
 

Program funkcjonalno-użytkowy . 
 

I. Strona tytułowa. 
 
1. Nazwa zamówienia:   Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 
                                         w miejscowości Stare Siołkowice gm. Popielów 
 
2. Adres obiektu Budowlanego:  Stacja Uzdatniania Wody 
          Siołkowice Stare ul. Warszawska gm. Popielów 
          pow. opolski woj. opolskie. 
 
3. Nazwy i kody zamówienia: 
 
Grupa robót:         45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

74200000-1  Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, 
budowy i podobne  

 
Klasa robót:           45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu. 

74230000-0 Usługi inżynieryjne. 
 

Kategoria robót:      45232430-5               Roboty w zakresie zakładów uzdatniania wody  
                                   45232151-5               Węzły do przepompowywania wody 

74232000-4   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
74232320-3  Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów  
 

4. Nazwa zamawiającego:     
Gmina Popielów 
 46-090 Popielów ul. Opolska 13 
 tel. 774692023 
 pow. opolski  woj. opolskie 

 
5. Nazwa opracowującego program funkcjonalno-użytkowy: 
 

 "NEUSTEIN" s.c. Krystyna i Andrzej Neustein 
 Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 
 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 
 tel. 775441298 , kom. 509255415  
 

6. Spis zawartości: 
 
 II.    Część opisowa. 
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II. Część opisowa.  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Stare Siołkowice gm. Popielów pow. opolski woj. opolskie. 
 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót.  
 

 Celem realizacji zamówienia jest dostarczenie mieszkańcom gm. Popielów wody o jakości 
odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. Poz. 1989)  
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Planowana przepustowość części technologicznej Stacji Uzdatniania Wody powinna wynosić: 
 
   Quzd = 60,0 m3/h,   Qmaxd = 1 200,0 m3/d, 
 

Zakres zamówienia obejmuje: 
 
- Wykonanie dokumentacji projektowej w tym: 

• obsługa geodezyjna, 
• decyzja środowiskowa i pozwolenie wodno-prawne, 
• projekty budowlane  (4 egz.)  i uzyskanie pozwolenia na budowę, 
•  projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz.) 
• inne projekty, które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne 
      do prawidłowego wykonania zadania, 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.), 

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego  
     dokumentacją projektową. 
- Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów 
      wody pitnej, 
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
- Przeprowadzenie szkolenia obsługi SUW, 
- Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej  
    z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla 
     prawidłowej eksploatacji SUW, 
- Wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz instrukcji obsługi 
    obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji SUW, 
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 egz. 
- Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, 
- Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji. 
- Serwisowanie urządzeń i instalacji do końca Okresu Gwarancji 
 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 Wodociąg grupowy "Stare Siołkowice" obejmujący swoim zasięgiem część gm. Popielów, 
zasilany jest w wodę ze Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowanej na końcu ul. Warszawskiej we wsi 
Stare Siołkowice na działkach 756/8, 756/45, 756/10 jednostka ewidencyjna Popielów, obręb Stare 
Siołkowice , karta mapy 5 będących własnością Gminy Popielów. 
 Eksploatacją Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Popielów zajmuje się f-ma PROWOD 
Sp. z o.o.  ul. Kośnego 3, 46-020 Czarnowąsy tel. 774691181.  
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 Do stacji wodociągowej z pobliskiej stacji transformatorowej S-471 "Stare Siołkowice 
Warszawska" doprowadzone jest kablem zasilanie energetyczne o mocy przyłączeniowej 55,0 kW.  

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowią zaciski transformatora po stronie nN w kierunku 
wlz Odbiorcy. 
 
 Dojazd do Stacji Uzdatniania Wody z ul. Warszawskiej jest utwardzony o nawierzchni 
betonowej i żwirowej.  
 
 Teren istniejącej Stacji Uzdatniania Wody objęty jest planem zagospodarowania 
przestrzennego. Rozbudowa  Stacji Uzdatniania Wody nie może wykraczać poza granicę ww. działek. 
 
 Zgodnie z Decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.107.2011.BS z dnia 14 lutego 2012 r. 
udzielono Międzygminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o.  
w Czarnowąsach - eksploatatorowi ujęcia wody pozwolenie wodnoprawne na : 
- pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni wierconych nr 1 i 2 
   w ilości Qmaxh = 105,0 m3/h , Qmaxd = 1 614,0 m3/d 
- odprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych do rowu melioracyjnego R-10-3 
    w km. 0+250 rurociągiem Ø200 mm w ilości Qśrd = 70,0 m3/d Qmaxh = 17,5 m3/h 
    i dopuszczalnym składzie żelazo ogólne - 10,0 mgFe/l , zawiesiny ogólne - 35 mg/l 
Pozwolenie wydano na czas określony do 31 stycznia 2022 r. (Zał. 5). 
 
 Zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.II.7431.22.2015.KM z dnia 
03 grudnia 2015 r. został zatwierdzony "Dodatek do zasobowej dokumentacji hydrogeologicznej 
dotyczący ustalenia wydajności eksploatacyjnej zastępczego otworu studziennego nr 1a", która 
zgodnie z badaniami posiada wydajność Q=123,6 m3/h przy depresji S=3,3 m. (Zał. 6) 

 
 Wg badań skład podstawowych składników wody surowej dla studni nr 2 i 1a przedstawia się 
następująco: 
 

Badany 
parametr 

Jednostka 

Wyniki badań 

Studnia nr 2 Studnia nr 1a 

 lipiec 2015 grudzień 215 październik 2015 grudzień 2015 

Mętność  NTU 0,9 0,59 0,21 1,2 
Barwa      mg Pt/l 5 5 36 5 
Zapach  z 2G (H2S) z 2G (H2S)  0 akceptowalny  0 akceptowalny 
Odczyn  pH 7,2 7,0 7,3 7,0 
Żelazo   µg/l 2038 2063 1959 1435 
Mangan  µg/l 154 140 145 141 
Bakterie grupy 
coli w 100 ml 

 
jtk 

0 0 2 0 

                  (Wyniki badań  Zał. 7) 

 
1.2.1 Opis istniejących obiektów. 
  

  Kontenerowa Stacja Uzdatniania  Wody w Starych Siołkowicach została wybudowana  
w 1994 r. i pracowała w układzie jednostopniowego pompowania wody i jednostopniowej filtracji.  
W ramach przebudowy w 1999 r. dobudowano zbiornik retencyjny o pojemności 2*150 m3  
i wprowadzono dwustopniowy układ pompowania wody.  
 Z uwagi na zmieniające się przepisy dotyczące jakości wody do picia w 2008 r. wykonany 
został remont filtra poziomego, wyłączony hydrofor zmieniono na zbiornik reakcji.  Wprowadzono 
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dozowanie sprężonego powietrza i chemii KMnO4+NaOH przed zbiornik reakcji. Wprowadzono 
płukanie filtra powietrzem za pomocą dmuchaw oraz zastosowano osobną pompę płuczącą.  
 
Obecnie w skład Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody  o przepustowości Qu = 60,0 m3/h wchodzi: 
 
- wygrodzony teren o powierzchni  ok. 45,0*70,0 m = 3 150 m2 i łącznej długości ogrodzenia  
    230,0 mb,  ogrodzenie w większości wykonane jest z siatki  na słupkach stalowych i częściowo 
    z kształtowników stalowych z murowanym cokołem (ogrodzenie studni St. 1), 
 
- ujęcie wody składające się z trzech studni głębinowych: 
 -  Nr 1 wykonanej w 1981 r. pracującej z wydajnością 50 m3/h - planowanej do wyłączenia 
    -  Nr 2 wykonanej w 1994 r. pracującej z wydajnością 60 m3/h z pompą 7,5 kW 
 -  Nr 1a wykonanej w 2015 r. - planowanej do podłączenia 
 
- kontener stacji uzdatniania wody w którym zabudowano: 
 - instalacja do ciśnieniowego napowietrzania wody przed zbiornikiem reakcji, 
           - instalację do dawkowania chemii NaOH+KMnO4  przed zbiornikiem reakcji, 
           - stalowy zbiornik reakcji ø2800, V=53 m3 , czas przetrzymania t = 58 min, 
           - stalowy filtr poziomy ø2800, F=10,0 m2 - jednostopniowa filtracja z vf  = 6,0 m/h, 
 - pompownię II0 o wydajności Qmax=168 m3/h, H=40 m.sł.w. , P=3*11 kW 
 - dmuchawę i pompę płuczącą, 
            - instalację do dezynfekcji wody. 
 
- betonowy zbiornik retencyjny dwukomorowy o pojemności 2*150 m3 z komorą zasuw, 
 
- betonowy odstojnik popłuczyn o średnicy 5,0 m i głębokości ok. 3,0 m. Płyty stropowe zbiornika 
oparte są na  centralnie zabudowanej studzience betonowej. W zbiorniku zabudowana jest zasuwa 
spustowa. 
 

          
   Obudowa studni St2                                     Kontener stacji uzdatniania wody 
 

          
   Zbiornik retencyjny                                       Odstojnik popłuczyn 
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1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
 Ogólna koncepcja rozbudowy istniejącej Stacji Wodociągowej  zakłada wykonanie 
następujących robót budowlanych: 

• wykonanie obudowy i uzbrojenie studni St.1a wraz z jej podłączeniem i zasilaniem, 
• wymianę obudowy i uzbrojenia studni  St. 2, 
• wyłączenie z eksploatacji studni St. 1,  
• budowę  nowej Automatycznej Kontenerowej Stacji  Uzdatniania  Wody Qu=60,0 m3/h, 
• remont i adaptację istniejącego odstojnika popłuczyn, 
• budowę nowego zbiornika neutralizacji, 
• budowę bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych, 
• wykonanie rurociągów między obiektowych wod.-kan z wpięciem do istniejących rur, 
• wykonanie sieci i instalacji elektrycznych i wpięcie ich do istniejących sieci, 
• rozbudowę sterowania i automatyka pracy AKSUW,  
• rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia systemowego, 
• rozbiórka i wykonanie nowego zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, zieleń, oświetlenie) 
• remont i adaptacja istniejącego kontenera SUW na pomieszczenie przewoźnego 

agregatu prądotwórczego, 
• przeniesienie lub likwidacja  istniejących obiektów wchodzących w kolizję  

z projektowanymi urządzeniami, 
 
 Zakłada się, że budynek stacji uzdatniania wody składał się będzie z kontenerów stalowych  
w których zamontowane będą w warunkach warsztatowych urządzenia technologiczne. Ramy stalowe 
stanowić będą konstrukcję dla obudowy z płyt warstwowych i zostaną posadowione na wylanym 
fundamencie. Budynek AKSUW powinien posiadać pomieszczenie WC wyposażone w umywalkę 
oraz węzeł sanitarny z ciepłą i zimną wodą, pomieszczenia dozowania reagentów i dezynfekcji wody 
UV i podchlorynem sodu. Budynek AKSUW powinien posiadać ogrzewanie elektryczne i wentylację 
pomieszczeń. 
 
Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać pełny układ technologiczny uzdatniania wody 
podziemnej i uzyskać produkcję wody o wydajności Qmaxd = 1200 m3/d spełniającej wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. Poz. 1989)  
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
 
Po rozbudowie zakłada się pracę stacji w układzie trzy stopniowego pompowania wody  
i dwustopniowej filtracji.  W układzie technologicznym należy przewidzieć co najmniej: 
 
- napowietrzanie otwarte - kolumny ociekowe z przewietrzaniem w przeciwprądzie, 
- korekta pH wody po napowietrzeniu, 
- dawkowanie reagentów, 
- zbiornik reakcji z pompami IIo - przetrzymanie wody napowietrzonej o czasie minimum 60 min, 
- dwustopniowa filtracja ciśnieniowa  z automatycznym płukaniem filtrów powietrzem i wodą, 
- dezynfekcja wody lampą UV  
- okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodu 
- pompownia sieciowa IIIo o parametrach Qmaxh=168 m3/h, H=40 m.sł.w. , P=3*11 kW 
 
Zbiornik reakcji wykonany w konstrukcji żelbetowej, zabudowany pod budynkiem AKSUW.  
 
Obudowa studni wykonana z laminatów poliestrowo-szklanych składająca się z pokrywy i podstawy 
wraz z głowicą studni i orurowaniem. 
 
 



Program funkcjonalno- użytkowy. Zaprojektowanie i rozbudowa AKSUW w miejscowości Stare Siołkowice          - 6 - 
 

Gmina Popielów   pow. opolski  woj. opolskie 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 
1.4.1 Ujęcie wody. 
 
Po rozbudowie ujęcie wody składać się będzie z dwóch studni: 
 - planowanej do podłączenia nr St.1a w miejsce planowanej do wyłączenia nr St.1  
 - obecnie pracującej nr St.2 
 
 Studnia nr St. 1a - planowana do podłączenia.  
 Należy wykonać obudowę z laminatów poliestrowo-szklanych. Obudowa składa się z pokrywy 
i podstawy. Pokrywa  wraz z podstawą posadowiona będzie na podłożu betonowym wystającym ponad 
powierzchnię terenu do 10 cm. Podłoże betonowe wokół rury osłonowej należy wykonać do głębokości 
0,8 m ppt. Pokrywa składa się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych  
z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona jest warstwą 
ocieplającą z pianki poliuretanowej gr. 6 cm. Pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach i posiada zamek 
zabezpieczający przed otwarciem. Podstawa obudowy wykonana jest z konstrukcji stalowej ażurowej  
obudowanej szczelną powłoką z laminatu w całości wypełnioną pianką poliuretanową.  
W obudowie zainstalować następującą armaturę: 
 - pompa głębinowa o wydajności Q = 60,0 m3/h, 
 - rurociąg tłoczny, 

- głowica studni z orurowaniem, 
- armatura, 
- system pomiarowy, 
- urządzenia AKPiA ze zdalnym przekazywaniem wskazań w tym między innymi: 
 - przepływu i objętości, zwierciadła wody, prądu, zużycia energii, czasu pracy. 

    
Studnia nr St. 2  
 Należy wymienić istniejącą obudowę wraz z orurowaniem, armaturą i pompą głębinową na 
identyczną jak dla studni St. 1a. 
 
Studnia nr St. 1  
 Po rozbudowie należy ją wyłączyć z dalszej eksploatacji. W jej miejsce pracę podejmie studnia 
nr 1a. Zamówienie nie obejmuje likwidacji tej studni. W ramach robót należy przewidzieć rozbiórkę 
ogrodzenia wokół tej studni. 
 
1.4.2 Budynek AKSUW 
 
 Woda surowa ze studni wierconych pompami głębinowymi tłoczona będzie na urządzenie 
otwartego napowietrzania , znajdujące się w kontenerowym budynku stacji uzdatniania wody.  
 Napowietrzona woda będzie ściekać do zbiornika reakcji. Przed zbiornikiem reakcji 
przewidzieć ewentualną korektę pH i  dawkowanie reagentów. Ze zbiornika reakcji, woda podawana 
będzie zestawem pomp II0 na filtry Io i II o , poddana dezynfekcji za pomocą lamp UV i dalej do 
istniejącego zbiornika wody czystej 2*150 m3, skąd pompownią III 0 zasilana zostanie  sieć 
wodociągowa.  
 Przewidzieć dwustopniową  filtrację ciśnieniową z prędkością v<7-8 m/h na każdym stopniu.  
Filtry pracować powinny automatycznie, wyposażone w przepustnice regulacyjne i odcinające 
sterowane pneumatycznie oraz orurowanie z PE. Wodno-powietrzne płukanie filtrów prowadzone 
będzie automatycznie, zgodnie z programem płukania, z użyciem wody uzdatnionej tłoczonej pompą 
płuczącą z istniejącego zbiornika wody czystej oraz powietrzem za pomocą dmuchawy.  
 Na rurociągu wody uzdatnionej, za filtrami, dla celów dezynfekcji zabudować lampy UV oraz 
przewidzieć okresowe dozowanie podchlorynu sodu  za pomocą pompki dozującej. Włączanie pompki 
dozującej podchloryn sodowy zsynchronizowane będzie z pracą pomp przewałowych II0.  



Program funkcjonalno- użytkowy. Zaprojektowanie i rozbudowa AKSUW w miejscowości Stare Siołkowice          - 7 - 
 

Gmina Popielów   pow. opolski  woj. opolskie 

 Siłowniki pneumatyczne przepustnic, niezbędnych do automatycznej pracy i płukania się 
filtrów, zasilane będą sprężonym powietrzem pochodzącym ze sprężarki.  
 Zasilanie sieci wodociągowej wodą uzdatnioną odbywać się będzie nowym  zastawem pomp 
sieciowych III0 zabudowanym w nowym budynku AKSUW. 
 Dla eliminacji zjawiska wilgoci w budynku stacji należy przewidzieć montaż dwóch osuszaczy 
powietrza.  
 Praca stacji powinna być w pełni automatyczna. Jedynymi czynnościami wymaganymi od 
obsługi (poza dozorem i bieżącą konserwacją urządzeń wymaganą w DTR tych urządzeń) powinny 
być prace związane z okresowym przygotowywaniem roztworów reagentów  w miarę ich zużycia.  
 Konstrukcję budynku powinien stanowić kontener stalowy. Kontener należy wykonać ze stali 
St3Sx i zabezpieczyć przed korozją przez malowanie farbami. Posadzkę przykryć kratkami 
stalowymi ocynkowanymi typu WEMA np. producenta MOSTOSTAL lub równoważnego. 
Kontenery należy obudować płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym np. RUUKKI lub 
równoważnymi, umocowanymi do konstrukcji na budowie łącznikami systemowymi. 
 Pod budynkiem AKSUW należy wykonać żelbetowy  zbiornik reakcji o pojemności użytkowej 
60,0 m3 w którym zabudowane będą pompy II0 o wydajności Qp=60,0 m3/h szt. 2.  
 
1.4.3 Odstojnik popłuczyn. 
 
 Popłuczyny i pierwszy filtrat kierowane będą do istniejącego odstojnika popłuczyn.  
W ramach remontu należy przewidzieć wymianę orurowania i armatury, uzupełnienie niewielkich 
ubytków, oczyszczenie  i pomalowanie płyt pokrywowych odstojnika.  
Popłuczyny odprowadzane będą tak jak dotychczas do rowu melioracyjnego R-10-3  w km. 0+250 
zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym. 
 
1.4.4 Zbiornik neutralizacji. 
 
 Ścieki z pomieszczenia chlorowni i dawkowania chemii powinny być odprowadzane do 
nowego bezodpływowego zbiornika neutralizacyjnego. Zbiornik wykonać z tworzywa sztucznego.  
 
1.4.5 Zbiornik ścieków sanitarnych. 
 
 Ścieki sanitarne z pomieszczenia WC należy odprowadzić do nowego bezodpływowego 
zbiornika. Zbiornik wykonać jako prefabrykowana studzienka betonowa. 
 
1.4.6 Istniejący Kontenera SUW. 
 
W ramach prac remontowych należy przewidzieć: 
 - rozbiórkę istniejących urządzeń technologicznych wraz z orurowaniem i armaturą,  
 - przeróbkę instalacji energetycznych, 
 - wylanie nowej posadzki,  
 - pomalowanie elementów stalowych i uszczelnienie dachu, 
 - zabudowę ścianki z płyt warstwowych po rozbiórce zbiornika reakcji, 
 - zabudowę bramy wjazdowej w ścianie po rozbiórce filtra (do transportu agregatu),  
 - adaptację pomieszczeń i instalacji energetycznych pod przewoźny agregat prądotwórczy, 
W zaadoptowanym kontenerze zainstalować i podłączyć przewoźny agregat prądotwórczy 60 kVA. 
Wszystkie elementy z rozbiórki i demontażu należy przekazać do PROWOD Czarnowąsy. 
 
1.4.6 Rurociągi między obiektowe. 
 
Na terenie zagospodarowania stacji wykonać następujące rurociągi wod.-kan.:  
• rurociąg tłoczny od studni St1a do istniejącego rurociągu od studni St.1 Ø160PE dł. ok. 9,0 mb 
• rurociąg wody surowej Ø160PE dł. ok. 13,0 mb od istniejącego Ø160 do AKSUW 
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• rurociąg wody uzdatnionej od budynku AKSUW do istniejącego rurociągu Ø225 przed komorą 
zasuw zbiornika wyrównawczego (zasilanie zbiornika) Ø160 PE dł. ok. 26,0m,  

• rurociąg ssawny do pompy płuczącej i pompowni IIIo w budynku AKSUW Ø280 PE dł. ok. 22,5m  
• rurociąg tłoczny od pompowni IIIo do istniejącej sieci Ø225 PE, dł. ok. 35,0 mb,  
• kanalizacja popłuczna z budynku AKSUW do istniejącego odstojnika popłuczyn Ø200 PVC dł. ok. 12,0m,  
• kanalizacja do neutralizatora Ø110 PVC dł. ok. 4,0 mb,  
• kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodpływowego Ø110PVC dł. ok. 7,0 mb, 
 
1.4.7 Drogi wewnętrzne, chodniki  
 
 Wykonać nowy ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki  betonowej 8 cm dla dróg i 6 cm 
dla chodników na podsypce cementowo piaskowej. Orientacyjna powierzchnia dróg wewnętrznych: 
 - chodniki i opaska wokół AKSUW 1,0 * 90,0 = 90,0 m2 
 - droga wewnętrzna 3,5 * 20,0 = 70,0 m2 

 
1.4.8 Ogrodzenie. 
 
 Wykonać wymianę istniejącego ogrodzenia z siatki na ogrodzenie systemowe panelowe z 
bramą i furtką o wysokości 2,2 m, z prefabrykowaną podmurówką betonową. Całkowita długość 
nowego ogrodzenia ok. 230,0 mb. 
 
1.4.9  Oświetlenie terenu. 
 
 Przewidzieć do wymiany na nowe z wykorzystaniem energooszczędnych  
słupowych lamp diodowych z panelami fotowoltaicznymi. Sterowanie oświetleniem 
 z rozdzielni z załączaniem czasowym i czujnikiem zmierzchowym.  
 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody  musi spełniać określone wymagania zawarte w: 
 

a) Ustawie Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z późn. zm.) 
b) Ustawie o Odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 21 z poźn. zm. ) 
c) Ustawie Prawo Wodne ( Dz.U. z 2015 poz. 469) 
d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
       (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) 
f) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków jakie 
       należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
     substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014  poz. 1800) 

      g) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. Poz. 1989) w sprawie 
              wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
 

Stacja Uzdatniania Wody winna ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów w 
zakresie: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) ochrony przeciwpożarowej, 
c) przepisów sanitarno - epidemiologicznych, 
d) przepisów BHP i  ochrony zdrowia, 
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Oddziaływanie na środowisko stacji wodociągowej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 
po rozbudowie musi zamykać się w granicy działki istniejącej stacji wodociągowej. 

 
Wykonawca zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie 
emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 
dźwiękochłonnych. 

 
Poziom hałasu emitowany przez stację wodociągową musi być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112). 

 
Stacja Wodociągowa powinna być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji procesów 
technologicznych z wizualizacją w centralnej dyspozytorni oraz raportowaniem, dostosowanym 
do obecnie eksploatowanego przez PROWOD Czarnowąsy. 

 
Zastosowane rozwiązania projektowe i organizacji robót powinny zabezpieczyć ciągłość pracy 
istniejącej stacji uzdatniania wody w całym okresie realizacji zamówienia. 

 
Stacja Wodociągowa w zakresie czynności eksploatacyjnych powinna spełniać warunki 
szczegółowej ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe 
czynniki biologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r.  
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 81, 
poz. 716) oraz innych obowiązujących przepisów. 

 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyj ściowych 
 i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania  
osiągnięcia  założonego  celu  przedmiotowego  zadania inwestycyjnego. 
 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania koordynacyjne, zarówno na 
etapie prac projektowych jak i robót budowlanych, które odbywać się będą w siedzibie 
Zamawiającego. 

 
Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, dotyczy to 
każdej z faz wykonania projektów. Zamawiający w szczególności musi zaakceptować projekt 
budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz wszystkie rysunki i inne składniki   
dokumentacji   projektu   wykonawczego,    żaden   element   realizowanego  zadania inwestycyjnego 
nie może być wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku bądź 
innego dokumentu projektowego. 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu budowy. 

 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane 
prace związane z przygotowaniem terenu budowy tj.: 

• Rozbiórka zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy; 
• Zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię 

elektryczną i poboru wody; 
• Przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb 

koordynacyjnych i pracy inspektorów nadzoru; 
 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

• Organizacji robót budowlanych; 
• Zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
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• Ochrony środowiska; 
• Warunków bezpieczeństwa pracy; 
• Ochrony przeciwpożarowej;  
• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 
• Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich; 

 
2.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  i  wskaźników  
         ekonomicznych. 

 
Zamawiający wymaga aby: 
 
- Elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30 lat; 
- Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniały użytkowanie 
    w okresie nie krótszym niż 30 lat; 
- Osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat; 
- Maszyny, urządzenia i aparatura zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 10 lat. 
 
Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach  
i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego 
Państwowego Zakładu Higieny. Stosowane Materiały: rury, armatura itp. muszą mieć atesty fabryczne, 
certyfikaty, atesty higieniczne PZH. 
 
2.3. Wymagania mechaniczne i materiałowe. 
 
Armatura. 
Armaturę do automatyzacji procesów płukania stanowią przepustnice z napędem pneumatycznym. 
Przewody łączące agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tłocznym należy wyposażyć  
w przepustnice lub zasuwy odcinające, umożliwiające odłączenie poszczególnych agregatów  
pompowych w przypadku konieczności ich naprawy lub wymiany. 
Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy zainstalować zawór zwrotny sprężynowy lub kulowy. 
 Na przyłączach ssawnych i tłocznych należy zainstalować zasuwy odcinające, umożliwiające 
odłączenie układów pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany. 
 Na przewodzie wody surowej oraz na przewodzie wyjściowym na sieć ze Stacji należy zainstalować 
przepływomierze elekromagnetyczne (posiadające świadectwo legalizacji dopuszczające  
w stosowaniu do rozliczeń). Na przewodzie płuczącym filtry należy zainstalować wodomierz 
śrubowy. 
 
 Materiały ł ączące.  
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką, 
grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki  
i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, 
(lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej.  
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego  
w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami należy poddać cynkowaniu, a wszystkie 
odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować.  
 
Osłony. 
Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich 
łatwy demontaż w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu 
głównych części urządzenia.  
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Rurarz. 
Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju  
i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów  
i muszą zostać tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych 
temperatur i ciśnienia.  
Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz 
armatury i innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączki muszą mieć postać tulei z podwójnym 
kołnierzem. Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i muszą być 
wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu.  
 
 Rurociągi ze stali kwasoodpornej.  
Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali PN-OH18N9 /wg 
AISI 304. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.  
 
Rury i kształtki z PE  
Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca 
z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.  
Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą zgrzewarek 
lub za pomocą kształtek elektrooporowych.  
Łączenie armatury kołnierzowej i bezkołnierzowej należy wykonać za pomocą kołnierzy 
aluminiowych lub stalowych epoksydowanych.  
 
Zasuwy  
Należy użyć zasuw odcinających dwukołnierzowych, żeliwnych typu klinowego z miękkim 
uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w kąpieli. 
Zasuwy muszą  mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz przelot umożliwiający 
swobodny przepływ medium.  
Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki typu  
O-ring z NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż.  
Zasuwy muszą być przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji technologicznej  
w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania automatycznego muszą posiadać 
napęd pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny być zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. 
Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś kierunek 
przekręcania z celu zamknięcia, zgodny ze wskazówkami zegara, zostanie na nich zaznaczony.  
Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszą być zaopatrzone w obudowy do zasuw 
wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji wodnych. 
Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy zasuwy.  
Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną obudową 
skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacij 150 mm.  
Obudowa skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm  
o grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.  
Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami z naniesionym 
oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu 
odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać 
warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby 
dwustronne narażone na wibracje mają zostać wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki 
zabezpieczające.  
 
Przepustnice  
- ciśnienie nominalne PN10,  
- temperatura pracy: -40 do +120°C,  
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- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego,  
- dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego,  
-trzpień wykonany ze stali nierdzewnej,  
-pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM.  
Przepustnice muszą spełniać wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i muszą być 
wykonane jako dwukołnierzowe lub międzykołnierzowe, wyposażone w podwójny mimośrodowo 
łożyskowany dysk.  
Przepustnice muszą być szczelne przy zamknięciu, a ich średnica nie mniejsza niż nominalne światło 
rurociągu. Tarcza musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego, ze sprężynującym pierścieniem 
siedziskowym z gumowej wypraski lub innego materiału zaakceptowanego przez Zamawiającego, 
włożonym we wpust w tarczy i zabezpieczony pierścieniem mocującym z brązu zabezpieczonym 
śrubami wykonanymi z jednolitego materiału odpornego na korozję.  
Wał rozrządczy może być jednorodny lub złożony z dwóch króćców na przeciwległych końcach tarczy. 
Wał musi być zamocowany do tarczy za pomocą elementów wykonanych z jednolitego materiału 
odpornego na korozję skonstruowane w ten sposób, iż zapobiega poluzowaniu się tych elementów 
podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkrętów, kołków (stożkowych lub innych) lub 
zatrzasków. Wał rozrządu musi obracać się w tulejkach łożyskowych które są wyposażone w sprzęt do 
ich smarowania.  
Uszczelki muszą być w postaci podwójnych o-ringów i muszą być założone na przedłużkę wału 
rozrządu tak, aby doszczelnić zawór po stronie ciśnienia. Uszczelki muszą być wymienialne  
bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu.  
Każda przepustnica musi być dostarczana wraz z odpowiednim kołem ręcznym i przekładnią 
zwymiarowanymi tak, że siła wymagana do zamknięcia lub otwarcia przepustnicy przyłożona ręcznie 
do obwodu koła nie przekracza 200 N.  
Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zaznaczony  
w odlewie kierunek zamykania.  
Na przekładni musi być umieszczony wskaźnik położenia przepustnicy, wskazujący pozycję tarczy. 
Muszą być również wykonane odpowiednie blokady nie pozwalające na ruch poza  
całkowitym otwarciem i zamknięciem tarczy.  
W korpusie musi znajdować się pierścień siedziskowy z brązu, przymocowany za pomocą śrub  
z jednolitego materiału odpornego na korozję w ten sposób, aby uniemożliwi ć poluzowanie się 
pierścienia w trakcie pracy.  
Na przepustnicach musi być wybita ich identyfikacja lub muszą być wyposażone w tabliczki 
identyfikacyjne.  
Przepustnice muszą być dobrane w ten sposób, aby mieć to samo światło co rurociągi, w których są 
zamontowane. Kołnierze przepustnic muszą być wykonane dla PN 10/16 i wytrzymywać ciśnienie 
podczas próby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie śruby i nakrętki narażone na drgania muszą 
być zaopatrzone w podkładki sprężyste lub ustalające o ile nie zostało wyspecyfikowane inaczej.  
Należy zastosować przepustnice zaporowe, odcinające bezkołnierzowe, z napędem ręcznym lub 
elektrycznym, z centrycznym pojedynczym wałkiem, z uszczelnieniem miękkim i z korpusem 
wykonanym z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN10.  
Przepustnice winny być zbudowane z poniższych elementów:  
- kołnierz przyłączeniowy do mechanizmu napędu,  
- wałek ze stali nierdzewnej całkowicie zabudowany w klapie,  
- łożysko wykonane z brązu,  
- obudowa z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym, epoksydowym,  
- klapa ze stali nierdzewnej,  
- uszczelnienie EPDM,  
- połączenie międzykołnierzowe z otworami centrującymi.  
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Zawory zwrotne klapowe. 
- wykonanie kołnierzowe,  
- ciśnienie nominalne PN10,  
- uszczelka w kształcie O-ringu z NBR, PTFE lub EPM,  
- korpus z żeliwa, dysk ze stali węglowej galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej lub NiAlBz.  
Zawory zwrotne należy wykonać z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo. Należy zastosować 
zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i możliwością szybkiego reagowania Zawory powinny 
być zaprojektowane tak, aby zminimalizować szybkość zatrzaskiwania się zamknięcia poprzez 
zastosowanie dociążanych zamknięć. Zamknięcia należy wyposażyć w wymienne uszczelnienia.  
Klapa zaworu musi być odpowiednio dociążona, zaś jej dźwignia musi być przystosowana do pracy w 
warunkach wysokiego obciążenia, przewidziana na dodatkowe obciążenia, których zastosowanie może 
być wymagane w przyszłości.  
Wszystkie zawory zwrotne powinny być przystosowane do pracy w płaszczyźnie poziomej, o ile 
inaczej nie zostanie wskazane w dokumentacji. Zawory mają zostać opatrzone symbolami 
identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami identyfikacyjnymi.  
Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym otwarciu 
nie przekroczyła 2,25 m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak 
instalacja, na której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na 
wibracje mają być wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające.  
 
Zawory odpowietrzające i odgazowujące.  
Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Muszą być zabezpieczone przed pneumatycznym 
zamknięciem. Muszą zamykać się po całkowitym odprowadzeniu powietrza.  
-ciśnienie nominalne PN10,  
-temperatura pracy max. 100°C.  
Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji muszą mieć korpusy wykonane ze stali 
nierdzewnej. Montaż z pomocą kołnierzy lub króćców gwintowanych.  
Zawory te będą zastosowane do odprowadzania gazów z rurociągów (lub zbiorników) bez 
powodowania zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia się ciśnienia 
zasysania. Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstało nadmierne 
podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania.  
Zawory odpowietrzające należy wyposażyć w zasuwy lub zawory odcinające. W sytuacji wystąpienia 
przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji nagłej zmiany ciśnienia, należy zastosować 
zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne doprowadzenie powietrza i następnie 
jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy.  
W przypadku wystąpienia spadku wartości ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego w warunkach 
normalnej pracy urządzenia, należy wówczas zastosować zawór napowietrzający, dzięki któremu 
wpuszczone powietrze doprowadziłoby do wyrównania ciśnień.  
Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą posiadać taką 
samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja i urządzenia, na których zostaną zamontowane.  
 
Oparcia rurociągów i armatury  
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka, 
ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne 
mocowania muszą być zastosowane do utrzymywania rurarzu i towarzyszącej armatury we właściwym 
położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane 
niezależnie od rurociągów, które łączą.  
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne 
układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie 
zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach.  
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Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy muszą być zaprojektowane i wykonane z elementów 
stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie elementów 
odlewanych.  
  
Siłowniki pneumatyczne.  
Pneumatyczne przepustnice międzykołnierzowe z owierceniem typu WAFER, regulacyjne z napędem 
pneumatycznym dwustronnego działania, PN10.  
Wykonanie materiałowe:  
korpus: żeliwo szare GG-25, powłoka epoksydowa, uszczelnienie EPDM,  
dysk: stal kwasoodporna AISI 304, nie dzielony czopowany trzpień ze stali kwasoodpornej AISI304.  
Napęd pneumatyczny dwustronnego działania: ciśnienie sterujące max. 6 bar, konstrukcja z ruchomym 
jarzmem dla przeniesienia ruchu liniowego tłoków na ruch obrotowy wałka.  
Pozycjoner pneumatyczny: sygnał sterujący 4-20 mA, sygnał zwrotny 4-20 mA, zasilanie 24VDC 
 z separacją galwaniczną pozostałych obwodów, możliwość przesterowania ręcznego przy zaniku 
zasilania elektrycznego.  
Skrzynka sygnalizacji pozycji zamknij/otwórz: 2 wyłączniki mechaniczne ze stykiem 
bezpotencjałowym.  
 
Pompy wirowe.  
Pompy wirowe należy zastosować do transportu wody surowej, wody czystej do płukania  
i odprowadzenia popłuczyn . Zastosować należy pompy o osi poziomej i pionowej. Agregaty pompowe 
będą odpowiednie do przystosowania dla regulacji częstotliwości. Sprawność hydrauliczna każdego 
agregatu nie będzie niższa niż 80% przy wyspecyfikowanej wydajności, to znaczy, że stosunek mocy 
przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80.  
Pompy muszą odpowiadać wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, według normy 
PN-ISO 9905. Pompy muszą być wyposażone w podstawę i głowicę z żeliwa szarego. Części pompy 
stykające się z wodą wykonane muszą być ze stali nierdzewnej.  
Pompy będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwierdzone do korpusu 
pompy. Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego,  
a wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być dostępne “na zawołanie”.  
Pompa pochodzić będzie ze standardowego typoszeregu i ma pracować w sposób zadowalający  
w pełnym zakresie przypisanych jej warunków pracy.  
Zestaw pompowy należy posadowić na pojedynczej płycie fundamentowej. Płyta musi być wykonana 
w taki sposób, aby nie doszło do jej odkształcenia w czasie eksploatacji. W płycie zostaną wykonane 
wzmocnione otwory na śruby fundamentowe. Odstępy pomiędzy otworami fundamentowymi mają 
dokładnie pokrywać się z odstępami pomiędzy otworami montażowymi zestawu pompowego. 
 Pompy należy dostarczyć ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta, 
niezbędnymi do bezpiecznej i długotrwałej pracy, takimi jak: zabezpieczenia termiczne, czujniki 
zawilgocenia, czujniki suchobiegu.  
Pompy i wyposażenie musi być wyprodukowane przez uznanego producenta z przedstawicielstwem w 
Polsce, dysponującego odpowiednim serwisem i magazynem części zamiennych. Wykonawca będzie 
współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu i uzgodni szczegóły doboru pomp 
po to, aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod względem parametrów pracy i kosztów 
eksploatacji. Wszystkie zastosowane pompy muszą pochodzić od jednego producenta.  
 
Dmuchawa . 
Dmuchawa ma działać na zasadzie dwóch wirników (typu Rootsa) o trzech płatach z wbudowanym 
układem tłumienia drgań (kanały zwrotne, kanały przed wylotem lub inne rozwiązanie). Kierunek 
ruchu powietrza ma być pionowo w dół. Wspomniana wyżej wydajność musi być osiągnięta przy 
maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych obrotów proponowanej dmuchawy i przy 
częstotliwości 50Hz.  
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Obudowa dmuchawy musi zawierać komorę bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo rozrząd oraz 
obudowę łożysk. Komora przenosząca (cylinder) ma być oddzielona od rozrządu i obudowy łożysk  
za pomocą uszczelnień labiryntowych z otwartą neutralną środkową komorą. Wał napędowy musi być 
uszczelniony za pomocą promieniowego uszczelnienia wargowego. Trójpłatowe wirniki muszą być 
całokute ze stali C45N lub podobnej. Rozrząd musi być wykonany z utwardzaną powierzchnią  
o wysokiej dokładności wykonania i musi zapewnić doskonałe zgranie pracy obu wałów  
w przeciwnych kierunkach.  
Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi ma być w wykonaniu zwartym. Urządzenia 
pomocnicze użyte do wykonania urządzenia muszą być zamocowane na konstrukcji wsporczej tłumika 
wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i tłumik muszą być wykonane jako jedna konstrukcja. 
Wewnątrz tłumika mogą być użyte jedynie części metalowe. Rama musi być zainstalowana na 
podporach tłumiących drgania. Natężenie drgań nie może przekraczać 6 mm/s na korpusie dmuchawy 
i 20 mm/s na ramie podczas normalnej pracy. Dmuchawa musi być napędzana przez silnik elektryczny 
z napędem paskiem klinowym. Silnik elektryczny trójfazowy 380 VAC. Silnik synchroniczny  
o obrotach 1500 obr/min lub 3000 obr/min. Silnik elektryczny musi mieć zapas mocy co najmniej 15% 
w porównaniu do maksymalnej mocy na wale przy częstotliwości 50 Hz. Silnik elektryczny musi być  
dobrze wyważony. Maksymalne dopuszczalne drgania na korpusie silnika przy pracy bez paska 
klinowego (tylko silnik) wynoszą 3 mm/s. Silnik elektryczne musi być zabezpieczony przed 
przeciążeniem termicznym. Silnik musi być zamocowany albo na podporze na zawiasach lub na 
podporze z naprężaczem który zapewnia właściwe napięcie paska bez dodatkowych urządzeń. Układ 
wlotu powietrza musi zawierać tłumik połączony z filtrem wlotowym. Wszystkie części muszą być 
umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezpośrednio na korpusie dmuchawy. Korpus musi 
być skonstruowany w taki sposób, aby pozwolić na szybką i łatwą wymianę wkładów filtra.  
Dmuchawa musi znajdować się w osłonie akustycznej. Maksymalny dopuszczalny poziom dźwięku 
na zewnątrz osłony 80 dB.  
Urządzenie służyć będzie do płukania powietrznego filtrów. Wydajność urządzenia należy dobrać do 
zastosowanej technologii oraz parametrów filtrów. Dmuchawa powinna być wyprodukowana przez 
renomowaną firmę posiadającą w Polsce serwis i magazyn części, np. Kessel lub równoważną. 
 
Sprężarka 
Należy dobrać urządzenie bezolejowe w osłonie dźwiękochłonnej wyposażone w zbiornik powietrza, 
wyprodukowane przez np. takich producentów jak: Kessel, Atlacopko lub równoważnych, 
posiadających w Polsce serwis i magazyn części. 
Urządzenie wykorzystywane będzie do zasilania siłowników napędów pneumatycznych. 
Wydajność agregatu ma zapewniać niezbędną ilość powietrza do funkcjonowania napędów 
pneumatycznych zasuw. Dobrany agregat powinien pracować co najwyżej w zakresie nominalnym, 
dobowy czas pracy agregatu nie powinien przekraczać czasów zalecanych przez producenta, przy 
uwzględnieniu 20% zapasu. 
 
Instalacje dozujące.  
Rury i węże odporne chemicznie mają być wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich 
chemikaliów materiału nie rozprzestrzeniającego ognia, a także muszą być dostarczone w podwójnej 
ilości. Ich rozmieszczenie musi zapewniać łatwy demontaż w celu oczyszczenia.  
Dla linii chemicznej, na której zostaną zastosowane połączenia skręcane lub sklejane, należy zapewnić 
wystarczającą liczbę połączeń elastycznych i kołnierzowych, aby umożliwi ć demontaż odcinków 
rurociągu. W dostępnych miejscach należy zamontować również trójniki i krany do podłączenia wody 
pod ciśnieniem, aby można było przepłukać rurociąg, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystkie rury i węże 
odporne chemicznie muszą być oznakowane kolorami, co ma umożliwi ć identyfikację poszczególnych 
rurociągów /chemikaliów/ na całej trasie.  
Rurociągi chemiczne należy przymocować do wieszaków lub korytek za pomocą zacisków, które 
można łatwo usunąć bez demontażu sąsiednich rur. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i 
zamontowanie takich wieszaków i korytek, które powinny być również odporne na korozję chemiczną.  
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Zestawy dozujące powinny pochodzić od jednego producenta, co ułatwi zaopatrzenie oraz wymianę 
części zamiennych.  
Szczegółowe propozycje dotyczące typu urządzeń transportowo – dozująco – pomiarowo –  
kontrolnych i sterujących, zbiorników magazynowych i dozujących, węży, rur, wieszaków  
i korytek należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  
 
2.4 Wymagania budowlane. 
 
Roboty betonowe i żelbetowe: 
- podłoże z betonu kl. C8/10 pod płytą fundamentową zbiornika reakcji,  
- elementy żelbetowe zbiornika tj. płyta fundamentowa, ściany, płyta nadkomorowa, z betonu kl. C25/30 (W8)  
- podłoże z betonu kl. C8/10 pod ławy kontenera SUW , 
- ściany fundamentowe żelbetowe z betonu kl. C16/20 pod kontener SUW,  
- cement wg PN-B-19701  
- stal zbrojeniowa wg PN-89/H-84023-06 – Stal do zbrojenia betonu. Gatunki oraz PN-82/H-93215 –    
   walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
- kruszywo wg PN-86/B-06712  
- woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250  
- beton wg PN-B-06250 – Beton zwykły oraz PN-EN-206-1 - Beton  
 
Roboty montażowe  
- montaż obudowy kontenera SUW z płyt warstwowych RUUKKI lub równoważnych, 
- montaż płyt warstwowych i bramy wjazdowej w istniejącym kontenerze SUW, 
- montaż blachy nierdzewnej wewnątrz pomieszczeni w części chemicznej , 
- kratki pomostowe ocynkowane i nierdzewne , 
- montaż szalunków systemowych ścian zbiornika reakcji  
 
Izolacje termiczne  
- ocieplenie posadzki w ASUW styropianem  
 
Izolacje przeciwwilgociowe  
- wykonanie izolacji dna zbiornika reakcji oraz ław fundamentowych budynku z papy  
      izolacyjnej na lepiku  
- wykonanie powłoki z IZOBUDU WL na ścianach zewnętrznych zbiornika reakcji, na tynku  
       cementowym poniżej poziomu terenu zbiornika oraz ławach fundamentowych SUW 
  
Gładzie i posadzki  
- posadzka betonowa wewnątrz fundamentu pod kontener SUW, 
- zagruzowanie i posadzka betonowa wewnątrz remontowanego istniejącego kontenera SUW  
- warstwa spadkowa cementowa na dnie zbiornika reakcji, 
- posadzka z płytek klinkierowych w pomieszczeniu chemii  
 
Roboty pokrywcze  
- wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na budynku kontenerowym  
 
Roboty ślusarskie  
- dostawa i montaż włazów i stopni złazowych w zbiorniku popłuczyn i zbiorniku reakcji  
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2.5 Wymagania elektryczne, sterowania i sygnalizacji. 
 
Linie kablowe i system AKPiA. 
Mają zapewnić doprowadzenie energii do studni głębinowych, urządzeń technologicznych oraz 
zapewnić kontrolę i pełną automatykę procesów. Instalacje muszą spełniać następujące funkcje: 

a) rozdział energii; 
b) oświetlenie ogólne i awaryjne; 
c) zasilanie urządzeń technologicznych i towarzyszących; 
d) ochrona przed porażeniem; 
e) ochrona odgromowa i przepięciowa NN i AKPiA; 
f) podtrzymanie napięcia poprzez przemysłowe układy podtrzymania napięcia, zapewniające 
      60 min  pracy dla układów AKPiA; 
g) ekwipotencjalizacja; 
h) automatycznie uruchamiany agregat prądotwórczy; 
i) monitoring należy dostosować do aktualnie obsługującego istniejącą Stacja Uzdatniania  
  Wody f-my: ZAP SOFT Aneta Zmarzły  ul. Lipowa 7 , 46-060 Folwark, tel. 602 558 205 
 

Zakres automatyzacji obiektów: 
a) ujęcie należy wyposażyć w aparaturę umożliwiającą pomiar przepływu, lustra wody, prądu, pomiar   
     i zużycie energii, czasu pracy pomp, oraz współpracę z rozdzielnią ASUW, 
b) układy napowietrzania – załączanie pomp głębinowych powinno powodować załączanie dmuchaw 
c) filtry – urządzenia powinny pracować w systemie automatyki realizującym wszystkie cykle pracy.  
     Do Centralnej rozdzielni powinna być przekazana: wizualizacja pracy filtrów oraz informacja  
      o pracy lub awarii filtra oraz aktualnego cyklu pracy filtra. 
d) Załączanie i wyłączanie pracy filtrów powinno być realizowane z rozdzielni AKSUW.  Każdy filtr 
    wyposażyć w pomiar i rejestrację przepływu wody uzdatnionej oraz pomiar różnicy ciśnień. 
e) układy dezynfekcji i dawkowania chemikaliów –powinny być uruchamiane w miarę potrzeby  
    z     rozdzielni AKSUW. Dozowanie uzależnione od przepływów. 
f) istniejący zbiornik wody uzdatnionej – należy przewidzieć monitorowane poziomy: 
 - jako eksploatacyjne: 
  - pomiar ciągły poziomu, 
 - jako awaryjne : 

- pomiar Hmax wyłączający pracę pomp głębinowych 
- pomiar Hdop.gór. załączający ponownie pracę pomp głębinowych, 
- pomiar Hdop.dol. załączający ponownie pracę pomp sieciowych, 
- pomiar Hmin. wyłączający pracę pomp sieciowych 

f) pompownia sieciowa – załączanie i wyłączanie pomp sterowanych falownikiem w zależności od  
     rozbiorów i ciśnienia. Praca przemienna zestawów pomp. 
    Sygnalizacja alarmowa przepływu wstecznego w razie uszkodzenia armatury zwrotnej. Pełen  
   zakres parametrów oraz stanów pracy pompowni powinien być przekazany do rozdzielni AKSUW. 
g) pomiary ogólne – na rurociągu wody surowej należy przewidzieć pomiar i rejestrację ciśnienia.  
     - na rurociągu wody pitnej należy przewidzieć pomiar i rejestrację przepływu oraz ciśnienia.  
     - na rurociągach popłuczyn lub wody płuczącej ( zrzutu do kanalizacji) przewidzieć pomiar 
            i rejestrację przepływu. 
h) zabezpieczenia obiektu: 

- sygnalizacja otwarcia włazów pomp głębinowych, 
- sygnalizacja alarmowa wejścia do budynku (otwarcie drzwi wejściowych i okien), 
- sygnalizacja alarmowa otwarcia włazów zbiornika wody czystej i popłuczyn, 
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Pompy głębinowe, zbiornik wody czystej 
Studnie głębinowe St.1a i St.2 należy wyposażyć w następujące urządzenia pomiarowe: 

- przepływomierz elektromagnetyczny (posiadający świadectwo legalizacji dopuszczające  
       w stosowaniu do rozliczeń)  do pomiaru przepływu i objętości ujmowanej wody; 
- elektroniczny system pomiaru lustra wody z sondą hydrostatyczną  
- wyłącznik krańcowy – do sygnalizacji otwarcia włazu studni; 
- miernik do pomiaru ciśnienia; 
- miernik do pomiar prądu. 

Mierzone w studniach parametry przesyłać do sterownika PLC w rozdzielni AKSUW za 
pośrednictwem kabli sterowniczych. 
Rozruch pomp rozwiązać z zastosowaniem softstartu, który stanowić będzie jednocześnie 
kompleksowe elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy przed: 

- skutkami przeciążeń, 
- pracą silnika niedociążonego (suchobieg), 
- pracą z asymetrią prądów fazowych, 
- zanikiem fazy, 
- zwarciami, 
- nadmierną temperaturą silnika PTC, 
- wydłużonym rozruchem lub zablokowanym wirnikiem. 
- przekazywać dane do monitorowania zużycia energii. 

Pompy głębinowe pracować winny w funkcji poziomu wody w istniejącym zbiorniku wody czystej. 
W istniejących komorach zbiorników zainstalować należy sondy hydrostatyczne do ciągłego pomiaru 
poziomu wody, sondy konduktometryczne współpracujące z elektronicznym przekaźnikiem kontroli 
poziomu (suchobieg pompy płuczącej i pomp sieciowych) w rozdzielni oraz wyłącznik krańcowy 
sygnalizujący otwarcie włazu do zbiornika. 
Przewiduje się dwa tryby pracy pompy głębinowej: automatyczny i ręczny. W trybie automatycznym 
pracą pompy sterował będzie sterownik PLC, załączenia pompy odbywać się będą w pełni 
automatycznie według zadanego algorytmu w sterowniku PLC. W stanie normalnej pracy wszystkie 
przełączniki wyboru trybu pracy pompy powinny być ustawione w tryb pracy automatycznej. W trybie 
remontowym sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy przycisków Start / Stop. W obu 
trybach pracy na elewacji szafy sterowniczej sygnalizowane będą stany pracy i awarii każdej pompy. 
 
Układ filtracji 
Układ filtracji stanowić będą filtry ciśnieniowe wyposażone w przepustnice sterowane pneumatycznie 
oraz przepustnicę z regulowanym kątem otwarcia. Do każdej z przepustnic doprowadzone będą 
musiały zostać przewody zasilający i sterowniczy. Przy każdym filtrze zainstalowany będzie jeden 
przepływomierz elektromagnetyczny, do każdego przepływomierza należy doprowadzić przewód 
zasilający oraz ekranowany przewód sygnalizacyjny. 
Podczas normalnej pracy stacji w trybie automatyki o położeniu każdej z przepustnic będzie decydował 
sterownik PLC, każda z przepustnic będzie zwrotnie dostarczała informacji o swoim aktualnym 
położeniu. Położenie każdej z przepustnic będzie sygnalizowane na graficznym panelu operatorskim 
oraz w komputerowym systemie wizualizacyjnym obsługiwanym przez PROWOD Czarnowąsy. 
Ponadto zainstalowany przy każdym filtrze przepływomierz, poprzez system PLC będzie przekazywał 
operatorowi aktualną i sumaryczną wartość przepływu wody przez filtr. 
Płukanie filtrów wodą odbywać się będzie dmuchawą i pompą płuczącą załączanych automatycznie. 
Na wypadek awarii systemu automatyki należy przewidzieć możliwość załączenia ręcznego  
przyciskami Start/Stop z poziomu elewacji rozdzielni. Cały proces płukania filtrów odbywał się będzie 
w pełni automatycznie pod nadzorem sterownika PLC. Z poziomu panelu operatorskiego i systemu 
wizualizacyjnego operator będzie miał możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów 
związanych z procesem filtracji, możliwe będzie również wymuszenie płukania dowolnego filtra lub 
zmiana harmonogramu płukania, algorytmu płukania. 
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Pompownia III o 
Woda będzie tłoczona do sieci nowym zestawem pomp sieciowych, w którym każda z pomp zasilana  
i napędzana będzie przez przetwornicę częstotliwości (falownik). Praca pomp sieciowych  
z przetwornicami winna się odbywać w trybie regulacji typu master/slave. Praca pomp sieciowych 
odbywać się musi w pełnej automatyce, w razie awarii układu automatyki (np. sterownika PLC) 
należy umożliwi ć pracę zestawu opartą o własny regulator wbudowany w zestaw pompowy,  
w funkcji nastawionego ciśnienia. W trybie automatycznym algorytm pracy zestawu pomp sieciowych 
winien stabilizować zadane ciśnienie w sieci. Wybór pracy oraz nastaw parametrów pracy zestawu, 
jak i ich podgląd możliwy będzie na panelu operatorskim oraz komputerowym stanowisku 
dyspozytorskim z wizualizacją. 
 
Sterownik programowalny, wizualizacja pracy Stacji. 
Praca Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody odbywać się będzie w pełnej 
automatyce, nadzorowanej przez sterownik programowalny PLC. Sterownik zapewnić ma realizację 
zadanego algorytmu pracy, jak i kontrolowanie stanów awaryjnych. Komunikację sterownika  
z użytkownikiem należy zapewnić poprzez graficzny dotykowy panel operatorski kolorowy min. 15”, 
umieszczony na elewacji rozdzielni technologicznej. Na panelu odwzorować należy graficznie 
schemat technologiczny stacji, umożliwiający odczyt oraz zmianę parametrów pracy stacji. 
Panel powinien umożliwiać bezpośrednie generowanie i drukowanie raportów , zdarzeń, historii, 
wykresów itp., oraz mieć możliwość przeniesienia danych na pamięć masową. 
Dobrany system PLC musi zapewnić możliwość przekazywania sygnałów i parametrów pracy 
AKSUW-u zdalnie do dyspozytorni w PROWOD Czarnowąsy oraz dyspozytorni mobilnej, jak 
również realizować sterowanie ciśnieniem wyjściowym zestawu hydroforowego (pompami IIIo), 
pompami głębinowymi , procesem płukania. 
W chwili obecnej system ma wysyłać informacje o poszczególnych stanach awaryjnych, w postaci 
sms poprzez GSM, system ma umożliwi ć dowolny wybór dokonany przez operatora wskazanych 
odbiorców informacji o awariach. 
Na stacji muszą być monitorowane i przekazywane sygnały do dyspozytorni PROWOD Czarnowąsy 
oraz dyspozytorni mobilnej co najmniej: 
- ciśnienie na wejściu SUW; 
- przepływ i objętość na wejściu z SUW; 
- temperatura w obiekcie; 
- wstęp do obiektu; 
- brak napięcia, brak fazy; 
- brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator – UPS; 
- poziom wody w zbiornikach; 
- monitoring agregatu prądotwórczego, 
 
oraz ze studni co najmniej: 
- poziom lustra wody; 
- przepływ i objętość wody pompowanej ze studni; 
- ciśnienie wody na wyjściu ze studni; 
- prąd pompy; 
- otwarcie pokrywy; 
- zużycie energii na poszczególnych studniach; 
- obecność trzech faz, za niskie oraz za wysokie napięcie zasilające; 
- brak zasilania; 
- praca/awaria pompy; 
- czasu pracy pompy.  
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3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3.1 Przygotowanie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy oraz Robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,  
a w szczególności:  

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
(b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  W czasie wykonywania 
Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 
tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory 
i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową  

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
     a)   utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
    b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów   i norm  

  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
   lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
   lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

        a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
        b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
               - zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
                   - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
                  - możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
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dopuszczalnego.  Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
 i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora  Nadzoru i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora  Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,  
 a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na 
Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia    od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadomiony Inspektora  Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał    za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora  Nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa   
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 Ochrona i utrzymanie Robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora  Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora  Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne    i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny   za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora  Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 

Zezwolenia. 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 
na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, 
na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia  
i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwi ć władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział  
w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. 

Przebudowa urządzeń kolidujących. 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy 
 i budowy. 

Tablice Informacyjne. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy tablic 
informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku budowy. 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
 

3.2    Materiały.  
Inspekcja wytwórni materiałów.  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora  Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót           
 i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane  
w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora  Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora  Nadzoru. 

Pochodzenie materiałów.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia 
będą wymagane przez Inspektora  Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

3.3 Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. Liczba  
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska    i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora  Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora  Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostanie przez Inspektora  Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

3.4 Transport.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora  Nadzoru będą usunięte z Placu 
Budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

3.5 Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora  Nadzoru.. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora  Nadzoru.. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora  Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora  Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora  Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Harmonogram robót. 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy 
powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
• przed rozpoczęciem robót należy oczyścić lub zapewnić rowy melioracyjne, 
• dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 
• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się 

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
• należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

3.6 Kontrola jakości robót. 
Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  
z  Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie 

transportu 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora  
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
 z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora  Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora  Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. 
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Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o         rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora  Nadzoru. 

Raporty z badań.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

Badania prowadzone przez Inspektora  Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 
 i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik Budowy   
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia do zakończenia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Inspektora  Nadzoru Rysunków, 
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• uzgodnienie przez Inspektora  Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora  Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora  Nadzoru, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
• godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
• sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  
• opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
• szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych  

i użytych dostaw. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora  Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora  Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora  
Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-
(3) następujące dokumenty:  

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)  protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d)  protokoły odbioru Robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
 f)  korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  Nadzoru i przedstawiane  do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 



Program funkcjonalno- użytkowy. Zaprojektowanie i rozbudowa AKSUW w miejscowości Stare Siołkowice          - 28 - 
 

Gmina Popielów   pow. opolski  woj. opolskie 

3.7 Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane  
do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej  
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora  Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
 i Inspektora  Nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora  Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania Robót. 

Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora  Nadzoru. 

Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

3.8 Przejęcie robót. 
Procedura Przejęcia Robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora  Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących  
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
przez Inspektora  Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca  
od zobowiązań określonych Umową. 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór robót należy wykonywać  z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora  Nadzoru. 

• Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru  zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa  
w punkcie 8.5. 

• Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

• Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
 z Rysunkami i Specyfikacjami. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Rysunki z naniesionymi zmianami, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu,  
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• sprawozdanie techniczne, 
• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

3.9 Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót,  wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów  
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy  
z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową 

3.10 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza. 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą 
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty 
wykonawcze zgodnie z p. 1.4.1.3 ST. Podstawą płatności są ceny ryczałtowe - pozycje l, Przedmiaru 
Robót Wymagania Ogólne , obejmujące zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

3.11 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy :  
• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.): 
• ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu 
zakończenia inwestycji. Następnie, tablica informacyjna powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową.  
Tabliczki znamionowe  
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 
urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., 
niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.  
Koszty zawarcia ubezpieczeń  ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt.  
 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania  i wszystkich wymaganych Gwarancji  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  
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III. Cz ęść informacyjna.  
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi  
    z odrębnych przepisów. 
 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji 
stanowi Załącznik nr 1. 

 
2.  Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  nieruchomością  
       na cele budowlane. 
 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością (terenem), na której 
realizowana będzie projektowana inwestycja. 
Wypis z rejestru gruntów stanowi Załącznik 2.  

 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
     budowlanego. 
 

 Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 117 z 2004). 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
 i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
     robót  budowlanych. 
  
a) Kopia mapy zasadniczej - stanowi Załącznik nr 3 
 
b) Dokumentacja geologiczno-inżynierska - stanowi Załącznik nr 4 
Wykonawca w ramach prac przedprojektowych (jeżeli będzie uważał, że jest taka potrzeba), wykona 
dokumentację geologiczno-inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania Robót,  
w szczególności ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia. 
 
c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 
 Na terenie oczyszczalni ścieków, ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki objęte 
 ochroną konserwatorską. Zalecenia konserwatorskie nie mają zastosowania. 
 
d)  Inwentaryzacja zieleni. 
Na terenie przeznaczonym pod rozbudowę stacji wodociągowej nie przewiduje się likwidacji zieleni. 
 
e) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty,  opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 
 Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nie były wykonywane badania stężeń zanieczyszczeń 
powietrza. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność, pozyska informacje odnośnie stanu jakości 
powietrza w rejonie inwestycji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. 
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f).  Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 
W rejonie inwestycji nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 
 
g)  Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 
        rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce. 
W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 
obiektów, które w ramach Kontraktu mają być wykorzystane, modernizowane, przebudowane lub  
są z Robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 
niezbędnych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 
elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 
 
Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogólnej 
inwentaryzacji obiektów podlegających rozbudowie  lub związanych w jakikolwiek sposób  
z Robotami będącymi w zakresie Kontraktu przed złożeniem Oferty. 
 
h)  Warunki techniczne i organizacyjne dotyczące przyłączy 
W zakres uzbrojenia terenu Stacji Uzdatniania Wody wchodzą sieci: technologiczne, wodociągowa, 
kanalizacji sanitarnej i  energetyczna. 
Nowe obiekty zostaną zasilone z wykorzystaniem niżej opisanych źródeł i miejsc włączenia mediów. 
Wszystkie media są w dyspozycji Zamawiającego. 
 
i)  Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 
1.  Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, prowadzenia 
robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego rozbudowy 
SUW, leżą po stronie Wykonawcy robót. 
 
2.  Miejsce składowania materiałów z rozbiórki, ziemi z wykopów – wywóz gruzu, materiału  
z rozbiórek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania karty przekazania odpadów. 
 
3.  Zaplecze budowy – Zamawiający udostępni teren zlokalizowany bezpośrednio na terenie istniejącej 
stacji wodociągowej, przy czym teren po zakończeniu budowy należy przywrócić do stanu zastanego.  
 
Załączniki: 
1. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania. 
2. Wypis z rejestru gruntów. 
3. Kopia mapy zasadniczej. 
4. Opis warunków geotechnicznych. 
5. Decyzja Pozwolenie wodnoprawne. 
6. Decyzja zasobowa studni St. 1a 
7. Badania wody surowej 
 
Część rysunkowa: 
Rys nr 1  Plan orientacyjny w skali 1:10 000 
Rys nr 2  Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500  
Rys nr 3  Rzut istniejącego kontenera SUW  
Rys nr 4  Karta otworu nr 2  
Rys nr 5  Karta otworu nr 1a  
   



















































































           Zakres prac remontowych: 
  - rozbiórka istniejących urządzeń technologicznych wraz z orurowaniem i armaturą,  
 - przeróbka instalacj i energetycznych, 
 - zagruzowanie i wylanie nowej posadzki,  
 - pomalowanie elementów stalowych i uszczelnienie dachu, 
 - zabudowa ścianki z płyt warstwowych po rozbiórce zbiornika reakcji, 
 - zabudowa bramy w jazdowej w ścianie po rozbiórce f iltra (do transportu agregatu),  
 - adaptacja pomieszczeń i instalacji energetycznych pod przewoźny agregat prądotwórczy, 






