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1. Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej pełnienie nadzoru 

autorskiego w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 

Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem 

biogazu oraz układem kogeneracji” (zadanie jest realizowane wg warunków Kontraktowych 

FIDIC „Czerwona Książka”). Pełnienie nadzoru autorskiego sprawowane będzie na zasadach 

określonych w Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. z 2019r., poz. 695 z późn. zm.), 

w tym w szczególności zgodnie z normami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej i rzetelnej praktyki zawodowej. 

Kontrakt realizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków dla Miasta Zielona Góra położonej 

w Zielonej Górze przy ul. Łężyca – Sportowa. 

2) Dokumentacja w zakresie obecnie realizowanego zadania stanowi załącznik do niniejszego 

opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa została udostępniona jako 

załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Część III– OPZ. 

3) Świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu usługi nadzoru autorskiego będzie 

obejmować w szczególności: 

a) nadzór autorski nad zgodnością wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, w szczególności z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym 

(zwaną dalej Dokumentacją), m.in. w zakresie rozwiązań technicznych, 

technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń; 

b) wyjaśnianie wątpliwości uczestnikom procesu budowlanego powstałych w toku 

realizacji robót dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; 

c) opiniowanie wnioskowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności tak aby zakres ewentualnie 

wprowadzonych zmian nie spowodował zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; 

d) ocenę wraz z uzasadnieniem charakteru zmian projektowych – jako istotne lub 

nieistotne w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane; 

e) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub 

Inżyniera Kontraktu – na wezwanie Zamawiającego; 

f) udział w radach budowy, naradach i komisjach technicznych, odbiorach zanikowych, 

próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz w odbiorach częściowych i końcowym – 

na wezwanie Zamawiającego; 

g) opiniowanie oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie  

z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę (zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy 

Prawo Budowlane) - na opracowanie opinii wyznacza się termin do 5 dni roboczych, 

licząc od dnia następnego po dniu otrzymania zgłoszenia żądania przez 

Zamawiającego; 

h) w przypadku określenia przez Wykonawcę zmian, jako istotne w rozumieniu ustawy 

Prawo Budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej - w terminie 

ustalonym przez strony. 

4) Wykonawca będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,  
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w ścisłej współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktów 

(łącznie z okresem zgłaszania wad) oraz w sposób wynikający z tych Kontraktów. 

5) Wartość Kontraktu na roboty pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona 

Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu 

oraz układem kogeneracji” zawartego w dniu 24.01.2019r. wynosi 38 750 000,00 PLN netto; 

Czas na Ukończenie do dnia: 30.09.2021r. + 28 dni na wydanie Świadectwa Przejęcia, Okres 

zgłaszania wad – 2 lata od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości robót,  

tj. orientacyjny termin sprawowania usługi do dnia: 27.10.2023r. 

 

2. Opis Zadania w ramach którego pełniony jest nadzór autorski. 

Przedmiotem realizowanego zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków >100 000 RLM  

w Zielonej Górze – Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów 

ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji. 

 

Zamówienie obejmuje budowę nowych oraz modernizację istniejących obiektów, tj.: 

 zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (modernizacja), 

 zbiornik grawitacyjny osadu nadmiernego (modernizacja), 

 komora zasuw (modernizacja), 

 zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego (obiekt projektowany), 

 budynek wielofunkcyjny (obiekt projektowany), 

 instalacja termicznej hydrolizy osadów, 

 instalacja mechanicznego zgęszczania osadu nadmiernego, 

 wymienniki ciepła i pompownia cyrkulacji osadu,  

 pompownia osadu wstępnego, 

 instalacja przyjęcia tłuszczy, 

 instalacja agregatów kogeneracyjnych, 

 kocioł rezerwowy, 

 węzeł osuszania i usuwania siloxanów z biogazu, 

 instalacja podnoszenia ciśnienia wody technologicznej, 

 wydzielone zamknięte komory fermentacyjne (obiekt projektowany), 

 zbiorniki osadu przefermentowanego nr 1 i 2 (zmiana funkcji), 

 układ uzdatniania biogazu (obiekt projektowany), 

 ujęcie biogazu (obiekt projektowany), 

 odsiarczalnia biogazu (obiekt projektowany), 

 zbiornik biogazu (obiekt projektowany), 

 pochodnia (obiekt projektowany), 

 zbiornik retencyjny filtratu z stacją chemicznego usuwania fosforu z filtratu (obiekt 

projektowany), 

 przepompownia lokalna, 

 sieci miedzyobiektowe, 

 wymianę/rozbudowę, w wymaganym zakresie i obiektach, urządzeń elektrycznych  

i wyposażenia AKPIA, 

 drogi i place, 
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wraz z pracami towarzyszącymi, 

oraz: 

 wykonanie rozruchu i uruchomienie wybudowanych i zmodernizowanych obiektów 

oczyszczalni ścieków w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz  

z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji, 

 przeprowadzenie ponownego rozruchu technologicznego wraz z regulacją ustawienia 

łopatek wirnika suszarki osadów ściekowych. 

 

Wykonanie wszelkich prac związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków prowadzone jest na 

czynnym obiekcie. Zamawiający wymaga prowadzenia robót w sposób zapewniający ciągłość 

pracy istniejących obiektów oczyszczalni ścieków oraz oczyszczania ścieków. Przerwy 

technologiczne, np. spowodowane włączeniem nowych urządzeń lub modernizowanych 

istniejących urządzeń i obiektów należy wcześniej zgłosić pisemnie i uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

 

Zamówienie realizowane jest zgodnie z „WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla 

robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, przygotowanymi  

i opublikowanymi przez Międzynarodową Konfederację Inżynierów Konsultantów (Federation 

Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, 

drugie wydanie angielsko-polskie 2004, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, zwanymi dalej 

FIDIC – Czerwona Książka”. 

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 

„Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV” Nr POIS.02.03.00-00-

0215/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”  

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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Załącznik nr 1 - wzór karty nadzoru autorskiego 

 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO 

 

Nr ……………/2019 

 

dla Zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji 

fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji” 

Projektant pełniący nadzór: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… 

Branża ………………………………………………………………… 

Umowa zawarta w dniu: ………………………… 

Data sporządzenia dokumentu: ………………………… 

Pobyt na budowie: 
TAK w dniu …………………… / NIE* 
*niepotrzebne skreślić 

 

1. Zakres nadzorowanych robót: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Wnioski i zalecenia dla Wykonawcy / Zamawiajacego / Inzyniera: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wykonane rysunki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki: 

1. ……… 

2. ……… 

 

Przedstawione rozwiązanie jest zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym  

i nie stanowi/stanowi* zmieny/ę istotnej/ą w rozumieniu art. 36a ust 5 i 6 ustawy Prawo Budowlane 

z dnia 07.07.1994r. 
*niepotrzebne skreślić 
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Podpisy: 

 

 

 

Projektant …………………………………………………………………… 

 

 

 

Koordynator Projektantów …………………………………………………………………… 

 

 

 

Zamawiajacy ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Inżynier ………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 - wzór kwartalnego protokołu z pełnionego nadzoru autorskiego 

 

KWARTALNY PROTOKÓŁ NADZORU AUTORSKIEGO 

 

Nr ……………/2019 

 

dla Zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem 

biogazu oraz układem kogeneracji” 

Umowa zawarta w dniu: ………………………… Data sporządzenia dokumentu: ………………………… 

 

Lp. 
Nr karty nadzoru 

autorskiego 

Data wystawienia 

karty nadzoru 

autorskiego 

Imię i nazwisko Projektanta Branża Projektanta 
Dojazd 

TAK/NIE 

Kwota 

rozliczenia 

[netto] 

1.       

2.       

3.       

Do kwartalnego protokołu z pełnienia nadzoru autorskiego załącza się kopię podpisanych kart zrealizowanych nadzorów autorskich. 

 

Niniejszy protokół, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie z dnia …………………, stanowi podstawę do złożenia faktury na kwotę ………………………… PLN (bez 

podatku VAT). 

 

 

 

…………………………………………………………………        ………………………………………………………………… 

        WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY 

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
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Załącznik nr 3 - zestawienie dokumentacji, w ramach której realizowane jest zadanie „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów 

ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”. 

 

1. Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót, zatwierdzony pozwoleniem  

na budowę nr 1035/2015 z dnia 29.12.2015r.: 

1.1. Branża technologiczna; 

1.2. Branża architektoniczno – konstrukcyjna; 

1.3. Projekt zagospodarowania terenu; 

1.4. Branża instalacje sanitarne; 

1.5. Branża instalacje elektryczne i AKPiA; 

1.6. Branża drogowa; 

1.7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Projekt wykonawczy z XII.2015r.: 

2.1. Branża technologiczna: 

2.1.1. Grawitacyjny zagęszczacz osadu wstępnego (obiekt A), grawitacyjny zagęszczacz 

osadu nadmiernego (obiekt B), zbiornik osadu przefermentowanego (obiekty C, 

D); 

2.1.2. Komory zasuw (obiekty E, F); 

2.1.3. Budynek wielofunkcyjny (obiekt 1), instalacja termicznej hydrolizy osadów 

(obiekt 12); 

2.1.4. Zamknięte wydzielone komory fermentacyjne, klatka schodowa z szybem 

windowym (obiekty 2a, 2b, 2c); 

2.1.5. Zbiornik biogazu (obiekt 3); 

2.1.6. Pochodnia biogazu (obiekt 4); 

2.1.7. Odsiarczalnia biogazu (obiekt 5), studnia kondensatu, stacja schładzania biogazu, 

węzeł tłoczny biogazu (obiekty 5, 5.1, 5.2, 5.3); 

2.1.8. Zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego (obiekt 6); 

2.1.9. Przepompownia lokalna (obiekt 7); 

2.1.10. Zbiornik retencyjny filtratu (obiekt 8); 

2.1.11. Instalacja dozowania koagulanta (obiekt 9); 

2.1.12. Stacja chemicznego usuwania fosforu z filtratu (obiekt 10); 

2.1.13. Pompownia osadu pokoagulacyjnego (obiekt 11); 

2.1.14. Istniejąca pompownia lokalna (obiekt 32); 

2.1.15. Sieci międzyobiektowe; 

2.1.16. Instalacja odprowadzania flotatu z piaskownika (obiekt FL); 

2.1.17. Pompownia wody technologicznej, instalacja UV uzdatniania wody; 

2.1.18. Wytyczne technologiczne sterowania i automatyki; 

2.2. Branża architektoniczna i konstrukcyjna: 

2.2.1. Zbiornik biogazu – fundament (obiekt 3); 

2.2.2. Pochodnia biogazu – fundament (obiekt 4); 

2.2.3. Studnia kondensatu (obiekt 5.1); 

2.2.4. Stacja schładzania biogazu – fundament (obiekt 5.2); 

2.2.5. Węzeł tłoczny biogazu – fundament (obiekt 5.3); 

2.2.6. Przepompownia lokalna (obiekt 7); 
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2.2.7. Zbiornik retencyjny filtratu (obiekt 8); 

2.2.8. Instalacja dozowania koagulantu – fundament (obiekt 9); 

2.2.9. Stacja chemicznego usuwania fosforu z cieczy nadosadowej (obiekt 10); 

2.2.10. Pompownia osadu pokoagulacyjnego (obiekt 11); 

2.2.11. Zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego (obiekt 6); 

2.2.12. Budynek wielofunkcyjny, inst. termicznej hydrolizy i higienizacji osadów (obiekt 

1, 12); 

2.2.13. Wydzielona zamknięta komora fermentacyjna – fundament (obiekt 2a, 2b); 

2.2.14. Klatka schodowa z szybem windowym (obiekt 2c). 

2.3. Branża drogowa; 

2.4. Branża instalacyjna: 

2.4.1. Budynku wielofunkcyjnego, instalacji termicznej hydrolizy i higienizacji osadów 

(obiekt 1, 12), klatki schodowej z szybem windowym (obiekt 2c), budynku 

suszarni osadów, wewnątrzzakładowych sieci; 

2.5. Branża elektryczna: 

2.5.1. Instalacje elektryczne; 

2.6. Branża AKPiA: 

2.6.1. Instalacja AKPiA; 

2.7. Wytyczne bezpieczeństwa pożarowego (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego); 

3. Operat wodnoprawny na odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów budowlanych  

z 01.2015r.; 

4. Opinia geotechniczna z 04.2015r.; 

5. Wydane warunki przyłączenia nr 1230/2016 i znak OD4/RR2/872/2015, zawarte umowy  

o przyłączenie nr 1230/2015 i znak OD4/RR2/872/2015 oraz uzgodniony projekt wykonawczy  

z ENEA Operator Sp. z o.o. w dniu 24.10.2018r. 

6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: 

6.1. ST-00.01 – Wymagania ogólne 

6.2. ST-01.01 – Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 

6.3. ST-01.02 – Roboty ziemne, ukształtowanie terenu i odwodnienie terenu 

6.4. ST-02.01 – Roboty zbrojarskie 

6.5. ST-02.02 – Roboty betonowe i żelbetowe 

6.6. ST-02.03 – Montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych 

6.7. ST-02.04 – Roboty murarskie 

6.8. ST-02.05 – Montaż konstrukcji stalowych 

6.9. ST-02.06 – Wykonanie pokryć dachowych i obróbek blacharskich 

6.10. ST-03.01 – Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 

6.11. ST-03.02 – Okładziny ścienne i podłogowe 

6.12. ST-03.03 – Roboty malarskie 

6.13. ST-03.04 – Montaż stolarki i ślusarki budowlanej 

6.14. ST-03.05 – Dźwig elektryczny 

6.15. ST-04.01 – Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 

6.16. ST-05.01 – Instalacje technologiczne, wyposażenie technologiczne i montaż 

6.17. ST-05.02 – Sieci międzyobiektowe 

6.18. ST-05.03 – Rozruch, wyposażenie BHP i p.poż. 

6.19. ST-06.01 – Instalacje wewnętrzne wod.-kan. i centralnego ogrzewania 
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6.20. ST-06.02 – Instalacje wentylacji 

6.21. ST-06.03 – Stanowisko agregatów kogeneracyjnych, sieć cieplna 

6.22. ST-07.01 – Instalacje elektryczne 

6.23. ST-07.02 – AKPiA, sterowanie nadrzędne, monitoring 

6.24. ST-08.01 – Roboty drogowe i odtworzenie nawierzchni drogowych i trawników 

6.25. ST-09.01 – Zagospodarowanie zieleni. 

 

 


