
 
. 

1 

 

 TOM III  

Opis Przedmiotu Zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia  

„Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie w formule zaprojektuj  

i wybuduj” 

2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji kogeneracyjnej na 

oczyszczalni ścieków w Świebodzinie dla ZWKiUK sp. z o.o. w Świebodzinie, w tym: 

 

1) budowa zespołu kogeneracyjnego opartego o dwa układy mikrokogeneracyjne o mocy 

elektrycznej 50 kW oparte na biogazie produkowanym z osadu ściekowego 

produkowanego na terenie oczyszczalni ścieków wraz z wyprowadzeniem mocy cieplnej  

i elektrycznej, 

2) ewentualna przebudowa rozdzielni w stacji transformatorowej 15kV, 

4) budowa przyłącza do sieci SN – w 2 punktach, 

5) przebudowa pomieszczenia w którym zagospodarowane zostaną zespoły kogeneracyjne, 

6) dostawa i montaż automatyki i systemu nadzoru, 

7) dostawa oprogramowania do grafikowania i bilansowania, 

8)  zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie niezbędnych pomiarów 

elektrycznych.  

 

W celu osiągnięcia celów opisanych w Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) 

Wykonawca, zgodnie z PFU, wykona:  
  
dokumentację projektową oraz opracowania obejmujące co najmniej: 

 

1) projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże,  

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych 

branżach wymaganych prawem, w tym sanitarnej, elektrycznej  i budowlanej 

/konstrukcyjnej (STWiORB), 
 
3) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim, decyzji, opinii, uzgodnień, 

dopuszczeń, niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego wykonania przedmiotu 
zamówienia, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę,  

4) kosztorys zadania inwestycyjnego,   

5) opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z wykonaniem kompleksowej 

dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji zdjęciowej (odrębnie dla każdej 

branży), w tym dokumentacji z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz ze 

zgłoszeniem do właściwego ośrodka. 

6) opracowanie instrukcji współpracy z siecią OSD oraz jej uzgodnienie z Operatorem 

sieci. 

  
Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz wymagań PFU Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty. 
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3. Oznaczenie kodu robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Główny przedmiot: 

45251000-1  Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni 

Dodatkowe przedmioty: 

71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45200000-9 roboty budowlane 

45252100-9 zakłady oczyszczania ścieków 

45333000-0 prace dotyczące wykonania instalacji gazowych 

45310000-3 prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 

4. Potencjał kadrowy 

Wykonawca musi dysponować osobami (potencjałem kadrowym) niezbędnymi do 

zrealizowania zamówienia,  a w szczególności kierownika budowy, kierownika robót oraz 

projektantów we wszystkich branżach niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej 

do zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

5. Zalecenia 

W celu oszacowania pełnych kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, realizowanego  

w formule zaprojektuj i wybuduj, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu 

budowy, w tym budynku, w którym będzie zabudowany zespół kogeneracyjny. 

6. Wymagania dodatkowe  

Zamawiający dokonał badań jakości biogazu z fermentacji osadów ściekowych. Wynik badań 

stanowi Załącznik  nr 1 do PFU. 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed rozpoczęciem projektowania dokonał własnych 

badań biogazu.  

 

7. Informacje dodatkowe 

Przy realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia założonych celów 

projektu tj.: 

a) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 609,42 tony równoważnika 

CO2, 

b) produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 

OZE – 845,24 MWhe/rok, 

c) produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 

110,5 MWht/rok.  

 
 

7. Opis Przedmiotu Zamówienia  stanowią następujące załączniki:  

 

Załącznik nr 1 do OPZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy  

Załącznik nr 2 do OPZ – Wynik badań 


