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Wójt Gminy Dionizy Duszyński 

 

 

 

 

Popielów, dnia 2007-10-23



1. Zamawiający  
Wójt Gminy Popielów 

Adres: 

Urząd Gminy w Popielowie 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

tel. 0 77 427 58 22 

faks 0 77 427 58 38 

e-mail ug@popielow.pl 

strona internetowa: www.popielow.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest remont urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w 

Starych Siołkowicach, mający na celu poprawę efektywności i płukania filtrów ,  obejmujący 

swoim zakresem: 

  

 Demontaż rurociągów w hali technologicznej (z pominięciem układu rurociągów zestawu 

pompowego), 

Demontaż mieszacza wodno-powietrznego φ1400 

Zagruzowanie części kanału technologicznego, wybudowanie fundamentu pod pompę płuczącą 

Demontaż rurociągów sprężonego powietrza do hydrofora i filtra, 

Demontaż chloratora 

Demontaż orurowania filtra, 

Czyszczenie filtra, 

Wymiana drenażu w filtrze na dysze niskooporowe (800 szt./l filtr) 

Wymiana złoża filtracyjnego na złoże katalityczno-żwirowe (5 ton warstwy podtrzymującej, 10 

ton złoże kwarcowe, 7,2 tony złoże katalityczne) 

Zaadaptowanie hydrofora na zbiornik reakcji i montaż orurowania filtra i zbiornika reakcji wraz z 

niezbędną armaturą, 

Montaż dmuchawy i pompy do płukania filtra, 

Wyposażenie istniejącego zestawu hydroforowego w falownik, 

Montaż układu dozującego NaOH+KMnO4 

Montaż układu dozującego podchloryn sodowy 

Uzupełnienie istniejącej chlorowni w wentylację grawitacyjną 



Automatyzacja włączania wentylacji mechanicznej- zblokowanie włączania wentylatora z 

otwarciem drzwi - czujnik podczerwieni. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania Urządzenia wskazane w dokumentacji  

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia do 15.04.2008r. 
 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, iż spełniają 
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Pzp) oraz nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów  
6.1.1 Zamawiający celem potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenie do oferty następujących dokumentów: 
- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony 

dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.   
 

- Oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. W przypadku 

składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi 

być złożony przez każdego Wykonawcę.  
- Oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu.    

 

6.1.2 Zamawiający celem potwierdzenia, że w Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami do wykonania 
zamówienia żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 
Doświadczenie zawodowe – sporządzenia i załączenie do oferty wykazu wykonanych w ciągu 

ostatnich pięciu minimum dwóch robót polegających na wykonaniu sieci instalacji 

wodociągowej. Z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.  

W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.    

 

 

 

7.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  



W niniejszy postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie 

jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 

pisemnie.    

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Robert Radomski – tel. 0 77 427 58 39; e-mail: zp@popielow.pl ; 

Mateusz Macioszek – tel. 0 77 427 58 27; e-mail: budownictwo@popielow.pl   

 

8. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy 
 
 9. Termin związania z ofertą. 
9.1 Wykonawca pozostaje związany z ofert a przez okres 30 dni. 

9.2 Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania z 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.4 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalna tylko z 

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. 
 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 10.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych i wariantowych. Wykonawcy mogą wspólnie się ubiegać o udzielenie 

zamówienia. Zobowiązani są wówczas do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta 

Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed 

zawarciem umowy sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

10.2 Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty 

złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone przez Wykonawcę na każdej stronie 

dokumentu za zgodność z oryginałem. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę 
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej 

prawdziwości w inny sposób.  

10.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę.  
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w 

terminie składania ofert – muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – 

INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 

11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI /Dz. U. z 2003r. Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm./ i załączona jako odrębna część nie związana w sposób trwały z 

wnioskiem. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp.     

Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie /paczce oznaczonej: 



- nazwą i adresem Wykonawców 

- nazwą i adresem zamawiającego 

oraz opisanej w następujący sposób: 

Oferta przetargowa na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych 
Siołkowicach” Nie otwierać przed  14.11.2007r. przed godziną 900 

 Kompletna oferta stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami: 

- zał. nr 1 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

   postępowaniu; 

- zał. nr 2 – oświadczenie o nie zaleganiu w opłaceniu podatków; 

- zał. nr 3 – oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne;  

- zał. nr 4- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej; 

- zał. nr 5 – doświadczenie zawodowe 

- zał. nr 6 – pełnomocnictwo /jeżeli dotyczy/. 

- zał. nr 7 - parafowany wzór umowy 

- zał. nr 8 – kosztorys ofertowy 

Jeżeli, któryś z załączników nie dotyczy Wykonawcy wówczas należy zapisać, iż „nie dotyczy”. 

10.7 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty parafowany wzoru umowy jako przyjętej 

do wiadomości. 

10.8 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie  

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, ż przed upływem tego terminu zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzenie zmian lub wycofaniu oferty. 

10.9Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Kancelaria Wójta I piętro do dnia 14.11.2007 

do godziny 9
00

. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 
zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

protestu. 

 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 

14.11.2007r. o godzinie 9
00

 w Urzędzie Gminy Popielów ul. Opolska 13 46-090 Popielów Sala 

Konferencyjna I piętro. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
12.1 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiarów 

robót jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W celu 

prawidłowe przygotowania oferty oraz prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej zaleca się, 
aby każdy z Wykonawców sprawdził w terenie warunki wykonania zamówienia. 

12.2 Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym odbywać się będzie w złotych 

polskich. 

 

 



13.Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Przy wyborze ofert zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 
Kryterium: cena   Waga: 100% 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium oraz jego wagę. 
Oferty oceniane będą punktowo. 

[Najniższa cena oferowana/(cenę oferty badanej)] x 100 pkt x 100% 

 Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.   

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawi zamówienia publicznego. 
 

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane wyżej kryteria cen ofert. 

14.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy występują przesłanki wskazane w art. 

93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14.3 O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty lub wykluczeniu 

wykonawcy z postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 

14.4 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

zamawiający podpisze po upływie terminu przewidzianego ustawą na wniesienie protestu jednak 

nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą. 
 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do 

wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania zamówienia w formie określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych  

w wysokości 5 % całkowitej wartości zamówienia.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie wypłacone 

Zamawiającemu jako rekompensata poniesionych strat, powstałych z winy 

Wykonawcy wskutek niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy.       

3. 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zadania zostanie zwrócone 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót, 

po potrąceniu ewentualnych strat. 

4. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zadania zostanie zwrócone 

Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych 

strat. 

 

 

 

 

 

16. Istotne postanowienia umowy. 
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej siwz. 

 



17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy, zgodnie z działem VI środki ochrony Prawnej ustawy 

Prawo zamówień publicznych.   

 

Niniejszą SIWZ stanowią 
Druk SIWZ wraz z załącznikami: 

- zał. nr 1 –wzór formularza ofertowego; 

- zał. nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków, ; 

- zał. nr 3 – wzór oświadczenia o nie zaleganiu – US; 

- zał. nr 4 – wzór oświadczenia o nie zaleganiu – ZUS; 

- zał. nr 5 – projekt umowy  

- zał. nr 6 – przedmiar robót 

- zał. nr 7 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zał. SIWZ nr 1 

 

 

miejscowość, data ……………………………. 

 

………………………………… 

           (pieczęć firmy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane wykonawcy: 

 

Nazwa:   …………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………… 

Siedziba   …………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………… 

e-mail    …………………………………………………………………… 

telefon    …………………………………………………………………… 

fax    …………………………………………………………………… 

Numer REGON  …………………………………………………………………… 

Numer NIP   ………………………………………………………………… 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie „Rozbudowa stacji 

uzdatniania w Starych Siołkowicach” 

Składamy niniejszą ofertę:  
Cena oferty 

 

zł 

Wartość netto  

 

 

Słownie 
 

zł .…/100 

 

zł 

VAT 22% 

 

 

Słownie 
 

zł …/100 

 

zł 

Wartość brutto 

 

 

Słownie  
 

zł…./100 

  



Termin wykonania zamówienia: 15.04.2008 

Okres gwarancji: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.  

Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 

 

Oświadczamy, że: 

Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji lokalnej 

terenu budowy. 

W pełni akceptujemy warunki określone w SIWZ. 

3.   Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do: 

- podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

miejscu i  terminie wskazanym przez zamawiającego, 

Na ................... kolejno ponumerowanych stronach składamy ofertę wraz z załącznikami. 

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest/są: 
  

 

 

  ..................................................................................................................... 

    telefon kontaktowy,faks:............................................................................... 

   zakres odpowiedzialności...............................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                   ………………………………… 

     
(imiona i nazwiska osób uprawnionych do                                      podpisy 

 reprezentowania Wykonawcy)
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik SIWZ nr 2 

 

 

miejscowość, data………………..…………….. 

 

 

……………………………….. 

          (pieczęć firmy) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Data   ………………………………………………… 

 

Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………..  

  ………………………………………………………………….. 

Siedziba wykonawcy ………………………………………………………………….  

  …………………………………………………………………..   

 …………………………………………………………………... 

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem 

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;    

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 

2  Prawa zamówień publicznych, 

 

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane 

wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, ze wszystkie dokumenty oraz 

przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. 
      

 

 

 

                    …………………… 

       podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

 



Zał. SIWZ nr 3  

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

O NIE ZALEGANIU W PŁACENIU PODATKÓW 
 

 

 

Oświadczamy, iż nie zalegamy z opłaceniem podatków. 

 

 

 

 

 

                                    ………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. SIWZ nr 4  

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

O NIE ZALEGANIU Z OPŁATAMI W ZUS 
 

 

 

 

Oświadczamy, iż nie zalegamy z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne. 

 

 

 

 

 

                           …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. SIWZ nr 5 

 

 

 

 
 

UMOWA nr ITR.ZP341/15/07  
 

 

zawarta w dniu  ………………………..r. w Popielowie pomiędzy: 

Gminą Popielów 46-090 Popielów, ul. Opolska 13, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Popielów 
zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa : 

- Wójt Gminy Popielów      – Dionizy Duszyński, 
 

z kontrasygnatą 
 

- Skarbnika Gminy               – Joanna Rudnik 
 

a firmą: 
 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez: 

 
………………………………………………………….  

 
W wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) realizowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego – Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie,  została zawarta 

umowa o następującej treści. 

 
 

§ 1 
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w terminie do 15.04.2008 r. 

zadania pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach” 

 

§ 2 



1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres rzeczowy 

opisany jest w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy, wynosi: 

a) netto …………………………….. zł (słownie: 

……………………………………………………………………………..…..  zł 

/100) 

b) stawka VAT …… %  

c) wartość podatku VAT: ……………………….. zł (słownie: 

……………………………………………………………………………….  zł 

…/100) 

d) brutto: ………………………………….. zł (słownie: 

…………………………………………………………………………zł …../100) 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub 

negocjacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności 

zapobieżenia awarii. 

 

§ 3 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie do trzech dni 

po podpisaniu umowy. 

 

§ 4 

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień 
…………….r.  

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień 
15.04.2008r. 

 

§ 5 

1. Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie  …………………………….. 

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ……………………………..  

 
§ 6 

1. Odbiór końcowy przedmiotu zmówienia nastąpi po uprzednim pisemnym zgłoszeniu 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 

2. Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wraz z 

przedstawieniem zamawiającemu wszystkich odbiorowych. 

3. Zamawiający w terminie do trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do 

odbioru robót rozpocznie czynności odbiorowe. 

§7. 



1. Fakturowanie odbywać się będzie na podstawie potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru: protokołu końcowego odbioru robót z wyszczególnieniem pozycji z 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, z ujęciem ich kwot netto i brutto, z 

wyszczególnionym podatkiem VAT każdej pozycji.  
2. Termin płatności faktur ustala się do 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

Należność zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wykonawcy 

:……………………………………………………………………………………………

…. 
 

§ 8 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w formie 

…………………………….. w wysokości 5 % całkowitej wartości zamówienia na kwotę 
…………………………. zł ( słownie: 

…………………………………………………………………………..   zł …../100) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie wypłacone Zamawiającemu 

jako rekompensata poniesionych strat, powstałych z winy Wykonawcy wskutek 

niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.       

3. 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zadania zostanie zwrócone 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót, po 

potrąceniu ewentualnych strat. 

4. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zadania zostanie zwrócone 

Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych 

strat. 

 

§ 9 

1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną i 
przedstawiona oferta przetargową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. W dniu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kartę 
Gwarancyjną na okres 36 miesięcy, w której gwarantuje, że: 

a) wykonane roboty oraz użyte materiały zapewniają bezpieczne i bezawaryjne 

użytkowanie; 

b) w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie 

po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia; 

c) jeżeli nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu siedmiu dni od 

otrzymania powiadomienia, Zmawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we 

własnym zakresie lub zatrudnioną strona trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a 

poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej.  

 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Okres 

gwarancji na całość wykonanych robót ustala się na okres 36 miesięcy licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca usunie 

stwierdzone wady na własny koszt w terminie wymaganym przez Zamawiającego,  
 

 

 



podanym w pisemnym powiadomieniu. Okres gwarancji na roboty naprawione będzie się 
rozpoczynał od dnia odbioru robót poprawkowych. 
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zasianych i 

posadzonych roślin. Zamawiający wraz z autorami projektu oraz wykonawcą 
przeprowadzać będzie ocenę udatności nasadzeń. W przypadku wypadów zasianych i 

posadzonych roślin wykonawca zobowiązany jest do uzupełnień tych nasadzeń.  
 

 

§ 10 

1. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i 
materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom i standardom. 

2. Zamawiający i powołany  przez Zamawiającego inspektor nadzoru mają prawo w każdym 

momencie realizacji zamówienia odrzucić każda część robót i użytych materiałów jeżeli 

nie będą zgodne z wymogami § 9 pkt 1 niniejszej umowy. Odrzucenie powinno nastąpić 
w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników. Zmawiający 

zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników, który 

przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy da powód do uzasadnionych skarg. 
4. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje działania i zaniedbania    

 

 
§ 11 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a. za przekroczenie terminów wykonania zamówienia określonych w §4 w 

wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; 

b. za zwłokę w usunięciu wad i usterek w trakcie odbioru końcowego lub 

które ujawniły się w okresie rękojmi w wysokości 0.10% wynagrodzenia za każdy 

dzień zwłoki ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub 

usterki; 

c. w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10% 

umownego wynagrodzenia. 

2. Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć wartości 10% wynagrodzenia 

umownego. Gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 10% Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek konsekwencji 

zobowiązań w stosunku do Wykonawcy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany wypłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

a. jeżeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego zamówienia 

dłużej niż 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o zakończenia robót i 

zgłoszenia do odbioru 0.10% za każdy dzień zwłoki. 

b. jeżeli bez winy Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od umowy, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa 

poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w 

przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z 

nienależytym wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony. 



5. Wymienione w § 11 pk1 1,3,4 kary umowne i warunki zadość uczynienia nie zwalniają 
stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie 

zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 

 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

1. Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygać we własnym 

zakresie i dopiero, gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego.   

3. Wszelkie zmiany zapisów w treści umowy mogą być dokonywane na pisemny, 

uzasadniony wniosek jednej ze stron i wymagają pisemnej zgody drugiej strony. 

4. Wszelkie zmiany wprowadzone do treści umowy mogą być dokonywana wyłącznie w 

formie aneksu do umowy.  

 

 

§ 15 

1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 
a) 1.Harmonogram rzeczowo - finansowy 

b) 2. Oferta Wykonawcy. 

 

 

§ 16 

1. Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 



Zał. SIWZ nr 6 

 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. SIWZ nr 7  

 

 

 

 

Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Inwestor: Gmina Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów  

Nazwa zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach” 

Kody CPV:  

45252126-7 Zakład wody pitnej 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

45310000-3 Roboty elektryczne  

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  

45442100-8 Roboty malarskie  

 
1. Przedmiot specyfikacji  
Rozbudowa stacji uzdatniania wody mającą na celu poprawę efektywności płukania filtrów. 

2. Materiały  
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 

10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektowych i przedmiarów robót.  

Na żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.  

W dokumentacji projektowej podane są materiały i systemy referencyjne jak też parametry 

techniczno-eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego.  

Użyte w dokumentacji projektowej określenia, wskazują na rodzaj lub producenta materiałów 

(systemów), to tylko w celu określenia parametrów technicznych materiałów i rozwiązań 

systemowych.  

Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, 

muszą spełniać parametry techniczne przywołane w dokumentacji.  

W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych, Zamawiający może dopuścić wyłącznie 

takie rozwiązania zmian technologii wykonania i użytych materiałów w ofercie, które przed jej 

wprowadzeniem będą uzgodnione z Zamawiającym, a ich parametry techniczno eksploatacyjne 

nie będą gorsze niż referencyjne przywołane w dokumentacji, co musi wykazać wykonawca. 

 

W ofercie należy uwzględnić prace bezpośrednio wynikające z dokumentacji projektowej, oraz 

wszystko to co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania 

przedmiotowego zadania z uwzględnieniem organizacji prac w czynnym obiekcie.  

3. Sprzęt i transport  

Do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla 

danego rodzaju robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Wykonawca jest zobowiązany 

usuwać na bieżąco wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 

drogach publicznych, dojazdach do placu budowy oraz na terenie Zamawiającego.  



4. Wykonanie robót  

Wymagane jest zapoznanie się z obiektem przed złożeniem oferty (wizja lokalna)  

Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie.  

Zakres robót obejmuje:  

 Demontaż rurociągów w hali technologicznej (z pominięciem układu rurociągów zestawu 

pompowego), 

Demontaż mieszacza wodno-powietrznego φ1400 

Zagruzowanie części kanału technologicznego, wybudowanie fundamentu pod pompę płuczącą 

Demontaż rurociągów sprężonego powietrza do hydrofora i filtra, 

Demontaż chloratora 

Demontaż orurowania filtra, 

Czyszczenie filtra, 

Wymiana drenażu w filtrze na dysze niskooporowe (800 szt./l filtr) 

Wymiana złoża filtracyjnego na złoże katalityczno-żwirowe (5 ton warstwy podtrzymującej, 10 

ton złoże kwarcowe, 7,2 tony złoże katalityczne) 

Zaadaptowanie hydrofora na zbiornik reakcji i montaż orurowania filtra i zbiornika reakcji wraz z 

niezbędną armaturą, 

Montaż dmuchawy i pompy do płukania filtra, 

Wyposażenie istniejącego zestawu hydroforowego w falownik, 

Montaż układu dozującego NaOH+KMnO4 

Montaż układu dozującego podchloryn sodowy 

Uzupełnienie istniejącej chlorowni w wentylację grawitacyjną 

Automatyzacja włączania wentylacji mechanicznej- zblokowanie włączania wentylatora z 

otwarciem drzwi - czujnik podczerwieni. 

 

5. Organizacja placu budowy  

Zamawiający wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej  

Podczas prac należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem i zniszczeniem i nie objęte remontem 

pomieszczenia i istniejącą stolarkę okienną. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym kurtyny oddzielające, folie, 

ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  
Prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami bhp i p-poż,.  
Wymagane jest bieżące usuwanie na wysypisko gruzu i odpadów z terenu budowy. Zabrania się 
wyrzucania gruzu i wykładzin przez okna, zabrania się wylewania resztek farb i substancji 

chemicznych do instalacji kanalizacyjnej.  

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy.  

6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie stosował szczególne środki ostrożności i zabezpieczenia związane z:  

a) zanieczyszczeniem instalacji wewnętrznych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w 

pomieszczeniach biurowych Zamawiającego, przekazanych Wykonawcy na czas realizacji prac 

oraz w pomieszczeniach magazynach oraz w maszynach, urządzeniach 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.  

8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych 

pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i 

utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób 

zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich.  

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń (sanitarne, telekomunikacyjne, 

komputerowe, klimatyzacyjne) funkcjonujących w budynku Zamawiającego. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji i urządzeń.  
12. Dokumenty budowy  

- umowa  

- dziennik budowy 

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- instrukcje przedstawiciela zamawiającego oraz protokoły ze spotkań i narad na budowie,  

- protokoły odbioru robót,  

- aktualizacje harmonogramu robót,  

- ewidencja zmian,  

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
 

13. Odbiór i rozliczenie robót  

Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową, tj. na podstawie faktury końcowej, 

potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego.  

Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę, 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

 



 
01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
01.1. Wstęp 
01.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dotyczących Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach . 

 
01.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót 

 
01.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
W zakres robót objętych specyfikacją techniczną wchodzą roboty związane z rozbudowa stacji 

uzdatniania wody zgodnie z projektem. 

 
01.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Techniczną. 
 
01.2.Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Techniczną , Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 

 
01.3.Materiały 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia winny być wyrobami 

budowlanymi, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania 

w budownictwie i posiadać właściwe oznaczenia: 

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji; 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnianie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa; 

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

 

01.3.1 Składowanie materiałów 
Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać na płaskim, równym podłożu, tak, aby na całej długości stykały 

się z podłożem, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz 

spełnienie warunków bhp. 

Ponadto: 

rury należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej 



długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur 

nie powinna przekraczać 1,5 m. 

składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego. 

Armatura przemysłowa 

Armatura przemysłowa, zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana 

w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 

powodującymi korozję. 
Urządzenia technologiczne 

Urządzenia technologiczne należy przechowywać na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie warunków bhp. 

Inne materiały 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania 

materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed 

uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych .W okresie składowania 

materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych.. 

 
01.4 Sprzęt 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

 
01.5.Transport 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i 

ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. 

 
01.5.1 Transport rur przewodowych 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Rury można przewozić środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. W przypadku 

załadowania do wagonu lub samochodu ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je 

zabezpieczyć przed pomieszaniem. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub w inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisów o 

ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur w otulinie z PE w temperaturze blisko 0C i niżej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

 
 
 
 



01.5.2 Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. 

Armatura transportowa luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
01.5.3 Transport urządzeń 
Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Urządzenia winny być przewożone w położeniu 

wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń oraz zabezpieczone przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i 

ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

01.6 Część technologiczna 
 
Układ technologiczny istniejącej SUW składa się z następujących elementów: 

- ciśnieniowe napowietrzanie wody, 

- filtracja ciśnieniowa 

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu w ilości 0,5 g Cl2/m
3
. 

Układ konstrukcyjny stacji przedstawia się następująco; 

- studnie ujęciowe, w których zamontowane są pompy głębinowe 

- aerator (mieszacz wodno-powietrzny) służący do napowietrzania wody surowej, φ 1400-

szt. 1, 

- sprężarki do napowietrzania wody i płukania filtra powietrzem WAN-K, Q=20 

m
3
/h, p=0,8 Mpa, N=3,0 kW, szt. 2 

- zbiornik sprężonego powietrza V=2,5 m
3
, p=l,0 MPa 

- filtr poziomy φ2800 , F=10 m
2
 wypełniony złożem kwarcowym, szt. l 

- dezynfekcja okresowa wody uzdatnionej roztworem podchlorynu 

sodowegopodawanego przez chlorator C - 52 szt. l, 

- zbiornik retencyjny wody czystej dwukomorowy o pojemności 300 m
3
, 

- pompownia II° składająca się z 3 sztuk pomp typu MVI5004 (Q=168 m
3
/h, H=40,0 m 

sł. w., N=3x11 kW) 

- hydrofor poziomy φ2800, V=53 m
3
, p=0,6 MPa, 

- zbiornik wody czystej V=300 m
3
 

- odstojnik 

- neutralizator 

W procesie napowietrzania przewidziano 20% powietrza w stosunku do ilości oczyszczanej 

wody. 



Prędkość filtracji w zakresie 6 m/h. 

 
01.6.1 Ujęcie wody 
Woda ujmowana jest naprzemiennie dwiema studniami nr l i nr 2. W ramach rozbudowy SUW nie 

przewiduje się wymiany istniejących pomp głębinowych. 

Parametry studni ujęciowych: 

 Studnia nr 1 Studnia nr 2 

Głębokość studni 58,0 m 55,5 m 

Rzędna terenu  153,28 m npm 

Rzędna statycznego zwierciadła wody 147,78 m npm 147,18 m npm 

Średnica rury nadfiltrowej 11
3
/4",dł.42,5m 320 mm, dł. 37,0 m 

Średnica rury podfiltrowej 113/4",dł. 5,0 m 113/4",dł.4,0m 

Średnica rury perforowanej 11
3
/4",dł. 10,0 m 11

3
/4",dł. 9,5+4,0 m 

Rodzaj filtra Siatka miedziana nr 8 Filtr roboczy o średnicy 1 1 
3
/4" perforowana rura    

stalowa owinięta siatką   
nylonową 1x1 mm 

dwukrotnie 

Średnica rury między filtrowej  113/4",dł. 0,7 m 

Agregat pompowy G80 -7,5 kW G80 -7,5 kW 

 

01.6.2 
Zestaw do chemicznego utleniania 

Do chemicznego utleniania związków organicznych tworzących mętność i barwę - środek 

alkalizująco-utleniający NaOH+KMnO4. Ilość dozowanego reagentu równa  D=5g /m
3
 

Przyjęto dawkowanie środka alkalizująco-utleniającego NaOH+KMnO4 w postaci 2,5 % roztworu. 

Stąd ilość dozowanego roztworu roboczego oraz wymagana wydajność pompy dozującej wynosić 
będzie qp.= 5/25 x 60 = 12 dm

3
/h 

Do chemicznego utleniania służyć będzie zestaw składający się ze zbiornika o pojemności 100 

dm
3
 z pompą dozującą DME 19 o następującej charakterystyce: 

- Typ DME 19-10 A-PP/E/C-F-116F 



- maksymalna wydajność: 18,5 dm
3
/h przy ciśnieniu 6,2 bar , 

- przyłącza rurowe 9/12 

- napięcie zasilające 230 V, 50 Hz, jednofazowe 

- pobór mocy 16,2 W , 

- temperatura pracy: -10°C do 45°C, 

Praca pompy dozującej sprzężona będzie z pracą pomp głębinowych. Dozowanie włączone jest 

w rurociąg wody surowej napowietrzonej przed zbiornikiem reakcji. 

Układ dozujący zainstalowany zostanie w chlorowni z wentylacją grawitacyjną o wymianie 

2 w/h i mechaniczną zapewniającą min. 6-krotną wymianę powietrza. Pomieszczenie zaopatrzone 

jest w zlew i zawór czerpalny ze złączką do węża. Zbiornik wyposażony jest w następujące 

króćce: 

- spustowy, 

- ssący pompy dozującej, 

- otwór zasypowy. 

 
01.6.3 Zbiornik reakcji 

Jako zbiornik reakcji wykorzystany będzie istniejący hydrofor o pojemności V=53 m
3
. 

Przewiduje się opróżnienie hydroforu, wyczyszczenie, wymalowanie farbą żywiczną. Zbiornik 

zostanie zaadoptowany do nowej funkcji poprzez wykorzystanie istniejącego wejścia jako zasilania 

oraz spustu do obioru wody. Zbiornik zostanie uzupełniony wewnątrz o kolektor zasilania φ160 z 

wylewką. Dzięki dużej pojemności zbiornika zostanie zapewniony długi czas kontaktu wody 

surowej z roztworem alkalizująco-utleniającym NaOH+KMnO4 oraz powietrzem tk=53/60=53 min. 

Zapewni to utlenienie koloidalnych związków żelaza i wytrącenie ich w postaci łatwej do 

usunięcia w procesie filtracji. 

Objętościowy udział powietrza w stosunku do ilości produkowanej wody wynosi 20%. 

Qp=0,2x60=12,0m3/h 

Sprężone powietrze dostarczane będzie do wody przed zbiornikiem reakcji przez istniejące dwie 

sprężarki WAN-K, ze zbiornikiem sprężonego powietrza V=2,5 m
3
, o następujących parametrach 

technicznych: 

wydajność: Q = 2x20 m3 / h 

nadciśnienie tłoczenia  l,0 MPa 

typ sprężarki - WAN-K - szt. 2 

moc - 2x3,0 kW 

napięcie zasilania - 380 V 

Układ napowietrzania wody składa się z następujących elementów: 

1. Sprężarka WAN-K - szt.2, 

2. Manometry - szt. l 



3. Zawór elektromagnetyczny powietrza uruchamiany przez włączenie pomp głębinowych

 szt. l 

4. Zawór redukcyjny ciśnienia szt. l 

Praca układu napowietrzania wody sprzężona jest z otwarciem elektrozaworu przez włączenie się 
pompy głębinowej. Zbiornik sprężonego powietrza napełniany jest automatycznie przez sprężarki, 

które włączają się po obniżeniu ciśnienia do wartości minimalnej zadanej na włączniku 

ciśnieniowym. Wyłączenie sprężarki następuje w momencie osiągnięcia ciśnienia maksymalnego 

w zbiorniku powietrza. 

 

01.6.4 Filtr pospieszny 

Do celów filtracji wykorzystany zostanie istniejący filtr poziomy φ2800 mm, Ff=10m
2
. 

Filtr zostanie opróżniony i wyczyszczony, następnie pomalowany farbą żywiczną. W filtrze 

wymieniony zostanie drenaż oraz złoże kwarcowe na złoże warstwowe składające się z: 

granulacja typ wysokość ilość 

warstwa podtrzymująca 5-10 mm żwir 0,15 m. 2,47 t 

3 - 5  mm żwir 0,15 m. 2,47 t 

warstwa filtracyjna 2 - 0,8 mm defeman 0,40 m. 7,2 t 

0,5 - 1,0 mm piasek filtracyjny 0,60 m. 10,0 t 

 

Powierzchnia filtracji wynosi: Ff=10m
2
 przy nominalnej wydajności SUW wynoszącej Q suw = 60 

m
3
/h daje średnią prędkość filtracji: 

V fśr - 60 m3/h : 10 m2 = 6,0 m/h 

Wykorzystuje się istniejące rurociągi przy filtrze. Rurociąg odprowadzania popłuczyn i wody 

surowej pozostanie bez zmian. Natomiast rurociąg wody surowej, wody i powietrza do 

płukania zostanie wykonany z PVC i uzbrojony w przepustnice i zawory (powietrze). 

Przewidziano wykonanie dodatkowego rurociągu odprowadzającego I filtrat do rurociągu 

popłuczyn, uzbrojenie -zasuwa klinowa. 

Wymagane ciśnienie powietrza 0,08 MPa. 

Przyjęto dmuchawę rotacyjną o parametrach: 

Q = 9,2 m
3
/min 

∆p = 0,08 MPa 

n = 4380 obr/min 

N=18,5kW 



Zastosowanie długotrwałego, intensywnego płukania złoża powietrzem z dmuchawy zamiast 

krótkotrwałego jego wzruszania powietrzem ze sprężarki pozwala ograniczyć zużycie wody 

płucznej oraz wyeliminować w przyszłości konieczność okresowej wymiany złóż. 

 

01.6.5 Dezynfekcja wody 

Ze względu na dobre wskaźniki bakteriologiczne wody surowej, przewiduje się profilaktyczną 
dezynfekcję wody uzdatnionej minimalną dawką podchlorynu sodowego. Dozowanie włączono do 

rurociągu wody uzdatnionej przed zbiornik wody czystej. 

Rzeczywista dawka podchlorynu sodu ustalona zostanie podczas rozruchu technologicznego. Do 

obliczeń przyjęto dezynfekcję wody l % roztworem NaClO i dawką D = 0,5 mg Cl2/dm
3
. 

Ilość podawanego wolnego chloru wyniesie: 

0,5 g/m
3
 x 60 m

3
/h = 30 g/h. Stąd minimalna wydajność pompy dozującej wynosi: q=3,0 dm

3
/h. 

 

01.6.6 Zbiornik wody czystej 

Dla prawidłowej współpracy ujęcia i urządzeń stacji uzdatniania, a także zapewnienia rezerwy 

wody dla celów p. pożarowych i technologicznych służyć będzie istniejący zbiornik wody czystej. 

W zbiorniku istnieje instalacja elektrod sygnalizacji poziomu lustra wody, sterujących pracą pomp 

oraz sygnalizujących charakterystyczne i awaryjne stany napełnienia zbiornika, takie jak: 

- sygnalizacja stanu maksymalnego; 

- wyłączenie pompy głębinowej; 

- załączenie pompy głębinowej; 

- sygnalizacja stanu minimalnego; 

- zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem. 

 

01.6.7 Zestaw pompowy sieciowy 

Ze zbiorników woda uzdatniona podawana jest do sieci wodociągowej za pomocą zestawu pomp II°. 

Wydajność maksymalna zestawu wynosi Qmax
=: 168 m3/h, wysokość podnoszenia H= 40 m sł.H2O 

Zestaw pompowy składa się z trzech pomp MVI5004, N=3 x 11 kW, sterowane kaskadowo, w 

funkcji ciśnienia i czasu. 

Zestaw pompowy II stopnia pod względem technologicznym pozostaje bez zmian. 

Przewiduje się zmianę sterowania zestawu poprzez wymianę istniejącego sterownika 

mikroprocesorowego MICRO-3 na falownik. Pompy pracować będą w układzie automatycznej 

regulacji ciśnienia, przez płynną zmianę prędkości obrotowej silników, zasilanych napięciem z 

przemiennika częstotliwości. Przemiennik częstotliwości sterowany jest mikroprocesorowym 

regulatorem sprzężonym z przetwornikiem ciśnienia zainstalowanym na rurociągu tłocznym 

zasilającym sieć wodociągową oraz wodomierzem sieciowym. Przewiduje się sterowanie 

falownikiem w zależności od ciśnienia w sieci wodociągowej oraz chwilowego rozbioru. 



01.6.8 Pomiar ilości wody i ciśnienia 

Pomiar ilości wody surowej realizowany jest za pomocą 2 istniejących wodomierzy MK-100 

zainstalowanych w studniach oraz wodomierza MK-150 zainstalowanego w budynku stacji. Pomiar 

ilości wody podawanej odbiorcom jest realizowany za pomocą istniejącego wodomierza 

sieciowego MW-150. Przewiduje się zaopatrzenie istniejącego wodomierza sieciowego MW-150 w 

impulsator NKO. 

Dodatkowo do pomiaru przepływu wody do płukania zaprojektowano wodomierz WPD200 

Przewidziano pomiar ciśnienia wody za pomocą manometrów  

01.6.9 Armatura i rurociągi technologiczne. 

Instalację technologiczną zaprojektowano z rur i kształtek PVC łączonych przez klejenie. Armaturę 
stanowią zawory kulowe z napędem ręcznym oraz przepustnice zaporowe i zwrotne z PVC. Ze 

względu na to, iż urządzenia SUW umieszczono w kontenerze należy zastosować podpory z 

teowników do umocowania rurociągów. 

 

01.6.10 Odstojnik popłuczyn 

Popłuczyny będą odprowadzone do istniejącego odstojnika popłuczyn. Dane dotyczące procesu 

filtracji: 

powierzchnia filtra         F=10,0 m
2
 

prędkość filtracji            v= 6,0 m/h 

czas spustu pierwszego filtratu            t2 = 5 min = 0,08 h 

czas płukania              t=5 min 

intensywność płukania             qw =~10 l/sm2 

 

01.6.11 Neutralizator 

Ścieki z chlorowni powstaną w przypadku ewentualnej awarii pompki dawkującej, instalacji 

dozowania lub rozlania się reagentów oraz podczas zmywania posadzki. Ścieki te zostaną 
odprowadzone do istniejącej studzienki bezodpływowej, w której poddawane będą neutralizacji, a 

następnie odwożone będą do pobliskiej oczyszczalni ścieków. Podchloryn sodu neutralizowany 

będzie tiosiarczanem sodu. Dawka tiosiarczanu sodu wynosi 3,5 kg na l kg Cl2, a podawana jest jako 

30 % roztwór wodny. Roztwór poneutralizacyjny należy doprowadzić do pH 7,0. W tym celu należy 

dodać wapna hydratyzowanego w ilości 13,5 kg/1 kg Cl2. 

 

 

 

01.7.1 Sterowanie i automatyka pracy SUW. 

Zakładany schemat automatycznej pracy SUW obejmuje: 



Włączanie i wyłączanie istniejącego wentylatora w pomieszczeniu chlorowni na czujnik 

podczerwieni. Dodatkowo zblokowanie z otwieraniem drzwi zewnętrznych 

Włączanie i wyłączanie zestawu do dozowania środka alkalizująco utleniającego NaOH+KMnO4 

zsynchronizowane z włączaniem się pompy głębinowej. Praca ręczna, automatyczna i odstawione. 

Włączanie i wyłączanie zestawu do dozowania podchlorynu sodowego zsynchronizowane z 

włączaniem się pompy głębinowej. Praca ręczna, automatyczna i odstawione 

Sterowanie pracą sprężarki => otwarcie i zamknięcie istniejącego elektrozaworu sterowane 

włączeniem i wyłączaniem się pompy głębinowej, 

Ponadto sterownik powinien umożliwiać przetwarzanie następujących sygnałów pomiarowych: 

- Objętość wody zużywanej do płukania filtrów (wodomierz z nadajnikiem). 

- Poziom reagentów w zbiorniku chemikaliów (środek   alkalizująco- utleniającego 

NaOH+KMnO4 i podchloryn sodowy). 

- Czas pracy zestawu pompowego 

- Czas pracy pompy do płukania 

- Sygnalizacja awarii urządzeń stacji świetlna i dźwiękowa 

- Sterowanie pracą pomp sieciowych za pomocą projektowanego falownika. 

 

 

01.8 Wykonanie robót 
 
01.8.1 Roboty przygotowawcze 
W ramach budowy ujęć wody przewidziano: 

Demontaż rurociągów w hali technologicznej (z pominięciem układu rurociągów zestawu 

pompowego), 

Demontaż mieszacza wodno-powietrznego φ1400 

Zagruzowanie części kanału technologicznego, wybudowanie fundamentu pod pompę płuczącą 

Demontaż rurociągów sprężonego powietrza do hydrofora i filtra, 

Demontaż chloratora 

Demontaż orurowania filtra, 

 
 
 



01.8.2 Roboty montażowe 
Czyszczenie filtra, 

Wymiana drenażu w filtrze na dysze niskooporowe (800 szt./l filtr) 

Wymiana złoża filtracyjnego na złoże katalityczno-żwirowe (5 ton warstwy podtrzymującej, 10 

ton złoże kwarcowe, 7,2 tony złoże katalityczne) 

Zaadaptowanie hydrofora na zbiornik reakcji i montaż orurowania filtra i zbiornika reakcji wraz z 

niezbędną armaturą, 

Montaż dmuchawy i pompy do płukania filtra, 

Wyposażenie istniejącego zestawu hydroforowego w falownik, 

Montaż układu dozującego NaOH+KMnO4 

Montaż układu dozującego podchloryn sodowy 

Uzupełnienie istniejącej chlorowni w wentylację grawitacyjną 

Automatyzacja włączania wentylacji mechanicznej- zblokowanie włączania wentylatora z 

otwarciem drzwi - czujnik podczerwieni. 

 
01.9. Kontrola jakości robót 
 
01.9.1 Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
Badania przed przystąpieniem do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji technicznej, 

- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej ( uzgodnienia), 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

a) dróg dowozu materiałów do montażu 

b) miejsc składowania materiałów 

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych materiałów a w 

szczególności: 

 
A) Materiały 
- sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę z 

certyfikatami bądź deklaracjami zgodności 



- sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 

B) Roboty montażowe 

- kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy 

- roboty dla których badania należy wykonywać zgodnie normą PN-B-02423 [22] 

uwzględniającą ich podział na badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze 

końcowym: 

badania szczelności 

badania te należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych głównych zaworach 

odcinających 

po stronie wody surowej próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona dla 

wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego: 

a) 1,25 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż ciśnienie robocze + 3 bary dla ciśnienia 

roboczego większego od 5 barów 

b) 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 2 bary, dla ciśnienia roboczego do 5 barów 

obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego 

powinno się odbywać jednostajnie z prędkością nie większą niż 1 bar/min. Podczas próby 

szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek 

jeżeli zabudowane są urządzenia, których ciśnienie robocze odpowiada ciśnieniu 

roboczemu w określonym układzie, natomiast obliczeniowe ciśnienie robocze dla tych 

urządzeń jest niższe, na czas badania szczelności węzła urządzenia te powinny być odcięte 

od badanego obiegu węzła 

badanie w czasie ruchu próbnego: 

badania sprawności urządzeń zabezpieczających 

badania działania urządzeń regulacji automatycznej i ręcznej powinno obejmować: 
- pracę zabezpieczenia przed suchobiegiem pomp i pompy dozującej 

Do końcowego protokółu odbioru powinny być załączone: 

a) wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych wraz z ich oceną 
b) potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 

c) wyniki pomiarów jakościowych wykonane przez właściwą placówkę Sanepidu. 

 
01.10. Obmiar robót 
01.10.1 Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót jest: 

- sztuki – dla zainstalowanych urządzeń 
 

01.11. Odbiór robót 
01.11.1 Wymagania ogólne 
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z 

Inspektorem Nadzoru. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały 

wyniki pozytywne. 

 
 
 
 



01.11.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urządzenia, których badania nie 

mogą być wykonane przy odbiorze końcowym. Po dokonaniu odbioru należy sporządzić 
protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 

prawidłowego wykonania instalacji technologicznej. 

01.11.3 Warunki szczegółowe odbioru Robót 
Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu rurociągów, armatury o urządzeń oraz 

po przeprowadzeniu badań. 
Należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Techniczną i zapisami w Dzienniku Budowy, 

- użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów , 

- prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 
- szczelność całego przewodu. 

W trakcie odbioru należy : 

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych 

dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyniki pomiarów i 

badań. 
 
01.12. Podstawa płatności 
01.12.1 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 

- zakup materiałów 

- dostawę materiałów 

- sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- zainstalowanie pomp 

- zainstalowanie urządzeń technologicznych 

- wykonanie orurowania 

- roboty zabezpieczające 

- odbiór techniczny końcowy 

 

01.13 Przepisy związane 
01.13.1 Normy 
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-92/M-7400 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 

stali do malowania. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa i żeliwa do malowania. 

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 



PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 

PN-82/M-34140.00 Instalacje do uzdatniania wody. Wspólne wymagania i badania 

odbiorcze 

PN- 82/M-34140.03 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w filtrach 

zamkniętych. Wymagania i badania odbiorcze 

PN-85/M-34140.03 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do odżelaziania i 

odmanganiania. Wymagania i badania odbiorcze 

PN-89/M-34140.12 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do chlorowania. 

Wymagania i badania odbiorcze 

PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 

. 



 

 

 


