
Przedmiotem zamówienia jest Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu, która 
docelowo ma osiągnąć przepustowość 1400 m3/d do obsługi ok. 11360 RLM (w szerszej 
perspektywie inwestycyjnej). Ze względu na szeroki zakres całości Robót koniecznych do 
wykonania i uruchomienia oczyszczalni ścieków  , założono etapowanie jej realizacji . 

Pierwszy etapie budowy oczyszczalni ścieków objęty przedmiotowym Zamówieniem , 
obejmuje wykonanie następującego zakresu Robót :   

1) wykonanie makroniwelacji terenu oczyszczalni ścieków do rzędnej 244,40 m n.p.m. 
2) wykonanie stanu surowego otwartego ( do pokrycia dachowego)  budynku technicznego 

 - (obiekt nr 2)  
3) wykonanie stanu zerowego ( robót ziemnych i fundamentowych)  dla budynku 

mechanicznego oczyszczenia ścieków i punktu zlewnego  – (obiekt nr 4)  
4) wykonanie stanu zerowego ( robót ziemnych i fundamentowych )  dla budynku 

wielofunkcyjnego – (obiekt nr 9)  
5) wykonanie stanu surowego otwartego ( do pokrycia dachowego)  budynku mikrosita  

 - (obiekt nr 10)  
6)  wykonanie : 

a) dwóch reaktorów biologicznego oczyszczania ścieków 3A i 3B ( bez wyposażenia 
technologicznego)   

b) muru oporowego ( obiekt MR-1 i MR-2)    
c) fundamentu pod silos na wapno ( obiekt nr 11)    
d) zbiornika uśredniający ścieków dowożonych ( obiekt nr 5) ( bez wyposażenia 

technologicznego)    
e) zbiornika osadu nadmiernego ( obiekt nr 6) ( bez wyposażenia technologicznego)    

7) wykonanie) : 
a) sieciowej przepompowni Pn1 wraz z zagospodarowaniem terenu  
b) pompowni ścieków surowych ( obiekt nr 1) ( bez wyposażenia techn.)  
c) studni wody technologicznej ( obiekt SWT) ( bez wyposażenia techn.) 
d) studni pomiarowej ścieków oczyszczonych z reaktora ( obiekt Spo1)  

( bez wyposażenia techn.) 
e) studni pomiarowej ścieków oczyszczonych z reaktora ( obiekt Spo2)  

( bez wyposażenia techn.) 
f) studni pomiarowej ścieków oczyszczonych ( obiekt Spo3)  

( bez wyposażenia techn.) 
 

8) wykonanie : 
a) rurociągu tłocznego ścieków surowych od przepompowni Pn1 do studzienki SR 

( wraz z rurociągiem ochronnym dla kabla sterowniczego), 
b) wykonanie kanalizacji odpływowej od studzienki 07, ścieków oczyszczonych i 

wód opadowych z wylotem do potoku Łubienka; 
c) ubezpieczenie dna i skarp na potoku Łubienka po wykonaniu wylotu; 

   
9) wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan.w budynkach do poziomu „0”   
10) wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków wraz z bramą wjazdową; 

 


