2,2 19,3 

Dwusiarczek 
dwumetylu 

1,0 0,1 1,0 

Kwas octowy 40,0 4,4 39,5 
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Aldehyd octowy 4,0 0,44 3,9 

Pył ogółem 40,0 4,4 39,5 

Pył zawieszony 
PM10 

40,0 4,4 39,5 

Pył zawieszony 
PM2,5 

20,0 2,2 19,3 

Odory  400 [ouE/m3] 
50 

[MouE/h] 
400 

[GouE/rok] 

 

 

W celu potwierdzenia parametrów pracy instalacji oraz osiągnięcia granicznych emisji z 

biofiltra, o których mowa w Tabeli nr 8 Wykonawca zleci wykonanie badań, na własny koszt, 

w akredytowanym laboratorium ( Wykonawca zaproponuje do wyboru Zamawiającemu trzy 

akredytowane laboratoria) w okresie Prób Końcowych – 2 serie badań z poborem prób na 

wylocie z biofiltara (komin) 

 

a) system monitoringu zanieczyszczeń w powietrzu emitowanym do atmosfery – min. 5 dni 

b) system dostawy sprężonego powietrza (sprężarka) – min. 5 dni 

c) system transportu materiału organicznego i materiału strukturalnego – min. 5 dni 

d) przepompownie ścieków – min. 6 dni 

e) system odprowadzania i recyrkulacji odcieków – min. 40 dni. 

 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne:  

• sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu  

• sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i 

świadectw technicznych itp.  

• wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób 

Końcowych przewidziano w poszczególnych WWiORB  

• dokonanie Rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń technologicznych.  

6.7.5.6. Rozruch technologiczny 

Wykonawca przeprowadzi rozruch wewnętrznych instalacji i urządzeń zgodnie 

zatwierdzonym przez Inżyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiającego 

Programem Prób Końcowych.  

Etapy rozruchu będą następujące:  

1. Ruch Próbny: 

‐ rozruch mechaniczny w obecności dostawcy urządzeń, polegający na sprawdzeniu 

czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, uruchomieniu maszyn i 

mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych na biegu luzem itp., przeprowadzany 

oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów. Czas prób do 5 dni roboczych.  



PRZEDSIĘWZIĘCIE „BUDOWA HERMETYCZNEJ INSTALACJI JAKO UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

KOMPOSTOWANIA   W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W GDAŃSKU” 

PROJEKTOWANIE I BUDOWA HERMETYCZNEJ KOMPOSTOWNI W ZAKŁADZIE UTYLIZACYJNYM W 

GDAŃSKU, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAZOWE. 

Część III – Program Funkcjonalno - Użytkowy Strona 136/stron 163 

 

Ruch Próbny przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i 

oddelegowanym przez Zamawiającego personelem.  

Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej 

pracy dostarczonych urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia 

będą usuwane w ustaleniu z Zamawiającym i Inżynierem przed lub po wydaniu 

Świadectwa Przejęcia.  

Warunki rozpoczęcia Ruchu Próbnego „na sucho”  

• Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót i Urządzeń poddawanych 

rozruchowi poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową.  

• Zakończenie prób montażowych zgodnie z Kontraktem, projektami techniczno - 

ruchowymi maszyn i urządzeń DTR oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych 

warunków technicznych pracy:  

a) napędów mechanicznych (współpraca zazębień przekładni zębatych, praca 

sprzęgieł, hamulców, łożysk itp,),  

b) napędów i siłowników hydraulicznych, szczelność układów i instalacji,  

c) zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników itp.  

• Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w 

szczególności:  

a) sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i 

działania obwodów sterowania;  

b) wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej;  

c) sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń;  

d) wykonanie pomiarów skuteczności zerowania;  

e) wykonanie pomiarów oporności izolacji;  

• Sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno 

pomiarowej i automatyki, a w szczególności:  

a) sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki;  

b) cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie 

umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem.  

c) sprawdzenie i regulacja instalacji słaboprądowych, serwery, kamery ,alarmy itd.  

• Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 

energetyczne:  

a) energię elektryczną;  

b) wodę;  

c) czynniki chłodnicze.  

• Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i 

świadectw technicznych itp.  

• Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:  

a) działanie urządzeń mechanicznych i ich smarowania,  

b) schematów połączeń elektrycznych, AKPiA,  
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c) działanie urządzeń hydraulicznych;  

d) instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej 

w DTR urządzeń;  

e) sposobu sterowania;  

f) ogólnych wytycznych i przepisów BHP i ppoż.  

• Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego załogi w zakresie bieżącej obsługi 

instalacji i urządzeń, BHP i ppoż.  

• Zabezpieczenie przez Wykonawcę osób uczestniczących w rozruchu w sprzęt BHP, 

ppoż. oraz ratowniczy.  

2. Ruch Próbny "na sucho": 

Czynności polegają na:  

‐ sprawdzeniu połączeń przewodów technologicznych;  

‐ sprawdzeniu i uzupełnienie wszystkich punktów smarowania;  

‐ sprawdzeniu działania armatury;  

‐ sprawdzeniu prawidłowości montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności 

ustawienia ich na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowości 

ustawienia maszyn i napędu;  

‐ sprawdzeniu działania pracy pomp, dmuchaw, wentylatorów i innych urządzeń;  

‐ sprawdzeniu zamocowania, czystości i drożności rurociągów i kanałów;  

‐ instalacje słaboprądowe  

‐ dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń 

przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu 

rozruchu.  

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do 

Ruchu Próbnego maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu 

luzem.  

Przed uruchomieniem urządzeń z napędem elektrycznym należy sprawdzić:  

‐ blokadę sterowania, sygnalizację i urządzenia pomiarowe;  

‐ instalację do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualną regulacją;  

‐ przeprowadzić regulację pod względem; mechanicznym.  

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie 

maszyn na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, 

zawartymi w DTR danej maszyny i napędu.  

Zakończenie Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte 

protokołem przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu 

technologicznego.  

3. Rozruch technologiczny  

Rozruch technologiczny stanowi końcową fazę Prób Końcowych. Zadanie sprowadza 

się do sprawdzenia działania instalacji i urządzeń w warunkach ich rzeczywistej pracy 

oraz uzyskaniu informacji co do spełnienia przez Wykonawcę wymagań gwarancji 

technologicznych.  

Warunki rozpoczęcia prób rozruchu technologicznego: 
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• zakończenie Ruchu Próbnego;  

• przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji oraz bhp i ppoż.;  

• zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii elektrycznej;  

• wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia, sprzęt bhp i ppoż.;  

• wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie instrukcje, w tym bhp i ppoż.  

Nie dopuszcza się przystąpienia do rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń bez 

protokolarnego zakończenia Ruchu Próbnego.  

Dziennik rozruchu  

Wykonawca prowadzić będzie dziennik rozruchu. W dzienniku opisywać należy:  

• datę wpisu;  

• opis działań rozruchowych;  

• ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych;  

• wyniki kontroli analitycznej;  

• uwagi i zalecenia;  

• inne zagadnienia których odnotowywanie poleci Inżynier.  

Uwaga:  

Zamawiający zapewni i poniesie koszty związane m.in. z:  

• zapewnieniem strumienia odpadów na wejściu;  

• zagospodarowaniem strumienia odpadów powstałych w wyniku rozruchu instalacji;  

• dostarczeniem sprzętu mobilnego: samochodów, ładowarek, przerzucarki 

bramowej, wózków, itp.;  

• personelem obsługującym sprzęt oraz instalacje technologiczne;  

Koszty te będzie ponosić Zamawiający przez okres planowanych rozruchów. W sytuacji 

gdyby parametry technologiczne nie zostały osiągnięte, a w efekcie z winy Wykonawcy 

musiało nastąpić wydłużenie rozruchów ponad wskazany okres, wówczas koszty sprzętu 

przejmie Wykonawca.  

Wykonawca zapewni i przejmuje koszty własnego personelu niezbędnego dla prowadzenia 

rozruchów.  

Wykonawca zapewni oraz poniesie koszty energii i materiałów eksploatacyjnych, maszyn, 

urządzeń i obiektów za czas rozruchu; paliwo, woda itd.  

6.7.5.7. Raport z Prób Końcowych  

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji obiektu.  

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:  

• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji;  

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń;  

• sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac 

rozruchowych z oceną pracy maszyn, urządzeń i instalacji, odnotowaniem 

wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie 

prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu; 
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•  sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 

wystąpiły w czasie rozruchu;  

• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i 

dokumentacją projektową;  

• wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów 

procesu kompostowania;  

• wyniki jakości oczyszczonego powietrza, emitowanego z komina (kominów) 

biofiltra.  

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania funkcjonalno-

użytkowe, o których mowa w punkcie 2, 3 i 4 części opisowej Programu 

Funkcjonalno - Użytkowego oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż.  

6.7.6. Pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie zintegrowane 

Po zakończeniu Robót budowlanych oraz dostawie, montażu i w trakcie wykonywania Prób 

Końcowych Wykonawca zobowiązany jest, własnym staraniem i na własny koszt w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego uzyskać w terminie  do  wystawienia Świadectwa Przejęcia  

uprawomocnione pozwolenie na użytkowanie obiektów oraz pozwolenie zintegrowane dla 

instalacji. . 

Wykonawca założy książki obiektu budowlanego dla wszystkich wymagających tego 

obiektów budowlanych.  

6.7.7. Pozwolenie na wprowadzanie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego 

wegetację roślin 

Wykonawca przygotuje dwa wnioski o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na 

wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin wraz z 

niezbędnymi załącznikami do Ministra właściwego do spraw rolnictwa wraz z uzyskaniem 

dwóch decyzji  osobno dla odpadów o kodzie 20 01 08 i osobno dla odpadów o kodach 02 

01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 03, 02 03 04, 02 03 81, 02 03 82, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 

01, 02 07 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 16 03 80, 16 03 06, 19 12 07, 20 01 

25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02. 

Wykonawca dostarczy w/w decyzje w terminie 850 dni liczonych od Daty Rozpoczęcie. 

6.7.8. Próby odbiorowe   

Wykonawca zobowiązany jest poddać Próbom odbiorowym w szczególności następujące 
elementy Robót:  

• Elementy konstrukcyjne nośne 
Wszystkie instalacje w skład których wchodzą szyny i dźwigary podlegać będą 
testom na obciążenie (za które odpowiedzialny jest Wykonawca) w celu 
wykazania, że każde urządzenie ma udźwig o 25% większy niż nominalny. Z 
testów takich przeprowadzonych na Placu Budowy sporządzane będą raporty.  
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• Pompy i wentylatory (centrale wentylacyjne) oraz agregat sprężonego powietrza 
Każde urządzenie powinno zostać przetestowane w zakresie wydajności, 
ciśnienia, tłoczenia, zużycia energii i niezawodności mechanicznej. 

• Urządzenia dozujące 
Każde urządzenie dozujące powinno zostać sprawdzone w zakresie poprawności 
dozowania. Wydajność powinno się określić poprzez pobranie próbek i analizę 
rozpuszczonego środka po 15, 30 minutach i po godzinie od rozpoczęcia procesu 
mieszania. 

• Urządzenia i sieci elektryczne  
Dla urządzeń i sieci elektrycznych Próby obejmować będą następujące odbiory: 
próbę zasilania, prezentację urządzenia w trakcie działania, wraz ze wszystkimi 
zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania, wydajnością i testami 
maksymalnego obciążenia. 
Po przeprowadzeniu testu połączeń elektrycznych wydane zostanie tymczasowe 
świadectwo na działanie wszystkich urządzeń 1000 V i powyżej. 
Tymczasowe świadectwo dla urządzeń działających przy niższym napięciu 
zostanie wydane po zademonstrowaniu działania takich podłączonych do prądu 
urządzeń. 

• System uziemienia 
Sprawdzenie czy instalacja uziemienia spełnia wymagania odpowiednich PN.  

• Zbiorniki i sieci 
Przed rozpoczęciem użytkowania, każdy zbiornik i każda sieć przejdzie testy 
ciśnieniowe w celu zapewnienia, że instalacja i stosowny osprzęt nie mają 
przecieków czy innych wad. 

• Poziom hałasu 
Poziom hałasu w budynkach nie powinien przekraczać 85 dB. Poziom hałasu 
będzie mierzony w odległości 1 m od Urządzeń Technologicznych podczas 
włączania, eksploatacji i wyłączania.. Poziom hałasu na zewnątrz budynków nie 
powinien przekraczać 60 dB. Poziom hałasu będzie mierzony w odległości 2 m od 
zewnętrznych ścian budynków. Pomiary hałasu będą przeprowadzane podczas 
Prób Eksploatacyjnych w celu sprawdzenia czy instalacje spełniają wymogi w 
zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu. Urządzenia nie spełniające tych 
wymagań zostaną odrzucone, chyba że zostaną odpowiednio dostosowane przez 
Wykonawcę na jego koszt w terminie określonym przez Inżyniera. 

• Drogi i place podlegać będą testom na obciążenie, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami w zakresie wytrzymałości obciążeniowej dróg KR3. 

• Spawy i połączenia, przepusty rurociągów powinny spełniać wymagania 
odpowiednich PN.  

6.7.9. Próby Eksploatacyjne 

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone   – przez 120 dni  . Próby Eksploatacyjne mają 

na celu potwierdzenie że gwarantowane przez Wykonawcę w Ofercie parametry 

technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zrealizowanych Robót. 
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Po Odbiorze Końcowym Zamawiający przeprowadzi Próby Eksploatacyjne na wszystkich 

instalacjach technologicznych instalacji dla całego strumienia odpadów przewidywanego do 

przyjęcia przez instalację , w czasie trwania których Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

nadzór. 

W czasie trwania Prób Eksploatacyjnych będą przeprowadzane pomiary parametrów 

gwarantowanych wyszczególnionych w niniejszym PFU Gwarancje technologiczne   

(pkt. 4.6). Koszt przeprowadzenia Prób ponosi Zamawiający. Wyniki pomiarów Zamawiający 

przekazywał będzie Wykonawcy. 

W przypadku, gdy Próby Eksploatacyjne prowadzone przez Zamawiającego wykażą, że 

którykolwiek z parametrów gwarantowanych nie jest dotrzymany, a Wykonawca nie 

zaakceptuje tych wyników, pomiar dokonywany będzie przez uprawnione laboratorium lub 

instytucję uzgodnioną przez strony na etapie rozruchu technologicznego. Jeżeli potwierdzi 

on wyniki otrzymane przez Zamawiającego – koszty tego pomiaru weryfikującego będą 

pokrywane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku – przez Zamawiającego. 

6.7.10. Odbiór po upływie okresu Zgłaszania Wad  

Obejmuje odbiór i usunięcie wszystkich wad stwierdzonych  do czasu upływu okresu 

Zgłaszania Wad, potwierdzony protokołem podpisanym przez Komisję powołaną przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. 

6.8. Zasady płatności 

6.8.1. Ustalenia ogólne 

Płatności za wykonane roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie 

kwoty ryczałtowej, zgodnie z zapisami Umowy. 

Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w rozbiciu cenowym 

(Plan Płatności) jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonane roboty objęte tą pozycją w rozbiciu cenowym. 

W kwotach ryczałtowych należy uwzględnić w szczególności: 

• koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, 

decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp., 

• Dokumenty Wykonawcy i Dokumentację budowy, 

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

• wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
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zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 

itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót budowlanych, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

• koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 

wykonania Robót budowlanych, przeprowadzenia odbiorów częściowych, 

Końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

• koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami SIWZ, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie rękojmi, 

• opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• uzyskanie wymaganych SIWZ ubezpieczeń i gwarancji, 

• wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych, 

• zaplecze budowy, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy czym do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT, 

• koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z SIWZ, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji w Wykazie Cen, 

Kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać 

ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Wykazie cen (załącznik nr 2 do oferty 

Wykonawcy) dla każdej z pozycji Wykazu. 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, w jakiej należy składać 

Rozliczenia wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 

uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Forma rozliczenia (i dodatkowe 

materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz mają 

umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 

Zamawiającego. 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 

niekwalifikowanych w oparciu o  dyspozycje Inżyniera. 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 

musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac 

projektowych, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (i po tym, jak Wykonawca w 

imieniu Zamawiającego  otrzyma  prawomocne Pozwolenie na Budowę dla Robót będących 

przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

poleci inaczej.  

Wykonawca wystąpi o kolejne (2-11) Przejściowe Świadectwa Płatności po zakończeniu 

poszczególnej części Robót a o 12 Przejściowe Świadectwo Płatności po pozytywnym 
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zakończeniu odbioru ostatecznego oraz po otrzymaniu Rozliczenia, chyba, że Inżynier, w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, poleci inaczej.   

Wykonawca wystąpi o Ostatnie  Przejściowe Świadectwo Płatności po wystawieniu 

Świadectw Przejęcia, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia oraz po tym jak 

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Zakładu, 

chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym, poleci inaczej.  

 

Rozliczenie winno obejmować następujące pozycje, uszeregowane w następującej 

kolejności: 

a) szacunkowa wartość kontraktowa wykonanych robót i dokumentów Wykonawcy 

sporządzonych do końca danego okresu realizacji Robót, włącznie ze Zmianami, lecz 

z wyłączeniem składników opisanych w ppkt. b do f poniżej, 

b) wszelkie kwoty, które należy dodać lub odjąć z powodu zmian prawnych lub zmian 

kosztów, 

c) wszelkie kwoty, które należy potrącić jako zatrzymane, obliczone przez pomnożenie 

sumy powyższych kwot przez stopę procentową zatrzymania, ustaloną w załączniku 

do Oferty aż do czasu, kiedy zatrzymana w ten sposób kwota osiągnie limit Kwot 

Zatrzymanych w Załączniku do Oferty, 

d) wszelkie kwoty, które należy dodać lub odjąć za urządzenia lub materiały, 

e) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, 

f) odjęcie kwot poświadczonych we wcześniejszych Świadectwach Płatności 

Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać dowody (kopie przelewów lub pisemne 

potwierdzenia Podwykonawców), że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których 

termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub 

podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. 

6.8.2. Plan Płatności 

Cena Kontraktowa w ramach niniejszego kontraktu zostanie zapłacona w transzach 

obejmujących Płatności Przejściowe w wysokościach wynikających z poniższych wskazań: 

•   Pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności – 3% wartości Ceny Kontraktowej  

•  Kolejne Przejściowe Świadectwo Płatności (2-11) łącznie  – 70 % wartości Ceny 

Kontraktowej  

•  Ostatnie  Przejściowe Świadectwo Płatności – 27 % wartości Ceny Kontraktowej  

Szczegółowy Wykaz Płatności wraz ze wskazaniem wielkości kwot szacowanych do zapłaty 

w ramach kolejnych Przejściowych Świadectw Płatności . Wykonawca przedłoży Inżynierowi 

wraz z Harmonogramem Robót w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie 

Rozpoczęcia. 

Żadna kwota nie będzie poświadczona ani wypłacona zanim Zamawiający nie otrzyma i 

zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu. Następnie Inżynier w ciągu 28 dni po 

otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących wyda Zamawiającemu Przejściowe 
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Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą 

Inżynier rzetelnie ustala jako należną. 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące 

wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 

wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda 

Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb 

sporządzania Rozliczeń. 

Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa płatności nie będzie niższa niż określona w 

Załączniku nr 2 do Oferty Wykonawcy. 

Poza szczególnymi przypadkami, Inżynier nie będzie mógł wystawić Przejściowego 

Świadectwa Płatności przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót na kwotę 

mniejszą, po odliczeniu kwot Zatrzymanych oraz innych potrąceń niż minimalna kwota 

Przejściowego Świadectwa Płatności. O taki przypadku Inżynier powiadomi odpowiednio 

Wykonawcę.  

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 

Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 

minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa 

Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić 

po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego 

uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Przejściowe Świadectwo Płatności nie będzie wstrzymywane dla żadnych innych przyczyn, 

chociaż: 

a) jeżeli cokolwiek dostarczonego lub wykonanego przez Wykonawcę jest niezgodne z 

Kontraktem, to do czasu, kiedy naprawa lub wymiana zostanie dokonana może 

zostać wstrzymana kwota przewidywanego kosztu naprawy lub wymiany; czy też 

b) jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nie wykonuje pracy, albo nie wypełnił  lub nie 

wypełnia zobowiązania zgodnie z Kontraktem i został o tym powiadomiony przez 

Inżyniera, to wartość takiej pracy lub zobowiązania może zostać wstrzymana do 

czasu wykonania tej pracy lub wypełnienia zobowiązania. 

W każdym Świadectwie Płatności Inżynier może dokonać korekty lub modyfikacji, które 

powinny być właściwie dokonane w którymkolwiek świadectwie. Żadne Świadectwo 

Płatności nie może być uznawane za potwierdzenie akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia Inżyniera. 

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia 

kwot, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do 

Inżyniera, z kopią dla Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty, a Wykonawca nie 

dostarczy dostatecznych dowodów na to, że 

a)  odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień umowy 

z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, oraz  

b) że Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca został o tym uzasadnieniu 

powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie. 
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6.8.3. Zapłata 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym albo Ostatecznym 

Świadectwie Płatności w ciągu 28 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów 

uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.  

 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 

zapłaty. 

Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na 

podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, wszystkie inne wypłaty winny być 

dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z odpowiednim świadectwem 

płatności. 

6.8.4. Gwarancje jakości  

6.8.4.1. Gwarancje jakości dla wykonywanych robót budowlanych 

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia 

wynosi minimum 36 miesięcy (termin deklaruje Wykonawca w ofercie) od daty wydania 

Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.  

2. Wymagany okres gwarancji na urządzenia wynosi minimum 36 miesięcy (termin deklaruje 

Wykonawca w ofercie) i liczony jest od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości 

Robót. 

3. Gwarancja jakości za całość Robót rozpoczyna bieg od daty wystawienia Świadectwa 

Przejęcia dla całości Robót i trwa minimum 36 miesięcy(termin deklaruje Wykonawca w 

ofercie).   

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji 

przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzące w jego skład: 

a) projekt 

b) obiekty 

c)  urządzenia 

d) roboty ziemne 

e) wszelkie inne wykonane roboty,  

5. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych 

warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 

1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jej 

wystąpienia (wykrycia). 

2) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, 

Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady 

bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
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4) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych 

w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili 

otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu.  

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa – 

niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania 

warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. 

6) Gwarancja dla wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad 

wynikłych na skutek: 

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika,  

niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, 

b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją 

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 

d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania 

atmosferyczne, powódź, pożar),  

e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie 

podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania 

niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 

6. W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych   od 

Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający. 

6.8.4.2. Gwarancje jakości technicznej instalacji zakładu 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczona w ramach Kontraktu instalacja tj. wchodzące w 

jej skład maszyny, urządzenia oraz wyposażenie Zakładu będą nowe, bez wad i będą 

posiadać odpowiednie gwarancje producentów. 

2. Wszystkie maszyny i urządzenia oraz wyposażenie składające się na instalację do 

kompostowania będą fabrycznie nowe, spełniające polskie normy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadające polskie świadectwa homologacji lub 

świadectwa badań technicznych. 

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone maszyny i urządzenia oraz 

wyposażenie Zakładu są wolne od wad wynikających z projektowania, materiałów czy 

jakości wykonania. 

4. Wymagany okres gwarancji na maszyny i urządzenia oraz wyposażenie składające się na 

instalację do kompostowania oraz części zamienne do nich, będące przedmiotem 

zamówienia, wynosi minimum 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla 

całości Robót. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu 

udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne. 

5. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych 

warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 

1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawcę w terminie 
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2 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia). 

2) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, 

Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady 

bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie i w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

4) Zamawiający wymaga aby maksymalny czas reakcji serwisu liczony od momentu 

zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu uprawnionego serwisanta nie był dłuższy niż 

24 godziny  od chwili otrzymania zawiadomienia o wystąpieniu awarii,  

5) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych 

w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 2 dni  od chwili 

otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu,  

6) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa – 

niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania 

warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej. 

7) Wykonawca przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy 

dostarczonych maszyny, urządzeń oraz wyposażenia składających się na instalację 

Zakładu, oraz Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych koniecznych do 

przeprowadzenia napraw i ponosić będzie koszty takich zobowiązań. 

8) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, 

które nie mogą być sprzeczne z  programem eksploatacji i nie mogą skutkować utratą 

gwarancji. 

9) Gwarancja dla dostarczonych maszyny, urządzeń, wyposażenia składających się na 

instalację Zakładu oraz części zamiennych nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń 

i wad wynikłych na skutek: 

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika,  

niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, 

b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją 

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 

d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania 

atmosferyczne, powódź, pożar),  

e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie 

podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania 

niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 

6. W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych   od 

Wykonawcy, wykonawca przystąpi do jej usunięcia na zasadach niniejszej gwarancji z tym 

że koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający. 

7. Wykonawca przygotuje listę części zamiennych, które Wykonawca zawsze powinien mieć 

w magazynie w Okresie Zgłaszania Wad oraz poświadczy iż wszystkie części zamienne 

wyszczególnione na liście będą dostępne przez okres co najmniej 10 lat od daty 

wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
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8. Inżynier może dokonywać zmian i korekt przedstawionej listy. 

6.8.4.3. Gwarancje technologiczne 

Gwarancje technologiczne wyszczególniono w pkt. 4.6  oraz uszczegółowiono w pkt. 6.7.5.5. 

niniejszego PFU 

 

7. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - WWIORB 

7.1. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano 

- montażowych zgodnie z:  

• przepisami polskiego Prawa Budowlanego według stanu na dzień realizacji prac, 

w brzmieniu wynikającym z publikacji aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub 

Monitorze Polskim, 

• Polskich Norm według stanu obowiązującego na dzień realizacji prac według listy 

Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny, 

• norm branżowych. 

W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa 

i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki 

Budowlanej w wersji obowiązującej w czasie wykonywania Robót budowlanych. 

Wykonawca zapewnia, że podczas realizacji Robót budowlanych będzie przestrzegać praw 

patentowych należących do osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inżyniera Kontraktu o fakcie zamiaru wykorzystania praw patentowych należących do osób 

trzecich przed ich wykorzystaniem. Powiadomienie Inżyniera Kontraktu musi nastąpić w 

formie pisemnej, wraz z załączeniem dokumentacji patentu oraz stosownej umowy, 

zezwalającej Wykonawcy na wykorzystanie tego patentu.  

Wszelkie Roboty budowlane realizowane w ramach robót należy wykonywać według: 

• „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” Instytutu 

Techniki Budowlanej,  

• „Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Ośrodka Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal,  

• Wymagań technicznych zalecanych przez inne organizacje branżowe, stosownie 

do rodzaju robót. 

W zakresie wymagań ogólnych dla robót drogowych wszelkie roboty należy realizować 

według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg 

Publicznych „Wymagania ogólne (D - M - 00.00.00)” z wyłączeniem punktu nr 9 dotyczącego 

podstawy płatności.  

W zakresie wymagań ogólnych dla robót budowlanych wszelkie roboty należy wykonywać 

według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Wymagania ogólne” 
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opracowanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 

Promocja Sp. z o.o. z wyłączeniem punktu dotyczącego podstawy płatności. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia Placu Budowy i własności Zamawiającego 

przed wszelkimi uszkodzeniami związanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie 

spowodowania uszkodzeń Wykonawca jest obowiązany do ich natychmiastowego usunięcia 

na własny koszt. Niedopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę spowoduje zlecenie 

przez Zamawiającego zastępczego wykonania naprawy uszkodzeń innemu podmiotowi i 

obciążenie Wykonawcy kosztami naprawy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wywiezienia i złożenia nadmiaru gruntu na terenie 

składowiska odpadów zarządzanego przez Zamawiającego, w bezpośrednim sąsiedztwie 

realizowanego przedsięwzięcia. 

7.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

7.2.1. Materiały – grunty – ogólne wymagania 

Źródła uzyskania materiału (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia SIWZ 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i innych miejsc, będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

Robót budowlanych lub zostaną pozostawione do dyspozycji Zamawiającego. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót budowlanych lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsca czasowego składowania gruntów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu. 

Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza Plac Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera Kontraktu. 

7.2.2. Wykonanie robót 

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków 

i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 

poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 

Inwestora i potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy. 

Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 

i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

ziemnych spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z Inżyniera Kontraktu i odpowiednimi instytucjami. 

Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 
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W czasie trwania robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

7.3. Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych 

Wymagania w zakresie wykonania i odbioru Robót budowlanych zawarte są w wydanych 

przez Instytut Techniki Budowlanej opracowaniach: 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część A: Roboty ziemne i 

konstrukcyjne, zeszyt 1, Roboty ziemne, ITB, Warszawa 2007, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

7.4. Drogi i chodniki 

Wymagania dla dróg oraz placów na terenie ZU Gdańsk określają specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: 

• Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności”, 

• Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa 

płatności”, 

• Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków (D - 06.01.01) z wyłączeniem 

pkt. 9 „Podstawa płatności”, 

• Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności”, 

• Nasyp zbrojony geosyntetykiem (D - 02.03.01b) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa 

płatności”, 

• Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów 

i chodników (D - 05.03.23a) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności” 

7.5. Sieci zewnętrzne – wodne, kanalizacyjne  

Wymagania dla wewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie ZU Gdańsk 

określają w szczególności: 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 – Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5), 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0) 

7.6. Instalacje wewnętrzne wodne i sanitarne, elektryczne, 
ciepłownicze  

Wymagania dla instalacji wewnętrznych wykonywanych na terenie ZU Gdańsk określają w 

szczególności następujące opracowania: 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania 

i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6), 
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• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania 

i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6), 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania 

i odbioru instalacji wodociągowych (ISBN 83-88695-13-4), 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 – Warunki techniczne wykonania 

i odbioru węzłów ciepłowniczych (ISBN 83-88695-14-2), 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część D: Roboty 

instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

użyteczności publicznej, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

7.7. Roboty wykończeniowe  

Wymagania dla robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach planowanej instalacji do 

kompostowania na terenie ZU Gdańsk określają w szczególności następujące opracowania: 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7), 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i żywiczne, ITB, Warszawa 

2004,(ISBN cyklu 83-7370-660-7), 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 4, Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, 

Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7), 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 5, Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, ITB, 

Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7), 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część C: 

Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 

budowlanych, ITB, Warszawa, (ISBN cyklu 83-7370-660-7), 

7.8. Próby odbiorowe  

Wykonawca zobowiązany jest poddać próbom odbiorowym w szczególności następujące 

elementy Robót budowlanych:  

• Elementy konstrukcyjne nośne, 

• Wszystkie instalacje w skład których wchodzą szyny i dźwigary podlegać będą testom 

na obciążenie (za które odpowiedzialny jest Wykonawca) w celu wykazania, że każde 

urządzenie ma udźwig o 25% większy niż nominalny. Z testów takich 

przeprowadzonych na Placu Budowy sporządzane będą raporty, 

• Pompy, 

• Każde urządzenie pompujące powinno zostać przetestowane w zakresie wydajności 

pompowania, wysokości pompowania, zużycia energii i niezawodności mechanicznej, 

• Urządzenia dozujące, 
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• Każde urządzenie dozujące powinno zostać sprawdzone w zakresie poprawności 

dozowania. Wydajność mieszania powinno się określić poprzez pobranie próbek 

i analizę rozpuszczonego środka po 15, 30 minutach i po godzinie od rozpoczęcia 

procesu mieszania. 

Urządzenia i sieci elektryczne  

Dla urządzeń i sieci elektrycznych Próby obejmować będą następujące odbiory:  

• próbę zasilania, prezentację urządzenia w trakcie działania, wraz ze wszystkimi 

zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania, wydajnością i testami 

maksymalnego obciążenia. 

Po przeprowadzeniu testu połączeń elektrycznych wydane zostanie tymczasowe świadectwo 

na działanie wszystkich urządzeń 1000 V i powyżej. 

Tymczasowe świadectwo dla urządzeń działających przy niższym napięciu zostanie wydane 

po zademonstrowaniu działania takich podłączonych do prądu urządzeń. 

Zbiorniki i sieci 

Przed rozpoczęciem użytkowania, każdy zbiornik i każda sieć przejdzie testy ciśnieniowe w 

celu zapewnienia, że instalacja i stosowny osprzęt nie mają przecieków czy innych wad. 

System uziemienia 

Sprawdzenie czy instalacja uziemienia i elektrody spełniają wymagania odpowiednich PN. 

Listę polskich norm znaleźć można pod adresem: www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji 

językowej. 
Poziom hałasu 
Poziom hałasu na stałych stanowiskach pracy w budynkach nie powinien przekraczać 85 dB. 
Poziom hałasu będzie mierzony w odległości 1 m od urządzeń Technologicznych podczas 
włączania, eksploatacji i wyłączania. Pomiary hałasu będą przeprowadzane podczas Prób 
Eksploatacyjnych w celu sprawdzenia czy instalacje spełniają wymogi w zakresie 
dopuszczalnego poziomu hałasu. Urządzenia niespełniające tych wymagań zostaną 
odrzucone, chyba że zostaną odpowiednio dostosowane przez Wykonawcę na jego koszt w 
terminie określonym przez Inżyniera Kontraktu. 

Drogi i place podlegać będą testom na obciążenie, zgodnie z odpowiednimi przepisami w 

zakresie wytrzymałości obciążeniowej dróg KR3. 
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8. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

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 kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa 

i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki 

Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. 

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, lub np. w programie Integram - 

Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierającym normy z zakresu 

budownictwa, normy branżowe, zbiór przepisów prawa budowlanego, dostępnym na: 

www.integram.com.pl . 

8.1. Przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa 

Poniżej zestawiono wybrane przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego pn. Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego 

systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, 

Wykonawca obowiązany jest do zastosowania się do wszystkich wymagań Prawa Kraju: 

• Ustawa z 7 lipca 1994 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.  2016, poz. 290  z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - o 

odpadach (tekst jednolity Dz. U.  2016, poz. 1987  z późn. zm.). 

• Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 

Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.  2016, poz. 672 z późn. zm.), 

• ustawa z 10 kwietnia 1997 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 

Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.  2012 nr 0, poz. 1059 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 

geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1131 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w 

których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 

pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 nr 130, poz. 880), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 

niebezpieczne (Dz. U.  2016, poz. 1601), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo 

wodne (Dz. U.  2015  poz. 469 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa  z dnia 14 lipca 2006 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 28.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - w 

sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 

1757), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, 

poz. 1800), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16, poz. 87), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie standardów 

emisyjnych instalacji dla niektórych rodzajów instalacji źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów  (Dz. U. 2014, poz.1546), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych 

dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji 

(Dz. U. 2014, poz. 1940) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i 

ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania 

danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle 

energii (Dz.U. 2012, poz. 1229), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U.  2014 poz. 

112), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1291), 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.  2016 poz. 2134, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 201, poz. 1237 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 r. nr 25, poz. 133), DYREKTYWA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 

sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 

prywatne na środowisko Dz.UrzUEL.2012.26.1, 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2016, poz. 1629 z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 12 kwietnia 2002 r.  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2015, poz. 1422  z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1446 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 

2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań zabytków (Dz. U. 2015, poz. 1789 z późn. zm). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 (Dz. U.  

2012, poz. 462). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134), 

• 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. nr 120, poz. 1126), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 ), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz.1570 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa  z dnia 2 marca 1999r. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2016, poz.124 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 

2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011   

nr 263 poz. 1572) 

• Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. nr 25 poz. 133), 

• Ustawa z dnia 26 września 1997 r. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 

169, poz. 1650 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 

47 poz. 401), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 Obwieszczenie  Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej r. (tekst jednolity Dz. U. 2016 , poz. 191 z późniejszymi 

zmianami),  

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 

dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 124, poz. 1030), 

• Ustawa z dnia 12 kwietnia 2002 r. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (teks 

jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422) 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia  

2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U.2015, poz. 2117), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. . Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 29 kwietnia  2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

systemie oceny i zgodności (Dz. U. 2016 poz. 655 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U 

nr 104, poz. 868). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 

25.04.2012 (Dz. U. z 2012, poz. 463). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wykazu robót budowlanych z dnia 26 

lipca 2016 r., (Dz. U. 2016, poz. 1125). 

8.2. Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Poniżej zestawiono podstawowe normy związane z projektowaniem i realizacją zamierzenia 

budowlanego pn. „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 

kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”. Wykonawca obowiązany jest do 

stosowania wszystkich obowiązujących norm w zakresie Robót. 

• PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny – Przedstawianie uproszczone prętów 

i kształtowników 

• PN-ISO 8991:1996 System oznaczeń części złącznych 

• PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny – Połączenia spawane, zgrzewane i 

lutowane – Umowne przedstawianie na rysunkach 

• PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – 

Wymagania termiczne,  

• PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – 

Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności 

użytkowych  

• PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – 

Wymagania termiczne,  

• PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – 

Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności 

użytkowych,  

• PN-EN 1992-1-1:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 

1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków  

• PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 

1-2: Reguły ogólne – Projektowanie na warunki pożarowe  
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• PN-EN 1992-3:2006 (U) Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji betonowych – 

Część 3: Silosy i zbiorniki 

• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków 

• PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: 

Reguły ogólne – Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

• PN-ISO 8756:2000 Jakość powietrza – Postępowanie z danymi dotyczącymi 

temperatury, ciśnienia i wilgotności,  

• PN-EN 16087-1:2011E - Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- 

Oznaczanie tlenowej aktywności biologicznej -- Część 1: Współczynnik pobierania 

tlenu (WPT) 

• PN-EN 16087-2:2011E - Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- 

Oznaczanie tlenowej aktywności biologicznej -- Część 2: Test na samozagrzewanie 

kompostu 

• VDI 4630 - Vergärung organischer Stoffe, Substratcharakterisierung, Probenahme, 

Stoffdatenerhebung, Gärversuche 

• PN-B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu 

(zmiana Azl),  

• PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne, 

• PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady 

ogólne. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia. Symbole – Podział i opis gruntów. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – 

Obliczenia statyczne i projektowe. 

• PN-EN-752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania,  

• PN-EN-752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie,  

• PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania (Zmiana Az3), 

• PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,  

• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego,  

• PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania 

i badania,  

• PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na 

rysunkach,  

• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Właściwości mechaniczne IDT EN 1886:1998,  

• PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) – Część 5: 

Określanie skuteczności filtru,  
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• PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach,  

• PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej 

z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe,  

• PN-B-02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpożarowa budynków – 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  

• PN-ISO-9296:1999 Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 

komputerowych i biurowych,  

• PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 

• PN-EN-60598-2-2:2000 Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe wbudowywane’  

• PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,  

• PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 

przedmiot i wymagania podstawowe,  

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

• PN-IEC 60364-4-45;:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia,  

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie,  

• PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,  

• PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 

uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych,  

• PN- IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przeciążeniowym,  

• PN- IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza  

• PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,  

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa.  

• PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja 

środowisk 
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• PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje 

powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

• PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 1: Zasady 

ogólne  

• PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 2: Obróbka 

strumieniowo-ścierna 

• PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 3: 

Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym 

• PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne 

systemy malarskie 

• PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania 

• PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych -- 

Powłoki cynkowe i aluminiowe - Wytyczne 

• PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją - Nakładanie powłok metalizacyjnych z 

cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

• PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

• PN-EN ISO 8501-1:2007 (U) Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 

farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok 

• PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru  

• PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe - Ochrona materiałowo-strukturalna – Wymagania 

• PN-N-18002:2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - 

Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,  

• PN-ISO-1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - 

Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu,  

• PN-EN-60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy 

hałasu,  

• Norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

• Norma PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

Wymagania i badania. 
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• Norma PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z 

gruntu stabilizowanego cementem. 

• Norma-87/R-67022 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

• Norma-87/R-67023 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

• PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

• Norma PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. Wymagania i badania”. 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDPR Warszawa 2001 r. 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowany 

przez IBDiM Warszawa 1997 r. 


