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Dostawa i montaż 2 sztuk zastawek kanałowych z napędem elektrycznym na  
OŚ Gigablok w Katowicach 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Inwestor: 
Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna 
Sp. z o.o.) 
40 - 322 Katowice, ul. Wandy 6 
 
Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 
 
42912350-0 Urządzenia zakładu oczyszczania 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
  odprowadzania ścieków 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
 

Przedmiot zamówienia 

 
 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem 2 sztuk 
zastawek kanałowych w kanałach otwartych przed kratami rzadkimi, z napędem 
elektrycznym oraz wykonanie i montaż pomostu obsługowego ze stali nierdzewnej, na OŚ 
Gigablok w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 130. 
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż zastawek kanałowych umożliwiających 
przeprowadzenie prac remontowych i eksploatacyjnych krat rzadkich w kanałach 
otwartych doprowadzających ścieki do pompowni głównej, wykonanie i montaż pomostu 
obsługowego ze stali nierdzewnej z wyprowadzeniem napędów zastawek do poziomu 
pomostu wraz z koniecznymi robotami budowlanymi oraz podłączeniami elektrycznymi  
i sterowniczymi, rozruchem całości układu, przeszkoleniem Użytkownika oraz 
przekazaniem wszystkich wymaganych certyfikatów i dokumentacji. 
Zakres zamówienia obejmuje: 

- prace projektowe, 
- instalacje armatury, 
- instalacje urządzeń, 
- instalacje elektryczne, 
- niezbędne roboty budowlane. 

 
Charakterystyka obiektu 
 

Oczyszczalnia ścieków „Gigablok” zlokalizowana jest w Katowicach, w dzielnicy 
Zawodzie przy ul. Obrońców Westerplatte 130 i obsługuje dzielnice miasta Katowice: 
Śródmieście, Koszutka, Tysiąclecie, Paderewskiego, Bogucice, Zawodzie. Odbiornikiem 
ścieków oczyszczonych jest rzeka Rawa (zlewnia rzeki Wisły) w km 4+570 oraz 4+880. Jest 
to oczyszczalnia mechaniczno–biologiczna: z usuwaniem związków azotu i fosforu, 
chemicznym strącaniem fosforu oraz przeróbką powstających osadów realizowaną  
w zamkniętych komorach fermentacyjnych, z wykorzystaniem powstającego biogazu.  
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Parametry oczyszczalni 

• Przepustowość nominalna: Qdśr=40 000 m3/d  

• Maksymalny przepływ przy pogodzie suchej: DWF = 3 433 m3/h 

• Maksymalny przepływ przy pogodzie deszczowej: Qm = 4 183 m3/h  

• Obciążenie nominalne: 200 000 RLM  
 
Dopływające kolektorem zbiorczym DN2000 ścieki surowe są pozbawiane większych 

zanieczyszczeń mechanicznych na kratach rzadkich i są rozdzielane na tzw. ciąg 
technologiczny pogody bezdeszczowej i ciąg technologiczny pogody deszczowej. W obu 
przypadkach ścieki są pompowane, oczyszczane mechanicznie na kratach gęstych 
schodkowych i piaskownikach poziomych. 

Po przejściu przez wszystkie procesy prowadzone na oczyszczalni są klarowane w 
osadnikach wtórnych, w których następuje oddzielenie oczyszczonych ścieków od osadu 
czynnego. Sklarowane ścieki odprowadzane są korytem otwartym do odbiornika. 

Obecnie w kanałach krat, w celu zabezpieczenia urządzeń, zamontowano na ścianach i 
dnie prowadnice stalowe na szandory, które pozwalają na zablokowanie napływu ścieków 
na poszczególne kraty rzadkie. Spiętrzenie ścieków może nastąpić do wysokości ok. 3,6m  - 
wysokość korony kanału. Szerokość kanału prostokątnego to 2,2m. Istniejące szandory 
należy pozostawić do dalszego wykorzystania. 

 

Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą na obiekcie w ciągłej eksploatacji, w 
trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie 
terenu prowadzonych prac i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi 
pracami.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi 
zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym. 

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi 
warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w 
wycenie.  

Po zakończeniu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do 
przywrócenia porządku i czystości na terenie obiektu (w miejscu prowadzonych prac) oraz 
przywrócenia terenu do stanu poprzedniego (w szczególności dotyczy zagospodarowania 
terenów zielonych).  

Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji 
należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować we własnym zakresie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 

Szczegółowy zakres zamówienia  

 

Prace przewidziane do wykonania w ramach zamówienia obejmują: 
- przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej zatwierdzonej przez 

Zamawiającego oraz wykonanie na jej podstawie opisanych robót, 
- dostawę armatury wraz z osprzętem (napędy elektryczne), w tym m.in. z kablami 

zasilającymi oraz wszystkimi elementami koniecznymi do uruchomienia i pracy 
urządzeń, 

- dostawę i montaż pomostu obsługowego ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 do 
wyprowadzenia napędów elektrycznych 2 zastawek, w celu zabezpieczenia ich przed 
zalaniem, 

- roboty budowlane w kanałach otwartych, w tym przygotowanie podłoża do 
posadowienia zastawek, 

- pełny montaż armatury wraz z osprzętem oraz potrzebnymi materiałami, jak np. śruby 
montażowe, zaciski do mocowania kabli, zaciski śrubowe, uszczelki itp. 
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- rozruch całości układu,  
- przeszkolenie Użytkownika. 

 
 
Szczegółowe wymagania  techniczne  

 

1. Zastawki:  
typ   - MV-ZN (max poziom ścieków przy zamkniętej zastawce – ok. 3m) 
rama   - stal nierdzewna min 0H18N9 
zawieradło  - stal nierdzewna min. 0H18N9, wzmocnione żebrami 
trzpień  - stal nierdzewna min. 0H18N9 z gwintem trapezowym 
nakrętka   - brąz Rg7 
uszczelka  - EPDM lub NBR 
szczelność   - dwustronna 
zabudowa   - w świetle kanału 
montaż   - kotwy chemiczne do ściany kanału 

 

2. Napędy: 
typ - elektryczny wieloobrotowy z przekładnią ślimakową – 2 szt. 
 - wyłącznik krańcowy do ustawienia pozycji krańcowych 
 - możliwość ręcznego sterowania za pomocą koła sterującego 
 - stopień ochrony min. IP68 
rodzaj  - wyprowadzony do nowego podestu obsługowego ze stali nierdzewnej 
 

 
I. Roboty przygotowawcze, montażowe i elektryczne, w tym: 
 

1. Przygotowanie kanałów do prac 
 

- w celu zabezpieczenia przed napływem ścieków do poszczególnych kanałów, należy 
wykorzystać istniejące szandory, 

- dno kanału należy wyczyścić z zalegających osadów (szacowana ilość ok. 15 m3) 
- wszystkie powierzchnie żelbetowe, na których zostaną posadowione nowe zastawki 

należy oczyścić, wyrównać i zabezpieczyć. 
 

2. Prace montażowe 
- zaprojektowane zastawki należy posadowić w istniejącym kanale ściekowym przez 

zamocowanie na  ścianach oraz dnie śrubami/kotwami ze stali nierdzewnej min. 
0H18N9 poprzez wklejenie chemiczne 

- kolumienki i trzpienie z napędem elektrycznym, należy wyprowadzić na nowy 
pomost obsługowy tak, aby pracownik miał nieskrępowany, swobodny dostęp do 
urządzeń a napędy elektryczne nie uległy zalaniu. 

 

3. Prace elektryczne  
- napędy elektryczne posadowionych w kanale urządzeń należy podłączyć do zasilania  

w budynku krat rzadkich, odpowiednio dobranym przewodem zasilającym, 
- kable prowadzić po ścianach, w korytkach kablowych ze stali nierdzewnej min. 

0H18N9. 
- wykonanie pomiarów elektrycznych (protokół z badań stanu izolacji, ochrony 

przeciwporażeniowej). 
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II. Roboty towarzyszące i dodatkowe uwarunkowania: 

 

1. Przebywanie na zamkniętym terenie oczyszczalni ścieków tylko po otrzymaniu 
tymczasowych przepustek oraz odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez 
uprawnionego przedstawiciela KW SA, dla pracowników Wykonawcy wskazanych na 
imiennej liście (listę należy przekazać w dniu podpisania umowy).  

2. Wykonywanie prac przez całą dobę w celu wykorzystania minimalnego napływu 
ścieków na oczyszczalnię w godzinach nocnych. Prowadzenie prac w kanałach podczas 
intensywnych opadów deszczu jest niemożliwe, gdyż poziom ścieków w kanale krat 
rzadkich, w czasie gwałtownych opadów dochodzi do 6,5 m, co powoduje całkowite 
zalanie kanałów.  

3. Wykonanie zadania w czasie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków i pracy 
urządzeń (zachowanie ciągłości prowadzenia procesów technologicznych). 
Zamawiający nie przewiduje możliwości całkowitego zatrzymania dopływu ścieków i 
wyłączenia urządzeń w czasie prowadzenia prac a także odprowadzenia 
nieoczyszczonych ścieków do rzeki Rawy.  

4. Wykonawca zapewni narzędzia, sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowego 
wykonania zadania. 

5. Prowadzenie prac zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 
sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830), obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zgodnie z załączoną „Instrukcją bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i 
urządzeniach elektroenergetycznych” opracowaną przez służby Katowickich 
Wodociągów SA (IOBP).  

6. Okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę minimum 24 miesiące od daty 
zakończenia prac. Oferent dla dostarczonej armatury i urządzeń musi zapewnić 
autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

7. Przeszkolenie dla pracowników oczyszczalni (min. 10 osób) z czynności obsługowych 
armatury i urządzeń w dwóch, ustalonych z Użytkownikiem terminach. Instruktaż 
powinien trwać min. 1 godzinę w każdym z terminów. 

8. Uporządkowanie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego po wykonanych robotach. 
9. Odtworzenie zagospodarowania terenu po wykonanych robotach.    
10. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w wyniku realizacji 

zamówienia odpadów, które należy wywieźć z terenu oczyszczalni i utylizować we 
własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi  przepisami, w szczególności z zapisami 
Ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151). Wybór miejsca 
utylizacji odpadów należy do Wykonawcy. 

 
III. Załączniki 
 
1. „Instrukcja bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach 

elektroenergetycznych” opracowana przez służby Katowickich Wodociągów SA (IOBP). 
 

2. Rysunki 
Rys. 01 Przekrój budynku krat – umiejscowienie krat i szandorów 
Rys. 02 Przekrój budynku krat – kanały dopływowe ścieków 
 

3. Zdjęcia 
Zdj. 01 Istniejący pomost 
Zdj. 02 Kanał krat – zastawki szandorowe 
Zdj. 03 Kanały krat – widok od pompowni ścieków 
Zdj. 04 Miejsce montażu zastawek z napędem elektrycznym 
Zdj. 05 Miejsce posadowienia nowego pomostu roboczego 
           opr. B.W. 


