
Załącznik nr 10 do SIWZ  

 

Część opisowa PFU – sekcja Wymagania Zamawiającego, pkt 1 otrzymuje treść: 

1. Projektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków mają być instalacjami:  

• autonomicznymi tj. oczyszczającymi ścieki pochodzące wyłącznie z obiektu, dla którego 

zostały zaprojektowane z zastosowaniem oddzielnie osadnika wstępnego, modułu 

biologicznego oczyszczania ścieków i systemu odprowadzającego oczyszczone ścieki (np. 

studnia chłonna, drenaż rozsączający, odprowadzenie do cieku i ewentualne rozdesczanie). 

Nie przewiduje się pompowania ścieków surowych. 

• mechaniczno-biologicznymi: muszą mieć charakter oczyszczalni mechaniczno – 

biologicznych pracujących w połączonej technologii złoża biologicznego wspomaganego 

osadem czynnym, umożliwiającej redukcję stężeń i zanieczyszczeń zawartych w ściekach do 

wartości dopuszczalnych przewidzianych w aktualnych przepisach. Moduł oczyszczania musi 

się składać z min. osadnika i oczyszczalni biologicznej. Osady z oczyszczalni biologicznej 

muszą być transportowane do komory osadnika. 

• bytowo-gospodarczymi: oczyszczające wyłącznie ścieki bytowo – gospodarcze; rozumie się 

przez to ścieki, które powstają głównie z metabolizmu ludzkiego oraz działalności 

gospodarstw domowych tj.: wodę zużytą do mycia i kąpieli, zmywania, prania, wodę do 

spłukiwania misek ustępowych itp.  

Zaprojektowane urządzenia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92,poz.881) oraz być zgodne z normami 

PN-EN 12566-3:2016-10 określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Należy przewidzieć trzy wielkości oczyszczalni: 

 1 – 4  RLM - 83 szt. 

 5 – 8  RLM - 113 szt.  

 Powyżej 8 RLM – 17 szt.  

 

Część opisowa PFU – sekcja Wymagania Zamawiającego, pkt 2 otrzymuje treść: 

Oczyszczanie ścieków powinno zachodzić w pięciu następujących po sobie fazach:  

Faza 1 

Napełnianie. Ściek surowy dopływa do pierwszego zbiornika gdzie następuje proces 

sedymentacji osadu wstępnego. Następuje redukcja zawiesiny ogólnej a także częściowo 

pozostałych parametrów. 

Osadnik wstępny powinien posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 12566-3:2016-10. Certyfikat 

powinien być wydany przez notyfikowaną jednostkę.  

Faza 2 

Napowietrzanie reaktora biologicznego. Podczas tej fazy ścieki są napowietrzane i mieszane za 



pomocą systemu napowietrzania poprzez wewnętrzny rurowy dyfuzor membranowy 

zainstalowany na dnie zbiornika. 

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez 

szafę sterującą znajdująca się na zewnątrz. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się 

sprężarki. Proces napowietrzania odbywa się zasadniczo w sposób przerywany. 

Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie dwóch efektów: 

• dostarczenie tlenu bakteriom znajdującym się w osadach, co jest niezbędne do przemiany 

ich materii i do biodegradacji mikroorganizmów; 

• intensywne mieszanie ścieków i wtórnego osadu 

Faza 3 

Sedymentacja osadów w reaktorze. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji 

w dolnej partii zbiornika, natomiast w górnej części pozostaje oczyszczony ściek.  

Na powierzchni mogą się tworzyć osady flotujące 

Faza 4 

Odprowadzenie osadu nadmiernego. W tej fazie zgromadzony osad nadmierny znajdujący się 

przy samym dnie zbiornika w reaktorze SBHR przerzucany jest do zbiornika osadu wstępnego 

przy pomocy podnośnika cieczy (pompy mamutowej lub wirowej) 

Faza 5 

Odprowadzenie ścieku oczyszczonego. W fazie tej oczyszczony ściek z reaktora SBR zostaje 

odpompowany pompą wirową do rury odpływowej.  

Moduł oczyszczania biologicznego powinien posiadać uznany w Polsce i UE certyfikat 

dopuszczający urządzenie do obrotu oraz potwierdzające osiąganie deklarowanych 

parametrów redukcji zanieczyszczeń w ściekach zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2016-10 oraz 

cytowanym poniżej Rozporządzeniem. Certyfikat zgodności z normą PN - EN 12566-3 powinna 

wydać notyfikowana jednostka 

 

Część opisowa PFU – sekcja Wymagania Zamawiającego, pkt 5 w części dotyczącej 

materiałów elektrycznych otrzymuje treść: 

Materiały elektryczne  

Budowa przyłącza kablowego z istniejącej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca 

lokalizacji przepompowni  ścieków oraz oczyszczalni.     

Zasilanie elektryczne do  przepompowni należy wykonać z instalacji za licznikowej budynku 

(mieszkalny lub gospodarczy) zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej 

producenta urządzeń. Zasilanie wykonać jako niezależny 1 fazowy obwód z instalacji za 

licznikowej wyposażonej w wyłącznik nad prądowy dobrany do danego urządzenia zgodnie  

z jego DTR 

Skrzynka zabezpieczająca zasilanie elektryczne powinna być umieszczona na ścianie budynku 

lub na specjalnej konstrukcji (postumencie).  IP skrzynki elektrycznej minimum 65. 



Zasilanie przepompowni ścieków wykonać oddzielnym obwodem YKXS min 3 x 2,5 mm2  

z tablicy bezpiecznikowej w instalacji odbiorcy. W obwodzie zasilania zamontować ochronnik 

przepięciowy klasy C.  

W wykopach kablowych kabel należy układać na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o 

grubości warstwy 15 cm. Podobną warstwę piasku kabel należy przykryć. W odległości min. 25 

cm od górnej części kabla ułożyć folię koloru niebieskiego grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 

cm. Kabel układać linią falistą zgodnie z normą N SEP-E-004.  

W miejscu skrzyżowania trasy kabli z drogami należy chronić rurami np. SRS Φ50. Kabel należy 

zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstępach nie 

większych niż 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych. 

Wszystkie skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać w rurach 

ochronnych np. DVK 50 zgodnie z normą PN-76/E-05125 z zachowaniem przepisowych 

odległości oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą. 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosować szybkie wyłączenie  

w układzie TN-S zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41, czas wyłączenia nie powinien przekraczać 

0,2 s. 

Wszystkie prace elektryczne powierzyć należy osobie uprawnionej. 

 

 


