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Podstawowym motorem zmian w gospodarce wodno-ściekowej, jest wprowadzanie 
standardów obowiązujących w Europie zachodniej i zobowiązań złożonych  
przed wstąpieniem Polski jedenaście lat temu do Unii Europejskiej. Drugim czynnikiem 
zmian, jest na pewno wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, które żąda dzisiaj nie 
tylko dostępu do czystego środowiska naturalnego, ale wody do spożycia o określonych 
standardach oraz wysokiej redukcji zanieczyszczeń ze ścieków. Realizacja założeń programu 
w zakresie gospodarki ściekowej wpłynęła na powstanie Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, który uściślił przewidziane kierunki działań i sposoby ich 
finansowania do 2015 roku. Wykonanie tego programu przyczyniło się w latach 2003-2012 
do wybudowania 63 486 km sieci kanalizacyjnych, 324 nowych oczyszczalni komunalnych 
oraz modernizacji i rozbudowy 909 innych oczyszczalni. Nowe inwestycje w najbliższych 
latach będą finansowane, między innymi z wykorzystaniem środków unijnych z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Podstawową drogą właściwego przygotowania procesu inwestycyjnego jest 
opracowanie dokumentacji technicznej, która opisuje przyjęte do wykonania rozwiązania 
technologiczne, budowlane i elektryczne. Uwzględniając narzędzia wykorzystywane przez 
technologów do kontroli zachodzących procesów, a więc automatykę, właściwe 
opomiarowanie, algorytmy sterujące czy wizualizację. 

Wykonując niezbędne inwestycje modernizacyjne, budowę lub rozbudowę 
oczyszczalni ścieków, stosuje się bardzo często, najnowsze rozwiązania technologiczne 
krajowych i światowych firm, dostępnych na naszym rynku dzięki postępującej globalizacji. 
Stosowane rozwiązania inżynierskie są udoskonalane i optymalizowane, na przykład  
w wyniku prowadzonych badań przez ośrodki naukowe. Wnioski badań i doświadczeń są 
prezentowane na konferencjach i w prasie branżowej, oraz są przedmiotem dyskusji  
w środowisku eksploatatorów. Projektując przebieg procesu technologicznego oczyszczania 
ścieków, wykorzystujemy określone rozwiązania i urządzenia, korzystając ze wsparcia 
merytorycznego konstruktorów, inżynierów, technologów i producentów urządzeń.  
W związku z tym już na etapie koncepcji i projektu staramy się, optymalizować rozwiązania, 
także pod kątem niezawodności działania, cech jakościowych i niezbędnych rezerw. Musimy 
również pamiętać o uwzględnianiu w projekcie technologicznych bajpasów, które są istotnym 
zabezpieczeniem awaryjnej pracy oczyszczalni. Dostosowujemy również technologię  
i rozwiązania przede wszystkim do posiadanych możliwości finansowych.  
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Niestety, często już na początku procesu inwestycyjnego, pojawiają się pierwsze 
problemy, ponieważ jakość wykonanej przez projektantów dokumentacji technicznej jest 
zazwyczaj weryfikowana dopiero na etapie ogłoszonego postępowania przetargowego. 
Występujące wówczas braki i niezgodności w dokumentacji, specyfikacjach technicznych  
i przedmiarach robót powodują wydłużanie samego postępowania przetargowego z powodu 
dużej liczby pytań uzupełniających zadawanych przez wykonawców. Zdarzają się przypadki, 
że liczba pytań i odpowiedzi wprowadza zmiany, utrudniające przygotowanie przez 
wykonawcę kompletnej oferty, uwzględniającej wszystkie niezbędne poprawki.  

Firmy startujące w przetargach, angażują w celu rzetelnego przygotowania oferty  
nie tylko czas wielu specjalistów różnych branż, ale i bezpośrednio ponoszą koszty  
na przykład na zabezpieczenia wadialne. Przesuwające się terminy otwarcia ofert powodują, 
że czas na realizację inwestycji automatycznie ulega skróceniu. Zdarza się, że czas  
na wykonanie inwestycji, jest określany w specyfikacjach przetargowych sztywno.  
Na przykład na dzień 31 grudnia, co przy ogłoszeniu postępowania na początku stycznia daje 
bezpieczny teoretycznie czas dwunastu miesięcy. Niestety, gdy od ogłoszenia postępowania 
do podpisania umowy upłyną na przykład 4 miesiące zostaje realnie tylko 8 miesięcy  
na realizację. W ostatnich miesiącach, jako kryterium wyboru wykonawcy, oprócz ceny 
stosuje się, kryterium skrócenia okresu wykonania inwestycji, które dodatkowo utrudnia 
później realne zakończenie inwestycji po stwierdzeniu dodatkowych wad projektu. 
Przedsiębiorstwa czy Urzędy będące inwestorem, ogłaszające przetargi stoją często  
na stanowisku, że są bezpieczni, ponieważ w specyfikacji przetargowej umieścili informację, 
że cena zaproponowana przez wykonawcę w ofercie, jest ryczałtowa i powinna uwzględniać 
warunki określone dokumentacją, przedmiarami, wizją lokalną i wprowadzonymi w trakcie 
postępowania przetargowego poprawkami. Powstało nawet stosowane określenie „ryczałtu 
polskiego”, według którego wykonawca ma przewidzieć zgodnie z zapisami w specyfikacji 
przetargowej wszystkie również nieprzewidziane roboty i zdarzenia. Prace, które w trakcie 
realizacji inwestycji nie były wykonane, a były ujęte w kosztorysach ofertowych określonych 
jako pomocnicze, mają umniejszyć kwotę ofertową wykonawcy. Upraszczając zamawiający 
nigdy nie ponosi dodatkowych kosztów i błędów wynikających z wadliwie przygotowanej 
dokumentacji. Bardzo często zamawiający zasłania się uzasadnieniem z art. 632 §1 kodeksu 
cywilnego (K.C.) mówiący, że: Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, 
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. zapomina się 
natomiast zupełnie o zapisach w § 2. (253) (K.C.) cyt.: „…Jeżeli jednak wskutek zmiany 
stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu 
zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”.  
Bezpodstawne wydaje się również rozliczanie ryczałtu na podstawie kosztorysu, który już  
w specyfikacji był określony jako pomocniczy przy ocenie ofert. Uzasadnieniem takiego 
stanowiska jest orzeczenie z 20.11.1998 Sądu Najwyższego (sygn. akt: II CRN 913/97)  
w którym czytamy, cyt.: „…jeżeli strony umówią się na wynagrodzenie ryczałtowe,  
to uzgodniona kwota będzie należała się wykonawcy za cały przedmiot zamówienia, zarówno 
znany, jak i nieznany w momencie zawierania umowy”. Rozliczenie ryczałtowe jest niestety 
formą ucieczki i asekuracji inwestorów z powodu braków i niezgodności w przygotowanym 
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kosztorysie inwestorskim, a tym samym i udostępnionym wykonawcom w postępowaniu 
przetargowym przedmiarze robót. W związku z tym kosztorys staje się dla inwestora 
„kosztorysem pomocniczym” w celu ograniczenia płatności względem wykonawcy  
w przypadku wystąpienia pozycji przeszacowanych.  

Jest to zupełnie niewłaściwe podejście, ponieważ to inwestorowi powinno zależeć  
na przedstawieniu równych i czytelnych zasad, gwarantujących zrealizowanie inwestycji 
zgodnie ze swoimi wymaganiami przy zachowaniu uczciwej konkurencji oraz przejrzystości 
procedury. Idąc dalej inwestor jest do tego zobligowany poprzez Prawo Zamówień 
Publicznych (P.Z.P.) na podstawie artykułu 29, który mówi, że: 
1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania  
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję. 
Warto zaznaczyć, że interpretację taką potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 
(K.I.O.) o sygnaturze KIO/UZP 798/08, podkreślający w sposób jednoznaczny, że to  
„Na Zamawiającym ciąży obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia 
przedmiotu zamówienia, a zaniechanie Zamawiającego w tym zakresie narusza zasadę 
prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.” 
Biorąc to pod uwagę, trudno jest zgodzić się ze stanowiskiem niektórych inwestorów,  
że źle przygotowany projekt jest wyłącznie problemem wykonawcy, który powinien sam 
rozwiązać wszystkie problemy (niejasności) projektu, ponosząc odpowiedzialność  
za realizację inwestycji nie do końca dobrze przygotowanej. Często lepsze byłoby 
unieważnienie postępowania przetargowego, uwzględniając poprawki, usuwając niejasności 
oraz pola różnej interpretacji zapisów. Przełoży się to oczywiście na czas wyłaniania 
potencjalnego wykonawcy, ułatwiając egzekwowanie wymagań na podstawie czytelnych 
zapisów w dokumentacji i specyfikacji robót już podczas realizacji inwestycji. Ograniczy to 
wówczas niepotrzebne wcale dyskusje już w trakcie budowy, czy coś spełnia, czy nie spełnia 
warunków, czy urządzenie lub rozwiązanie technologiczne jest zamiennikiem lub spełnia 
warunki równoważności, czy tylko tak wygląda. Niestety problemem, który wyżej został już 
przedstawiony jest czas. Zazwyczaj są to określone terminy realizacji inwestycji  
z podpisanymi już wynegocjowanymi umowami, z jednostkami udzielającymi 
dofinansowanie. Dlatego unieważnienie przetargu w celu wprowadzenia wszystkich 
niezbędnych zmian lub przesunięcie terminu składania ofert nie mówiąc o terminie realizacji 
nie wchodzi w rachubę.  

Trzeba się jednak poważnie zastanowić nad równowagą korzyści i strat poniesionych 
już na pierwszym etapie inwestycji, bo oczyszczalnię budujemy na lata eksploatacji, często  
w trudnych warunkach wynikających na przykład ze zmian jakościowych ścieków 
dopływających. Stworzenie odpowiednich fundamentów przez rzetelne przygotowanie 
optymalnego rozwiązania technicznego i dokumentacji technicznej na pewno zaprocentuje  
w trakcie wyłaniania wykonawcy i później przez lata w trakcie eksploatacji wybudowanej 
instalacji. Upraszcza to eksploatatorom, wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności 
technologicznych, bieżących konserwacji i przeglądów. Braki właściwych podwalin skutkują 
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piramidą problemów, o których głośno się nie mówi, które skupiają się ostatecznie  
na eksploatatorze instalacji. Robi się problem medialny, bo to przecież środki publiczne, 
które nie do końca zostały właściwie wykorzystane. Koszty inwestycyjne i koszty 
eksploatacji przekładają się na opłaty za korzystanie z wody czy ścieków, które zawsze są 
tematem dyskusji szczególnie w okresie zatwierdzania taryf.  

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wyczerpujące określenie w dokumentacji  
i specyfikacji technicznej rozwiązań konstrukcyjnych, jakości zastosowanych materiałów  
i urządzeń, ograniczy nie tylko zużycie energii elektrycznej, ale również koszty niezbędnych 
napraw i remontów, wydłużając okres bezawaryjnej pracy. Właściwe opomiarowanie  
i sterowanie będą narzędziem ułatwiającym pracę służb technicznych i technologów 
umożliwiając ciągłą optymalizację zachodzących procesów. Reakcja technologów,  
by utrzymać parametry końcowe zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zależą przecież 
często od wielu zmiennych czynników zewnętrznych na przykład, jakości i ilości ścieków, 
wskaźników biodegradowalności, ilości dostępnego węgla, obciążenia osadu czynnego, 
przetrzymania w kubaturze reaktorów itd. W związku z tym dokumentacja projektowa 
budowlana, czy też budowlana poszerzona o projekty wykonawcze musi być przygotowana   
z odpowiednią starannością i dokładnością opartą na rzeczowych konsultacjach. Na etapie 
postępowania przetargowego jeden z inwestorów napisał że „… dokumentacja przetargowa 
jest poglądowa i pokazuje tylko kierunki rozwiązań” żądając jednocześnie szczegółowego 
zestawienia urządzeń do składanej oferty i kosztorysów co świadczy o całkowitej ignorancji 
wykonawców, ograniczając możliwości przygotowania rzetelnych ofert. Pamiętajmy,  
że ogólne kierunki mogą być przedmiotem koncepcji natomiast nie projektu. 

Drugą drogą przygotowania procesu inwestycyjnego, gdy ogranicza nas czas realizacji 
i nie posiadamy dokumentacji, jest przygotowanie postępowania przetargowego w formule 
zaprojektuj i wykonaj na podstawie programu funkcjonalno użytkowego tzw. PFU. Opisuje  
w nim ogólnie wymagania inwestora, w sprawie zastosowanych rozwiązań budowlanych, 
technologicznych itp. Formuła ta stawia wykonawcę, nie tylko w roli wykonującego 
modernizację, rozbudowę czy budowę oczyszczalni, ale również projektanta, zatem spada  
na niego pełna odpowiedzialność za całość pomysłów technicznych i wykonanie. 

Najważniejszym argumentem prawidłowego zrealizowania inwestycji  
dla udzielających dofinansowania jest wykonanie przyjętego zakresu zgodnie  
z harmonogramem, oraz uzyskanie właściwych parametrów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie jakości oczyszczonych ścieków, czyli tak zwanego efektu 
ekologicznego. Dla przedsiębiorstw eksploatujących wybudowane oczyszczalnie ścieków, 
argumentem dobrze wykonanej inwestycji powinien być natomiast okres bezawaryjnej pracy 
i jakość zastosowanych urządzeń i rozwiązań technologicznych.  

Prawidłowo wykonana instalacja w trakcie kolejnej modernizacji powinna ograniczyć 
kolejny proces inwestycyjny do wymiany zużytych urządzeń i rozbudowy, a nie budowania 
fundamentów technologii od podstaw. Niestety, trudno to ocenić z dzisiejszego punktu 
widzenia, ponieważ wnioski będą zbierane po zakończeniu inwestycji dopiero w ciągu 
kolejnych lat eksploatacji. Nasze postępowanie najprawdopodobniej ocenią inni, którzy staną 
przed potrzebą kolejnej rozbudowy czy modernizacji, na którą może nie być już takich 
możliwości dofinansowania, jak fundusze, z których obecnie korzystamy. 
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Dlatego może warto wykonać weryfikację przygotowania inwestycyjnego znacznie 
wcześniej, niż w trakcie postępowania przetargowego, gdzie zazwyczaj zaczynają się 
pierwsze rozbieżności, piętrzące się później w trakcie realizacji inwestycji. Na początku 
planowania inwestycyjnego definiujmy potrzeby poprzez wykonanie wielowariantowej 
koncepcji, pozwalającej na wybranie optymalnego rozwiązania technologicznego. 
Uwzględniając przede wszystkim stan istniejący infrastruktury technicznej, zmiany 
obserwowane w bilansach jakościowych i ilościowych ścieków z równoczesną optymalizacją 
technologii pod względem eksploatacyjnym. Należy również pamiętać o określeniu, wielkość 
niezbędnych nakładów inwestycyjnych realnych do udźwignięcia finansowego,  
a nie liczyć, że po przetargu cena najkorzystniejszej oferty będzie na tyle niska, że uda się ją 
zrealizować według naszych wyobrażeń, co do stosowanych rozwiązań i urządzeń. Wnioski 
wynikające z analizy koncepcji powinny być podstawą sporządzenia wytycznych 
technologicznych dla projektantów przygotowujących dokumentację projektową. Wytyczne 
muszą dostarczyć projektantom wiedzę o rozwiązaniach, które należy uwzględnić  
w projekcie, jak również informacje ułatwiające egzekwowanie przez służby techniczne 
właściwego jego kształtu. Projekt powinien być rozwinięciem wybranej koncepcji lub jej 
uzupełnieniem. W przeciwnym razie, skazujemy się na rozwiązania stosowane przez danego 
projektanta, które nie zawsze muszą być optymalne dla specyfiki pracy zlewni ścieków 
obsługiwanej przez oczyszczalnię.  

Warto również zweryfikować założenia oddając koncepcję czy projekt do weryfikacji 
niezależnej jednostce lub ekspertowi, ponieważ często patrząc z zewnątrz, widzi się więcej  
i z innej perspektywy, dlatego łatwiej jest wychwycić ewentualne braki albo wskazać lepsze 
rozwiązania nie będąc skażonym zbudowaną wcześniej niewłaściwą ideą i rozwiązaniem.  

Niewłaściwie przygotowanych inwestycji, których błędów nie skorygowano również 
na etapie realizacji, jest wiele. Oto kilka przykładów. W jednym przedsięwzięciu, w bilansie 
ładunków dopływających do oczyszczalni nie uwzględniono ładunków z odcieków 
powstających w procesie technologicznym lub zapomniano, że zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni o 100% wygeneruje większą ilość osadów ściekowych, a zatem należy również 
rozbudować linię technologiczną do ich odwadniania. W innym przypadku zaprojektowano  
i uruchomiono oczyszczalnię przepływową z jednym ciągiem technologicznym, który będzie 
pracował przy dużym niedociążeniu ładunkiem zanieczyszczeń, zdając sobie sprawę,  
że pozostałe 60% docelowej ilości ścieków zostanie doprowadzone do oczyszczalni może  
w ciągu następnych siedmiu lat. W związku z tym również zamontowany sitopiaskownik 
produkowany przez znanego i cenionego wśród eksploatatorów producenta urządzeń,  
nie osiągnie na początku eksploatacji optymalnej zakładanej redukcji zanieczyszczeń,  
z uwagi na przepływy ścieków poniżej wartości gwarantujących jego właściwą skuteczność, 
opisaną bardzo dokładnie w instrukcjach działania urządzenia. Kolejny nietrafiony pomysł to 
budowa trzykrotnie przewymiarowanego zbiornika retencyjnego na oczyszczalni, do której 
dopływają ścieki z kanalizacji ogólnospławnej. Na innym obiekcie w bilansie ścieków 
dopływających do reaktora biologicznego, nie uwzględniono wyników analiz prowadzonych 
przez eksploatatora o rzeczywistej redukcji zanieczyszczeń na części mechanicznej, 
niepotrzebnie przewymiarowując układ biologiczny. Innym przykładem jest instalacja 
pracującej w układzie: jedna dmuchawa na jeden ciąg technologiczny reaktora biologicznego, 
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która przez kilka lat, do momentu uzyskania właściwego obciążenia oczyszczalni, będzie 
pracowała przez większą część czasu z minimalną wydajnością, a więc z dużą stratą  
na sprawności. Powoduje to zgodnie z informacją zapisaną w dokumentacji urządzenia, 
niepotrzebne podwyższenie temperatury powietrza na wylocie z dmuchawy z 86ºC  
przy pracy optymalnej do 102ºC przy pracy z minimalną wydajnością. Na innym obiekcie 
wykonano kratę koszową ręczną przed pompownią ścieków, która przepompowuje ścieki  
na dobrej klasy sitopiaskownik. Dublując rozwiązanie w efekcie więcej zanieczyszczeń 
usuwa się ręcznie z kraty, niż zatrzymuje się i jest usuwane w systemie automatycznym  
na sitopiaskowniku, który miał zautomatyzować usuwanie skratek. Na etapie projektowania  
i realizacji inwestycji często zapomina się o przygotowaniu rozwiązań do ewentualnego 
demontażu i ewakuacji urządzeń z pomieszczeń technologicznych. Niejednokrotnie wejścia 
do hal, są na tyle małe, że utrudniają wprowadzenie niezbędnych urządzeń naprawczych  
(np.: wózków technicznych, dźwigów przenośnych). Innym błędem niezwiązanym ściśle  
z technologią jest na przykład sposób zabezpieczenia ścian pomieszczenia prasy odwadniania 
osadu, minimalnej wysokości lamperią z farby olejnej, pokrywając resztę białą farbą,  
w pomieszczeniu o dużej wilgotności gdzie może wystąpić pryskanie osadu, jak gdyby  
nie można było zaprojektować wykonania zabezpieczenia w postaci płytek, znacznie 
poprawiających eksploatacyjne utrzymanie czystości. Natomiast w pomieszczeniach 
technologicznych, wymagających częstego czyszczenia, nie zastosowano płytek 
antypoślizgowych. Nie brakuje też przypadków montowania okien i drzwi wyposażonych  
w zwykłe, szybko korodujące okucia w pomieszczeniach z dużą agresywnością korozyjną 
(np. w budynku krat) czy budowania dróg wewnętrznych oczyszczalni z dojazdem do punktu 
zlewnego, którym nie są w stanie dojechać ciągniki z beczką asenizacyjną (bez wjechania  
na trawnik lub uszkodzenia krawężnika i/lub opon) z uwagi na niewłaściwy promień zakrętu  
i szerokość drogi niedostosowanej dla dużych pojazdów.  

Przykłady można mnożyć, ale nie po to, by kogoś zawstydzić, ale żeby inni mogli  
na tej podstawie uniknąć błędów. Ważne jest przygotowanie odpowiednich zapisów 
szczególnie w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR lub często 
nazywane specyfikacją techniczną - ST), które są istotnym elementem dokumentacji 
technicznej. Dokładnie opisane wymagania, wykonania architektoniczno-budowlanego,  
oraz parametrów urządzeń umożliwiają szybką ocenę spełnienia postawionych przez 
inwestora warunków. Zarówno w zakresie, jakości jak i równoważności, jeżeli wykonawca 
proponuje wykonanie obiektu z wykorzystaniem materiałów i urządzeń równoważnych lub 
zamiennych. Unikniemy wtedy kłopotów „swobody interpretacji zapisów z dokumentacji” 
zarówno przez inwestora jak i wykonawcę podczas prowadzenia inwestycji.  

Na pewno cenną inicjatywą, byłoby opracowanie własnych standardów przez 
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, korzystając  
z dużej, cennej wiedzy i doświadczenia eksploatatorów, nabytej w trakcie wieloletniej 
eksploatacji urządzeń, które znajdują się w ich oczyszczalniach. Określając na przykład  
dla potrzeb sporządzania bilansów faktyczne stężenia zanieczyszczeń w wodach 
nadosadowych kierowanych z części osadowej, czy rzeczywistą redukcję zanieczyszczeń  
w części mechanicznej oczyszczalni. Istotną przecież z uwagi na wpływ stężenia 
zanieczyszczeń na funkcjonowanie w kolejnym procesie reaktora biologicznego, czy  
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na przykład określenie podstawowych wymagań w zakresie stosowanych do odwadniania 
polielektrolitów i procedur wyboru, które wyeliminują nieuczciwych dostawców. 
Upowszechnienie na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych, stosowanych prędkości 
wirówek, które nie są podstawowym kryterium ekonomii odwadniania. Stworzenie 
minimalnych wymagań dla materiałów, z których wykonuje się wirniki pomp, jakości 
używanej stali, która powinna iść w parze z ich twardością odpornością na ścieranie. 
Opracowanie optymalnych metod odwadniania i wyciągania z pracujących reaktorów 
rusztów napowietrzających.  

Czas już wielki, uaktualnić i poszerzyć standardy i wytyczne, określone w „Systemie 
unifikacji oczyszczalni ścieków UNIKLAR-77”, które stanowią do dziś nieocenione źródło 
wiedzy, oprócz stosowanych przez projektantów wytycznych niemieckich ze zbioru reguł 
ATV-DVWK. Uzyskalibyśmy wówczas wszyscy cenne źródło wiedzy praktycznej, pomocne 
przy ocenie skuteczności i wymagań w trakcie wykonywania inwestycji, które pozwolą  
na lata bezawaryjnej pracy. Umożliwi ą skupienie działań technologa i eksploatatora  
na ciągłej optymalizacji pracy, a nie łataniu problemów z awaryjnością systemu, 
podwyższaniem kosztów remontów i balansowaniem na granicy właściwych parametrów 
ścieków odprowadzanych do odbiornika. 


