
Prudnik: Dostawa i montaż dyfuzorów dyskowych membranowych do 
wykonania zadnia pn. Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w 

Prudniku  
Numer ogłoszenia: 141928 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 110284 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy 
Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, 
faks 077 4363617. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem 
gminy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż dyfuzorów 
dyskowych membranowych do wykonania zadnia pn. Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków w Prudniku. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż 
dyfuzorów dyskowych membranowych, przeznaczonych do wykonania zadania pn.: 
Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prudniku. Zakres robót: Wymiana w 
miejscu istniejącego wyeksploatowanego systemu napowietrzania w dwóch komorach 
napowietrzania, obejmuje: - demontaż starych rusztów napowietrzających z komór 
biologicznych, - montaż nowych dyfuzorów membranowych w komorach biologicznych. W 
ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zutylizuje zdemontowane elementy starego 
systemu napowietrzania. Przewiduje się system o następującej charakterystyce: - typ 
dyfuzora: membranowy z zaworem zwrotnym, - na jeden reaktor przewiduje się zabudowanie 
2 stref napowietrzania, , - standardowe zapotrzebowanie tlenu SOTR = 375 kg O2/h na oba 
reaktory co daje 187,5 kg O2/h na każdy reaktor, - równomierne ułożenie systemu 
napowietrzania z zachowaniem układu dotychczasowych płyt, - w reaktorach zamontowano 
mieszadła wolnoobrotowe, - zasilanie sekcji systemu napowietrzania punktowo przewodem 
DN 125, - SOTR = 2 reaktory x 187,5 kg O2/h = 375 kg O2/h - sprawność napowietrzania 
SOTE = 31,32 % - wymagana ilość powietrza Q = 2 reaktory * 2000 Nm3/h = 4000 Nm3/h - 
każda strefa dyfuzorów wyposażona w układ odprowadzania skroplin. Wymagania techniczne 



dyfuzora dyskowego membranowego: - grubość membrany 8 mm do 2,45 mm, - średnica 
dysku: > 300 mm, - powierzchnia dysku: 0,06 m2, - twardość wg Shore A = 60, - kształt 
nacięć - podłużna, bez pęknięć na końcach, - rozmiar pęcherzyków powietrza: 1 do 3 mm, - 
wydajność robocza: 8,33 do 133,3 m3/m2h (przeciążeniowo 166 m3/m2h ), - straty ciśnienia: 
2 do 5 kPa. System z dyfuzorami dyskowymi membranowymi o średnicy min 300 mm, oraz 
specjalnym pierścieniem ślizgowym który wyrównuje naprężenia mechaniczne membrany i 
wydłuża okres eksploatacji membran (dopuszcza się inne rozwiązania przedłużające 
żywotność dyfuzorów). Dyfuzory powinny być wyposażone w zaworki zwrotne, niezależne 
od membrany, zapobiegające przed wnikaniem ścieków i osadów do wnętrza systemu nawet 
w przypadku ewentualnej awarii membrany. Dostarczone membrany muszą być fabrycznie 
przystosowane do współpracy z urządzeniem dawkującym kwas mrówkowy i posiadać na to 
stosowne dokumenty w postaci oświadczenia producenta oraz obiektów referencyjnych. 
Dyfuzory należy rozmieścić równomiernie w miejscu zainstalowanych dotychczas płyt 
Messnera w sekcjach z osobnym zasilaniem. Każda sekcja dyfuzorów powinna zostać 
wyposażona w kolektor wyrównujący ciśnienie (zamknięta pętla) oraz system odwadniający. 
Usytuowanie dyfuzorów należy tak dobrać aby uzyskać jak największą efektywność pracy a 
tym samym jak najniższy koszt eksploatacji systemu. Zachować układ obecnego systemu 
napowietrzania. Dyfuzory należy zamontować na przewodach PEHD o Ø 40 mm i grubości 
ściany minimum 2,4 mm. Przewody są łączone na tulejki połączeniowe z dwustronnymi 
pierścieniowymi uszczelkami i pierścieniem blokującym. Nie wolno stosować połączeń 
sztywnych (klejonych lub zgrzewanych) oraz kielichowych. Poziome przewody 
rozprowadzające powietrze do rur z dyfuzorami, wykonać z rur PEHD fi 40 mm. Powietrze 
jest dostarczane poprzez pionowe przewody doprowadzające a następnie równomiernie 
dystrybuowane do odgałęzień. Pionowe przewody doprowadzające powietrze do poziomych 
kolektorów powinny być wyposażone lub zainstalowane w sposób pozwalający na ekspansję 
termiczną tylko w górę tak, by nie wywierać nacisku na poziome przewody rozprowadzające. 
Poziome przewody rozprowadzające zaopatrzone są w kołnierz pionowy do połączenia z 
przewodem pionowym. Mają też stosowne odgałęzienia do połączenia z rusztami. Zbiorcze 
przewody odwadniające wykonać ze stalowym (stal nierdzewna) króćcem do odwodnień. 
Przewód taki posiada odgałęzienia dla zamocowania przewodów z dyfuzorami. Elementy 
kotwiące system do dna komory powinny umożliwiać dokładne wypoziomowanie systemu 
(niezwykle ważne dla równomierności dystrybucji powietrza i uniknięcia powstawania sił 
mogących rozszczelnić system). Schemat komór napowietrzania gdzie maja być 
zainstalowane nowe dyfuzory przedstawiono w załączniku nr: 6. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy wizji lokalnej ma miejscu instalacji dyfuzorów przed złożeniem oferty. Termin 
wizji lokalnej powinien być ustalony z Zamawiającym telefonicznie lub pisemnie z co 
najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawca ustali 
minimum z 30 dniowym wyprzedzeniem termin dostawy i montażu dyfuzorów. Wykonawca 
będzie zobowiązany do składowania materiałów do montażu w wyznaczonym miejscy przez 
Zamawiającego. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.66.00-0, 45.25.22.00-0. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  tak, projekt/program: Zadanie zamieszczone na Liście zadań 
priorytetowych 2010, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu pn. Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prudniku. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  20.05.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• ABS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, ul. Rydygiera 8, 
01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 286885,25 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 250100,00 
• Oferta z najniższą ceną: 250100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 315980,00 
• Waluta:  PLN. 

 
 


