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Modernizacja systemu kanalizacji CTN w Mosznej - Etap II 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

I. Cel realizacji zamówienia 

Celem niniejszego zamówienia jest przystosowanie oczyszczalni ścieków Zamawiającego do eksploatacji 
w warunkach zwiększonego obciążenia ładunkiem ścieków. 

 

II. Przedmiot zamówienia  

Zakres rzeczowy zamówienia opisuje program funkcjonalno-użytkowy, w szczególności obejmuje on: 

część I -  zaprojektowanie i zamontowanie urządzenia pomiarowego na kanalizacji sanitarnej 
łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków Spółki, 

część II -  zaprojektowanie i zamontowanie urządzenia pomiarowego na kanalizacji sanitarnej 
łączącej budynek szpitala z oczyszczalnią ścieków Spółki, 

część III -  zaprojektowanie i zamontowanie urządzenia filtrującego ścieki surowe w oczyszczalni 
ścieków Spółki. 

Zamówienie będzie realizowane bez podziału na części. 

Zamówienie będzie realizowane w terminach wynikających z oferty Wykonawcy. 

 

III. Wielkość i zakres zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje: 

1) sporządzenie dokumentacji projektowej oraz ewentualnie innych opracowań i uzyskanie dla nich 
wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, 

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt. 1), 

3) dokonanie rozruchu potwierdzającego osiągnięcie planowanej sprawności technologicznej, 

4) uzyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń lub decyzji dopuszczających wykonane budowle  
i zamontowane urządzenia do użytkowania, 

5) świadczenie serwisu gwarancyjnego. 

 

IV. Warunki realizacji zamówienia 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane przez siebie materiały, dokumenty, opracowania itp. 
związane z realizacją zamówienia. 

2. Wykonawca, przed sporządzeniem projektu budowlanego, przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 
koncepcję technologii zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, w tym procedury obsługi.  

3. Wykonawca, na każdym etapie realizacji zamówienia, będzie informował Zamawiającego o stanie 
zaawansowania prac i robót oraz konsultował z Zamawiającym wszelkie alternatywne rozwiązania. 

4. Wykonawca przy doborze rozwiązań i urządzeń uwzględni następujące aspekty:  

a) niezawodność techniczna,  
b) efektywność funkcjonalna, 
c) efektywność finansowa zakupu i eksploatacji. 

5. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest przestrzegać aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa (polskiego i UE) oraz na bieżąco wdrażać jego zmiany. 

 

V. Zasady rozliczenia zamówienia 

1. Zamówienie będzie rozliczone po dokonaniu odbioru przez zamawiającego bez uwag – dotyczy pkt. 
III. 1) – 4).  

2. W zakres zamówienia wskazany w pkt. III. 1) wchodzi uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę. 
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