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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i oraz wykonanie robót dla zadania inwestycyjnego pn.:
1. „ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI
CHROSTOWA”– DZIAŁKA NR: 30/2 W MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA
2. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA DZIAŁKA NR: 41/4 W MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA
NA TERENIE GMINY ŁAPANÓW - POWIAT BOCHNIA, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
CEL POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

1) „Rozbudowa Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrostowa”
Rozbudowa ma na celu zapewnienie:



poprawę jakości wody uzdatnionej poprzez uzupełnienie istniejącego układu technologicznego stacji
o procesy wpływające na poprawę jakości wody uzdatnionej oraz jej smaku (pompy główne, pompy
filtracyjne, pompy płuczne, węzeł flokulacji i koagulacji, złoża filtracyjne filtrów



zwiększenie max. Ilości produkowanej wody do 2600m 3/d, (tyle ile jest obecne pozwolenie wodnoprawne)



automatyczne i ręczne sterowanie procesem produkcji wody z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne w przypadku awarii, oraz powiadamianiem telefonicznym o zaistniałej awarii, monitoring
procesów (przepływów , ciśnień i parametrów fizyko chemicznych mętności, ph itp.)



rozbudowa i zabudowa zabezpieczenie przed zamarzaniem osadników wody skoagulowanej,



rozbudowę węzła pompowego pokoagulacyjnego



rozbudowę istniejącego zbiornika wody na terenie stacji o drugi zbiornik pojemności 300m3 współpracujący z istniejącym jako żelbetowego monolitycznego lub prefabrykowanego



rozbudowę SUW o pomieszczenia chlorowni dla chloru gazowego oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych ze skorodowanych blach stalowych na kraty tworzywowe

Rozbudowę Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej oraz technologie uzdatniania wody należy
wykonać w oparciu o bieżące warunki lokalizacyjne obiektów Stacji Uzdatniania Wody wraz z Ujęciem wody,
podane zapotrzebowanie wydajnościowe, uwzględniając jednocześnie przewidywany efekt poprawy jakości
wody.
Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania programu
funkcjonalno-użytkowego w zakresie rozwiązań technologicznych.
2). „ Rozbudowa i Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chrostowa”
Rozbudowa i Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chrostowa gmina Łapanów ma zapewnić:



przewidywana max. ilość ścieków bytowych minimum 30 m 3/d z możliwością dalszej rozbudowy,



rozbudowa węzła wstępnego oczyszczania, zastosowanie prefabrykowanej oczyszczalni ze
złożem obrotowym poziomym, automatyzacja procesu oczyszczania ścieków z możliwością
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sterowania ręcznego w trakcie awarii, wykorzystanie istniejącego stawu jako III- ci stopień
oczyszczenia
W związku z tym PROJEKTUJE SIĘ I WYMAGA SIĘ WYKONANIE robót budowlanych na poszczególnych zadaniach :
„Rozbudowie Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrostowa”



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE W ISTN. UJĘCIU WÓD INFILTRACYJNYCH PRZEBUDOWY ISTN. ZASUW RECZNYCH NA PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA
(ŚREDNICE I DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO I OPISU)



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE W

ISTN. POMPOWNI PRZEBUDOWY UKŁADU POMPOWEGO

( MONTAŻ DWÓCH POMP ZE STOPAMI SPRZEGAJĄCYMI, RUROCIĄGAMI TŁOCZNYMI, PROWADNICAMI, ARMATURĄ ZWROTNO – ODCINAJĄCĄ) O WYDAJNOŚCI KAŻDEJ POMPY W PUNKCIE PRACY: Q=
150m3/h, H=15m H2O



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE W ISTN. STACJI UZDATNIANIA PRZEBUDOWY UKŁADU PŁUCZNE GO, WARSTW FILTRACYJNYCH, STEROWANIA ZA POMOCĄ PRZEPUSTNIC PNEUMATYCZNYCH



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE W ISTN. HALI FILTRÓW PRZEBUDOWĘ ISTN. ZASUW RECZNYCH
NA PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA (ŚREDNICE I
DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO I OPISU) WRAZ Z ZASTOSOWANIEM PRZE PŁYWOMIERZY

ELEKTROMAGNETYCZNYCH,

PRZEPUSTNIC

NASTAWCZYCH

ELEKTRYCZNYCH

(ŚREDNICE I DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO I OPISU) ORAZ POMPĄ STACJONARNĄ PŁUCZNA Z KOMPLETEM ARMATURY ODCINAJĄCEJ I STEROWNICZEJ ( ŚREDNICE I DANE
TECHNICZNE WG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO I OPISU)



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY WARSTW FILTRACYJNYCH Z WYMAGANYM ZŁOŻEM WARSTWOWYM : V=8,76m3/FILTR WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PŁYTY DENNEJ Z DYSZAMI ZE STALI
KWASOODPORNEJ 316L Z WYMAGANYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA: Vpow= 6,0m3/min/FILTR.



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE W ISTNIEJACYCH ZBIORNIKACH FLOKULACJI PRZEBUDOWY INSTALACJI MIESZANIA O PROJEKTOWANE MIESZADŁA : WOLNOOBROTOWE 40-150 obr/min, ŚREDNICA
ŚMIGŁA 50-60cm. MATERIAŁ: STAL 316L LUB CHEMOODPORNY. NAPĘD BEZPOŚREDNI NA WALE PIONOWYM OBROTOWYM DO REGULACJI KĄTA NATARCIA. PRACA MIESZADŁA CIĄGŁA NIEZALEŻNIE OD
PRACY POMP Z UJĘCIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTN. POKRYWA WŁAZU NA DWUDZIELNE



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE W ISTN. OSADNIKACH WODY SKOAGULOWANEJ PRZEBUDOWY I
ROZBUDOWY O ZGARNIACZE DENNE I SEPARATORY LAMELOWE Q=2*60M3/H = 120m3/h WRAZ W
WZMOCNIENIEM ŚCIAN OSADNIKÓW



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZYKRYCIA Z KRAT TWORZYWOWYCH ANTYPOŚLIZGOWYCH
(SYSTEMOWYCH) NA RUSZCIE STALOWYM O WYTRZYMAŁOŚCI CAŁEJ KONSTRUKCJI 5KN I O POW.
UŻYTKOWEJ 115m2 DLA OSADNIKÓW POKOAGULACYJNYCH Z WENTYLACJĄ, STUDZIENKĄ PE Ø1000
H=1.0m Z POKRYWĄ Dn600mm Z ZASUWAMI PNEUMATYCZNYMI Dn300mm, POMPAMI DO OSADÓW O
PUNKCIE PRACY: Q= 16m3/h, h=15mH2O ZE STOPĄ SPRZEGAJĄCA, PROWADNICAMI, KOMPLETEM ARMATURY ZWROTNO ODCINAJĄCEJ ORAZ PODŁACZENIEM DO WOZU ASENIZACYJNEGO, KORYTEM ZE
STALI KWASOODPORNEJ SZER. 0.30mb, DŁ. 3.00mb, WYS. 0.30mb i 0.20mb Z MOCOWANIEM



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZGARNIACZY OSADU Z PAKIETAMI LAMELOWYMI O WYDAJNOŚCI
2x60m3/h = 120m3/h
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ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ 300m3
JAKO ŻELBETOWEGO W TECHNOLOGI WYLEWANEJ NA MOKTO LUB JAKO PREFABRYKOWANEGO



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWANY ISTN. ZBIORNIKA OSADÓW NA ZAGĘSZCZACZ
OSADÓW POPŁUCZNYCH I POKOAGULACYJNYCH Z WYKONANIEM WZMOCNIENIA STROPU OSADNIKA ORAZ INSTALACJI DO ODBIORU I WYWOZU OSADU.



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY ISTN. SKŁADOWISKO OSADÓW Z PRZEZNACZENIEM DLA WÓD NADOSADOWYCH



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE W ISTN. HALI FILTRÓW POMIESZCZENIE CHLORU GAZOWEGO
(GENERATORA DWUTLENKU CHLORU CLO2) O POW. UŻYTK.=8,75m2 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTN.
CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH Z BLACH STALOWYCH NA CIĄGI Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA KONSTRUKCJI PODPOROWEJ O WYTRZYMAŁOŚCI 5KN - POWIERZCHNIA 46m2



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ AUTOMATYKA, STEROWANIA, WIZUALIZACJI I
MONITORING STACJI UZDATNIANIA WODY



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE RUROCIĄGÓW KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ, RUROCIĄGÓW
TŁOCZNYCH

CAŁOŚĆ PRAC MA GWARANTOWAĆ UZYSKANIE JAKOŚCI WODY NA ROZBUDOWANEJ I PRZBUDOWANEJ STACJI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 R.
W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

(DZ.U. 2017 POZ.

2294) LUB AKTUALNYM W CHWILI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
„ Rozbudowa i Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chrostowa”



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY ISTN. KRATY NA KRATĘ RECZNA ZE STALI
316L WRAZ Z POKRYWĄ. PRZEŚWIT KRATY 1,0cm.



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY ISTN. OSADNIKA IMHOFFA NA OSADNIK I
ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY Z RURĄ SSAWNĄ STALOWA 316L DO WYWOZU OSADÓW ORAZ Z
PRZYKRYCIEM TECHNOLOGICZNYM TWORZYWOWYM



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE UKŁADU ARMATURY Z PRZEPŁYWOMIERZEM



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE POMPOWNI Z PE Dn=1,50m Z WŁAZEM , PODESTEM I ARMATURĄ POMP



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STUDNI ROZPREŻNEJ PP1000mm Z WŁAZEM



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE OCZYSZCZALNI : W TECHNOLOGII ZŁOŻA BIOLOGICZNEGO OBROTOWEGO O CHARAKTERYSTYCE: RLM >300, Qśrd =60m3/d, ŁBZT5 dzienny = 18 kg
BZT5/d, POSADOWIONEJ NA PŁYCIE ŻELBETOWEJ I 0,5m NAD TERENEM, Z ZBIORNIKIEM Z
GPR LUB PEHD, Z ZASILANIEM 1-DNO LUB 3-FAZOWYM



ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PŁYTY DENNNEJ POD ZBIORNIK OCZYSZCZALNI
WRAZ Z DODATKOWĄ OBUDOWĄ ŚCIAN ŻBIORNIKA ŻGODNIE Ż WZMOGAMI PRODUCENTA



ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZASUWY PRZELEWU AWARYJNEGO ORAZ ZASUWY EKSPLOATACYJNEJ

CAŁOŚĆ PRAC MA GWARANTOWAĆ UZYSKANIE JAKOŚCI OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW NA ROZBUDOWANEJ
I PRZBUDOWANEJ OCZYSZCZALNI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Z DNIA 12 LIPCA 2019 R. W SPRAWIE SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA
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ŚRODOWISKA WODNEGO ORAZ WARUNKÓW, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ PRZY WPROWADZANIU DO WÓD LUB
DO ZIEMI ŚCIEKÓW, A TAKŻE PRZY ODPROWADZANIU WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH DO WÓD
LUB DO URZĄDZEŃ WODNYCH ( DZ.U. 2019 POZ. 1311) LUB AKTUALNYM W CHWILI OPRACOWANIA DOKU MENTACJI

BRANŻA ELEKTRYCZNA SUW

1. Opis techniczny
Podstawa opracowania
-

wizja lokalna w terenie i informacje od Inwestora,

-

uzgodnienia międzybranżowe,

-

obowiązujące normy i przepisy.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt funkcjonalno użytkowy dla tematu ,,ROZBUDOWA UJĘCIA
WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA''
w zakresie instalacji elektrycznej odbiorcza i AKPiA
Projekt funkcjonalno-użytkowy obejmuje:
-

wewnętrzne linie zasilające,

-

rozdzielnicę główną RG - rozbudowa,

-

szafy zasilająco-sterownicze SZS, PZ+SD,

-

skrzynki zaciskowe SV, stojaki ST,

-

układy pomiarowe,

-

instalacje elektryczne ogólne gniazd i oświetlenia,

-

oświetlenie zewnętrzne,

-

ochronę od porażeń,

-

instalację odgromową,

-

połączenia wyrównawcze.

Przyłącze energetyczne, stan istniejący
Istniejący obiekt posiada istniejące przyłącze. Stacja transformatorowa znajduje się na terenie SUW.
Z opracowanego bilansu mocy wynika że po modernizacji i przebudowie moc przyłączeniowa nie ulegnie
zwiększeniu.
Stacja uzdatniania posiada zasilnie rezerwowe ze stacjonarnego agregatu prądotwórczego zlokalizowanego
na ternie SUW. Zasilanie podstawowe i rezerwowe doprowadzone jest do budynku hali filtrów. Szafki przyłą czeniowe, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, układ SZR dla agregatu oraz szafka rozdzielnicy głównej znaj dują się na zewnętrznej elewacji budynku.
Demontaże
Wszystkie istniejące instalacje i prefabrykaty związane z instalacją AKPiA należy zdemontować.
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Zasilanie szaf automatyki
Od istniejącej rozdzielnicy głównej RG należy wyprowadzić zasilanie do pola zasilającego szafy szafy dmuchaw PZ+SD. Zasilanie szafy SZS należy wykonać z pola zasilającego PZ+SD.
Wewnętrzne linie zasilające
Kable do urządzeń technologicznych układać zgodnie z "Planem zagospodarowania terenu". Podejścia do skrzynek i urządzeń należy osłaniać rurami ochronnymi.
Kable należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,8m, na podsypce z piasku o grubości 10cm
linią falistą. Na kable co 10m założyć oznaczniki z oznaczeniem kabla. Następnie kable zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą
koloru niebieskiego na całej długości. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel lecz
nie mniejsza niż 20cm. Rów wypełnić gruntem ubijając warstwami. Kable przy skrzyżowaniach z rurociąga mi, drogami, podejście do złącza czy rozdzielnic powinien być chroniony od uszkodzeń mechanicznych. W
tym celu należy kabel umieszczać w rurach ochronnych. Pod drogami o wymaganej wytrzymałości układać
zawsze dodatkowe puste rury jako rezerwa, zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamuleniem. Przy
wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów.
Do zasilania urządzeń technologicznych należy stosować kable typu YKY, kable ekranowane do przetwornic
częstotliwości oraz przewody YDY, do sterowania kable YKSY, natomiast do układów pomiarowych kable w
ekranie typu YKSLYekw (YvKSLYekw).
Szafy zasilająco sterownicze SZS, dmuchaw PZ+SD
Szafy SZS, PZ+SD będą zasilane z rozdzielnicy głównej RG poprzez pole zasilnia PZ.
Z szaf SZS, PZ+SD należy wyprowadzić zasilnie i sterowanie pracą urządzeń technologicznych:



Pompy wody surowej,



Mieszadła w zbiorniku kontaktowym,



Pompy osadu PO w osadnikach koagulacyjnych,



Pompy PP, PR wody surowej i wody czystej,



Dmuchawa D1,



Pompy dozujące koagulant PD,



Pompy dozujące podchloryn sodu,



Przepustnice z napędem pneumatycznym,



Układy pomiarowe i sygnalizacji

W szafie SD należy zabudować przetwornice częstotliwości do następujących napędów:



Pompy wody surowej,



Pompy PP, PR wody surowej i wody czystej,



Dmuchawa D1,

Pompy i dmuchawy zasilane są poprzez przetwornice częstotliwości, umożliwiające regulację wydajności
pracy. Przetwornice komunikują się ze sterownikiem PLC zlokalizowanym w szafie SZS w oparciu o cyfrowe
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łącze komunikacyjne. Umożliwia to zebranie podstawowych parametrów pracy falowników takich jak częstotliwość, prąd i wyświetlanie ich w systemie wizualizacyjnym.
Wszystkie silniki należy zabezpieczyć przeciążeniowo i zwarciowo wyłącznikami silnikowymi, pozostałe obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi. W szafach należy zabudować jest sterownik PLC,
urządzenia komunikacyjne oraz zasilacz z układami zasilania 24VDC. Na płycie montażowej należy zabudo wać: wył. silnikowe, wyłączniki nadmiarowoprądowe, styczniki oraz przekaźniki. Na elewacji szafy należy
zabudować panel operatorski, wyłącznik główny.
Szafę SZS należy zlokalizować w pomieszczeniu dyspozytorni w budynku hala filtrów. Szafę PZ+SD należy
zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej budynku hala filtrów. Część szafy SD w której zabudowane będą falowniki, należy wyposażyć w wentylację mechaniczną sterowaną termostatem.
Szafy należy zaprojektować w oparciu o prefabrykaty metalowe do zabudowy szeregowej, IP 55.
Skrzynki zaciskowe SV, stojaki ST
Skrzynki zaciskowe SV należy rozmieścić na obiekcie w pobliżu urządzeń technologicznych. Szafki
służą do połączenia kabli zasilających, sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek zaciskowych należy przewidzieć konstrukcje wsporcze wraz z rurami osłonowymi do wyprowadzania kabli ponad poziom gruntu. Na
elewacji skrzynek SV należy zabudować pokrętła wyłączników remontowych wpiętych w obwód zasilania
urządzeń technologicznych oraz lampki sygnalizujące stan pracy i awarii urządzeń. Skrzynki służą do zabudowy przekaźników wilgoci oraz przekaźników termicznych dostarczanych przez dostawców pomp i mieszadeł, urządzeń przeciwprzepięciowych układów pomiarowych.
Szafki SV należy zaprojektować w oparciu o prefabrykaty z tworzywa odpornego na UV, II klasie ochronno ści.
Do zabudowy poszczególnych przetworników układów pomiarowych przewidziano konstrukcją ST. Konstrukcją ST oraz dla SV na zewnątrz wyposażyć w daszek ochronny. Konstrukcje wsporcze należy wykonać ze
stali nierdzewnej.
Szafka pneumatyki i instalacja sprężonego powietrza
Dla SUW należy zaprojektować instalację sprężonego powietrza służącą do zasilania napędów
pneumatycznych przepustnic. Szafkę pneumatyki zlokalizować w pomieszczeniu hali filtrów. Z szafki pneumatyki zasilane będą napędy pneumatyczne przepustnic oraz steruje pracą zaworów pneumatycznych.
W szafce należy zabudować: stacje przygotowania powietrza, zawory i kolektory do rozdziału sprężonego powietrza. Sprężone powietrze dostarczane będzie ze sprężarki tłokowej przewodem pneumatycznym elastycznym Ø8. Na elewacji szafki pneumatyki należy zabudować lampki sygnalizujące prawidłowe napięcie zasilania, ciśnienie powietrza i liczniki czasu pracy i liczby rozruchu sprężarki. Przewody pneumatyczne należy układać bezpośrednio w korytkach kablowych a w ziemi w rurach osłonowych Ø40. Z szafki pneumatyki rozprowadzić powietrze zasilające do poszczególnych napędów rurkami pneumatycznymi wykonanymi z poliamidu w osłonie PVC o średnicy 8/6mm, temperaturze pracy -20 0C – 800C, ciśnienie 36bar. Napędy
przepustnic, które mogą być okresowo zalewane (np. ujęcie, pompownia) powinny być przesterowywane
przez zawory zlokalizowane w szafce pneumatyki. Pozostałe napędy przepustnic powinny być wyposażone
w zawory standard namur oraz sygnalizatory położenia.
Oświetlenie zewnętrzne
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W rozdzielnicy głównej RG należy przewidzieć zabudowę zabezpieczeń i układu sterowania oświetleniem terenu. Oświetlenie terenu załączane będzie ręcznie lub sterowane zegarem astronomicznym.
Oświetlenie terenu należy wykonać w oparciu o lampy drogowe LED ze źródłem światła 50W, zabudowanych na słupach 7m wraz z rurą o średnicy zew. 60mm do mocowania oprawy, na fundamencie prefabryko wanym zabezpieczonym przed wpływem wilgoci ok. 10cm ponad poziom utwardzonego terenu. Metalowa
stopa słupa oświetleniowego powinna być połączona z fundamentem w sposób rozłączny. Połączenia słupa
z fundamentem powinno być widoczne dla służb eksploatacji. Zasilanie oświetlenia terenu wykonać kablem
typu YKY. Dodatkowo wzdłuż kabla ułożyć bednarkę Fe/Zn25x4.
Dla oświetlenia z elewacji budynków przewidzieć zabudowę naświetlaczy LED.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
W poszczególnych pomieszczeniach należy przewidzieć awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oprawy
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy z własnym źródłem zasilania, z modułem autotestu. Uruchomienie oświetlenia samoczynne w czasie do 2 s od
zaniku oświetlenia podstawowego.
W poszczególnych oprawach zastosować inwerter 1h. Oprawy należy zaprogramować do pracy ,,na
ciemno''. Dla poprawnego działania instalacji oświetlenia awaryjnego należy doprowadzić dodatkowy przewód do oprawy (tzw. stałą fazę). Średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
powinno wynosi min. 1lx.
Instalacja elektryczna w budynku
Pomieszczenia socjalne SUW
W pomieszczeniach socjalnych przewody dla oświetlenia, gniazd wtykowych układać podtynkowo. Na drogach ewakuacyjnych stosować kable w klasie reakcji na ogień min. B2ca-s1b, d1, a1. Poza drogami ewaku acyjnymi stosować kable w klasie reakcji na ogień min. Dca-s2, d1, a3. Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny.
Łączniki instalować na wysokości 1,2m nad podłogą. Gniazda ogólne montować na wysokości 0,3m nad
podłogą, w cz. technicznej, WC i socjalnej 1,1m (o ile technologia nie wymaga inaczej). W pomieszczeniach
przejściowo wilgotnych stosować sprzęt bryzgoszczelny IP55.
Pomieszczenia technologiczne stacji SUW
Kable i przewody w pomieszczeniach technologicznych i technicznych SUW należy układać w kanałach i korytach kablowych.
W pomieszczeniach technologicznych należy stosować korytka perforowane z pokrywami na zewnątrz korytka pełne; system H60, wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm cynkowane metodą ognio wą.

Podejścia

do

gniazd

wtykowych,

łączników,

lamp

wykonać

w

rurkach

RVS

na

tynku.

Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochrony.
Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogólne są podwójne ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne IP55. Łączniki
montować na wysokości 1,2m nad podłogą. Gniazda montować na wysokości 1,2m nad podłogą (o ile tech nologia nie wymaga inaczej).
Wentylacja mechaniczna
W budynku hala krat w wydzielonym pom. chloru gazowego będzie projektowana wentylacja mechaniczna wg br. sanitarnej.
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Podgrzewanie wody użytkowej
W budynku hala krat w wydzielonym pom. będzie projektowane elektryczne podgrzewanie wody wg
br. sanitarnej.
Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
Dla nowych obiektów należy zaprojektować instalację odgromową.
Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305. Przewody uziemiające z uziomów otokowe go/fundamentowego dla instalacji odgromowej wyprowadzić maksymalnie co 20 m po obwodzie
budynku/zbiorników i należy osłonić certyfikowaną rurą ochronną ok. 0,8m nad poziom gruntu i zakończyć
zaciskami probierczymi; wykonać co najmniej dwa zwody odprowadzające układane w certyfikowanej rurce
ochronne przeznaczonej dla instalacji odgromowej pod warstwą ocieplenia/natynkowo na uchwytach. Z zacisków probierczych poprowadzić przewody odprowadzające (drut stalowy ocynkowany fi8mm) na poziom dachu. Na dachu wykonać instalację odgromową z drutu fi8mm. Przy wentylatorach dachowych zabudować
iglice odgromowe zachowując co najmniej 0,5m odstępu izolacyjnego od urządzenia.
W celu wyeliminowania napięć dotykowych należy zastosować połączenia wyrównawcze. W tym
celu przewidziano główne szyny wyrównawcze. Do szyn należy podłączyć wszystkie metalowe konstrukcje,
urządzenia technologiczne, ramy, balustrady i inne rozległe metalowe elementy. Główne połączenia wyrównawcze wykonać z płaskownika Fe/Zn 30x4 oraz przewodu LgY 16mm 2. W związku z powyższym należy
przewidzieć ułożenie bednarki po elewacji zbiorników oraz w pom. technologicznych i połączenie ich z uzio mem.
Miejscowe połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodami LgY 6mm2 układanym bezpośrednio w
tynku bądź w rurkach na ścianie.
Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi powinny zapewniać ochronniki przeciwprzepięciowe, które należy zabudować w rozdzielnicach SZS, PZ+SD.
Ochrona od porażeń
Sieć pracuje w układzie TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N następuje na uziemionym zacisku w rozdzielnicy RG.
Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania i obudowy wykonane w II klasie ochronności.
Samoczynne wyłączenie zasilania należy realizować przez wkładki topikowe oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabudowane w poszczególnych. Dodatkową ochronę od porażeń należy zapewnić wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA. Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji instalacji.
Układ sterowania i sygnalizacji
Układy sterowania należy zaprojektować tak, aby sterowanie procesami SUW odbywało się w sposób automatyczny zgodnie z programem zapisanym w sterownikach PLC i stacji operatorskiej (sterownik
modułowy wraz z odpowiednimi modułami wejść/wyjść i modułami komunikacyjnymi), zapewnić możliwość
sterowania w trybie ręcznym za pomocą przełączników na elewacji szaf SZS. Program na sterowniki PLC i
stację operatorską musi zostać napisany zgodnie z wytycznymi branży technologicznej.
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Pracą urządzeń technologicznych (pomp, mieszadeł, dmuchaw, przepustnic) powinna być sterowana za pomocą przełączników umieszczonych na elewacjach szafy SZS. Za pomocą tych przełączników można wyłączyć urządzenie (0-WYŁ), załączyć urządzenie w trybie sterowania miejscowego (1-MIEJSCOWE)
lub w trybie auto (2-AUTO). W trybie AUTO urządzenia są sterowane poprzez sterownik PLC. Sterowanie
napędami odbywa się w oparciu o algorytmy czasowe i sygnalizowane poziomy.
Sterownik PLC powinien komunikować się z falownikami po łączu cyfrowym. Z przetwornikami pomiarowymi mętności, przepływu sterownik komunikuje się po łączu RS485 z protokołem Modbus RTU. Sterownik PLC musi być wyposażony w co najmniej dwa izolowane porty RS485 (izolacja na co najmniej 250
V).
Sterownik PLC musi być wyposażony w (minimalne parametry):
- 288 wejść binarnych,
- 96 wyjść binarnych,
- 20 wejść analogowych (4-20mA),
- 2 izolowane porty RS485,
- port Ethernetowy.
Panel operatorski jak również stacja operatorska zainstalowana na komputerze PC komunikują się
ze sterownikiem PLC za pomocą łącza cyfrowego. Panel operatorski o parametrach: jednostka kolorowa, dotykowa co najmniej 7” z odpowiednimi protokołami dobranymi do sterownika PLC. Poszczególne elementy
które komunikują się po łączu cyfrowym należy podłączyć do Switcha.
Sterowniki PLC, panele operatorskie oraz urządzenia komunikacyjne będą zasilone z układu zasilania gwarantowanego 24VDC (zasilacz buforowany akumulatorami bezobsługowymi).
Oprogramowanie sterowników PLC i stacji SCADA
Na stacji uzdatniania wody należy zaprojektować stację operatorską z oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA która ma obsługiwać całość procesu uzdatniania. Dodatkowo w skład systemu wizualizacji
wchodził będzie panel operatorski, który należy zabudować na elewacji szafy SZS. Panel ten służyć ma
przede wszystkim do wyświetlania stanu pracy stacji, wyświetlania oraz zmiany podstawowych parametrów
pracy urządzeń np. zmiany poziomów załączenia, wyłączenia, zmianę czasów pracy, przerwy, wyświetlenie
liczników godzin pracy itp.
Komputer z oprogramowaniem SCADA pracujący jako stacja operatorska z limitem na co najmniej
500 zmiennych służą do pełnego zobrazowania procesu technologicznego, zmian wszystkich dostępnych
parametrów tego procesu oraz archiwizacji wszystkich ważnych danych. Archiwizacja danych będzie obejmowała okres co najmniej jednego roku wstecz, a więc będzie możliwe wyświetlanie przebiegów pomiaro wych, przebiegów pracy napędów, obliczanie dowolnych raportów co najmniej rok wstecz. Jeżeli będzie istniała potrzeba użytkownikom można poprzypisywać hasła a więc nie będzie możliwa zmiana nastaw techno logicznych czy innych działań w systemie wizualizacji bez podania poprawnego hasła. Oprogramowanie wizualizacyjne będzie zawierać RunTime oraz Development, a więc będzie możliwa jego zmiana, rozbudowa
bezpośrednio na obiekcie. Dodatkowo oprogramowanie to musi mieć możliwość archiwizacji wszystkich danych pomiarowych, liczników wody i wybranych nastaw w celu wyświetlania przebiegów archiwalnych i obliczania raportów (archiwizacja co najmniej 200 zmiennych). Archiwum powinno obejmować okres co najmniej
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jeden rok wstecz. Oprogramowanie to powinno umożliwiać zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową
np. zdalny pulpit.
Komputer z oprogramowaniem SCADA należy zabudować w budynku hali filtrów w pomieszczeniu dyspozytorni.
Oprogramowanie wizualizacyjne powinno zawierać:



schemat SUW z rysunkami wszystkich urządzeń, na schemacie będą zobrazowane stany urządzeń
– zmiana koloru rysunku urządzenia (praca - zielony, awaria - czerwony), wszystkie wielkości mierzone, stany alarmowe,



stacyjki urządzeń, na stacyjkach operator będzie miał możliwość podglądu oraz zmiany rodzaju ste rowania (ręczne, automatyczne), będzie przedstawiony także czas pracy urządzenia,



stacyjki pomiarów, na stacyjkach operator będzie miał możliwość obserwacji bieżących zmian wielkości mierzonych,



przebiegi chwilowe i historyczne mierzonych wielkości fizycznych,



okno alarmowe, na oknie tym przedstawione są aktywne i historyczne alarmy, operator ma możliwość potwierdzania alarmów,



okno raportów – operator może wyświetlić i wydrukować raporty z licznika wody dobowe jak również
godzinowe za wybrany okres czasu.

Sterownik PLC jak również komputer musi posiadać podtrzymanie zasilania poprzez UPS. Czas podtrzyma nia – min. 10min.
Oprogramowanie sterowników PLC oraz stacji operatorskiej należy wykonać zgodnie z wytycznymi branży
technologicznej.
Oprogramowanie instalacyjne do wizualizacji SCADA powinno być przekazane inwestorowi wraz z aplikacją
oraz z hasłami koniecznymi do zmiany nastaw jak również do edycji samej aplikacji.
Oprogramowanie SCADA powinno umożliwić uruchomienie zdalnego pulpitu sterowniczego z pełną funkcjonalnością w oparciu o następujące medium tj. internet np. DSL ze stałym adresem IP lub dostęp do internetu
przy pomocy sieci GSM również ze stałym publicznym adresem IP. Wybrane medium zapewnia inwestor.
Niezależnie od powyższych rozwiązań modem telefonii komórkowej powinien zgłaszać na wybrane numery
telefonów komórkowych o zaistniałych sytuacjach awaryjnych np. brak napięcia, awaria zbiorcza, awaria najważniejszych urządzeń SUW itp. Modem ten powinien być wyposażony w co najmniej 4 wejścia binarne a lista wysyłanych sygnałów powinna być ustalona z obsługą SUW na etapie jej rozruchu.
Układy pomiarowe
Na stacji uzdatniania wody należy zabudować następujące układy pomiarowe:

 pomiar poziomu (ujęcie drenażowe na rzece Stradomce)
 pomiar, sygnalizacja poziomu (pompownia wody surowej, zbiorniki wody czystej oraz studnia wody
po koagulacji)

 pomiar mętności (pompownia wody surowej, rurociąg wody czystej po filtrach)
 pomiar ciśnienia (woda surowa, rurociąg z pompowni wody surowej, woda surowa na filtry, woda
płuczna na filtry i na ujęcie, powietrze na filtry i na ujęcie, woda uzdatniona, rurociągi wyjściowe),
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 pomiar przepływu ( woda surowa za pompownią wody surowej, woda płuczna na filtry, rurociągi zasi lające poszczególne filtry – 4szt)
Wytyczne dla branży technologicznej
Następujące urządzenia technologiczne powinny być dostarczane z szafkami zasilająco-sterowniczymi, pełnym wyposażeniem łącznie z instalacją, podłączeniem, sprawdzeniem i uruchomieniem:



zgarniacze denne,

Szafki zgarniaczy dennych powinny mieć możliwość włączenia w system wizualizacji w oparciu o sygnały
dyskretne (styki bezpotencjałowe).
Wytyczne dla branży budowlanej
W pomieszczeniach dyspozytorni i rozdzielni elektrycznej należy zaprojektować kanały kablowe o
wymiarach szer 30cm gł. 40cm górne krawędzie (obrzeża) wykończone kątownikiem 5x5cm. Jeżeli kanał
przebiega wzdłuż ściany to należy odsunąć go od ściany na ok. 10 cm. Co 1m na długości kanału do kątow nika przyspawać poprzeczki wykonane z kątownika o grubości co najmniej 4mm. Kanał powinien być przykryty blachą ryflowaną. Lokalizacje kanałów i rur zgodnie z rysunkami.
Pomieszczenia przeznaczone na szafy sterownicze powinny być wolne od wyziewów powodujących korozję
aparatury W pomieszczeniach o wyziewach powodujących korozję należy się liczyć z szybszym zużyciem
elementów i aparatów AKP i elektrycznych w w/w pomieszczeniach.
Uwagi końcowe

1. Montaż wyposażenia instalacji elektrycznej i AKP należy prowadzić w odpowiedniej kolejności koordynując z innymi branżami: najpierw branża technologiczna montuje urządzenia technologiczne (pompy, mieszadła, przepustnice, itp) a następnie po ustaleniu dokładnej lokalizacji z branżą technologiczną następuje montaż skrzynek przyłączeniowych, układów pomiarowych, lamp oświetleniowych itp. tak aby nie
ograniczać funkcjonalności urządzeń technologicznych, wyposażenia elektrycznego i AKP.

2. W celu unifikacji aparatury i oprogramowania stosowanych na obiektach Inwestora należy uzgodnić i zatwierdzić u Inwestora producentów, typ i wersję aparatury pomiarowej, sterownika PLC, panelu operatorskiego oraz oprogramowania SCADA.

3. Całość prac związanych z pracami elektrycznymi i AKP należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami BHP.

4. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi instalacjami branżowymi.
5. Po wykonaniu prac i uruchomieniu obiektu Wykonawca przekaże Inwestorowi aktualny projekt powykonawczy oraz instrukcję obsługi układu sterowania i wizualizacji i licencję na zainstalowane oprogramowanie.

6. Wykonawca przekaże również na trwałym nośniku pamięci oprogramowanie na sterownik PLC i panel z
opisem oraz aplikację SCADA. Przekaże również schemat poglądowy komunikacji z adresami i hasłami
tak aby Inwestor mógł w oparciu o powyższe dane samodzielnie (lub pod zlecając zewnętrznej firmie)
dokonywać zmian i rozbudowy systemu.

7. Wszystkie zabezpieczenia pomp, dmuchaw, mieszadeł, przepustnic itd. należy zweryfikować po otrzymaniu danych od branży technologicznych
Warunki doboru kabli i przewodów
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełniają warunek:
IB  I n  I z
I2  1,45 x Iz
Gdzie:
IB – prąd obliczeniowy
In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających
Iz – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów
I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających
Spadki napięcia
Spadki napięcia obliczamy ze wzorów:

U% 

U% 

PSZ 10 3  L
100%
  S  Up2

2  PSZ 103  L
100%
 S  Uf 2

dla obwodu 3-fazowego

dla obwodu 1-fazowego

gdzie: PSZ = moc szczytowa w kW
L - długość pojedynczego przewodu w m
 - przewodność właściwa przewodu (dla Cu = 57, Al = 35)
S - przekrój przewodu w mm2
Up – napięcie sieci międzyfazowe
Uf – napięcie sieci fazowe
Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52 dopuszczalny spadek napięcia od złącza do końca dowolnego obwodu
odbiorczego instalacji nie może przekraczać 4%.
Sprawdzenie warunków skuteczności ochrony od porażeń
Jako dodatkowy system ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy zastosować:

 obudowy wykonane w II klasie ochronności,
 samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki nadmiarowoprądowe,

 dodatkowa ochronę od porażeń realizuje wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA,
które należy zlokalizować w poszczególnych rozdzielnicach,

 należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony och porażeń oraz rezystancję izolacji przewodów i kabli.
BRANŻA ELEKTRYCZNA OCZYSZCZALNIA

1. Opis techniczny
Podstawa opracowania

-

wizja lokalna w terenie i informacje od Inwestora,

-

uzgodnienia międzybranżowe,
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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obowiązujące normy i przepisy.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt funkcjonalno użytkowy dla tematu ,,OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA''
w zakresie instalacji elektrycznej odbiorcza i AKPiA
Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:

-

wewnętrzne linie zasilające,

-

zestaw ZK+PPoż.,

-

rozdzielnicę główną RG,

-

szafka SZS,

-

układy pomiarowe,

-

instalacje elektryczne ogólne gniazd, ogrzewania, oświetlenia,

-

instalacje zasilania technologii,

-

oświetlenie zewnętrzne,

-

ochronę od porażeń,

-

instalację odgromową,

-

połączenia wyrównawcze.

Przyłącze energetyczne
Zasilanie budynku oczyszczalni jest istniejące, wykonane istniejącym przyłączem napowietrznym.
Układ pomiarowy znajduje się wewnątrz budynku. Istniejący układ zasilania należy przebudować. Wartość
mocy przyłączeniowej nie ulega zmianie po przebudowie. Należy wystąpić do zakładu energetycznego o wy danie warunków przebudowy. Wykonać przyłącz kablowy od zestawu ZK1a1b-1P zakończony złączem kablowym ZK+P.Poż. Zlokalizowanym na zewnętrznej elewacji budynku. Licznik należy zabudować w nowej
szafce 1P w granicy działki. Przebudowę zasilania wykonać w oparciu o wydane warunki przebudowy. Na
zewnątrz należy przewidzić gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego.
Zewnętrzna linia zasilajaca
Od projektowanego zestawu ZK1a1b-1P zabudowanego w granicy działki należy wykonać WLZ ka blem typu YAKXS4x35mm2 układanym w ziemi.
Kable układać zgodnie z ,,Projektem zagospodarowania terenu''. Podejścia kabli do zestawu ZK1a1b-1P i
ZK+PPOŻ. wykonać w rurach osłonowych. Kable należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,8m, na
podsypce z piasku o grubości 10cm linią falistą. Na kabel co 10m założyć oznaczniki z oznaczeniem kabla.
Następnie zgłosić kable do odbioru przez kierownika robót. Po odbiorze kable zasypać 10cm warstwą pia_______________________________________________________________________________________________________________________________
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sku, warstwą rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru
niebieskiego na całej długości. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożony kabel lecz nie
mniejsza niż 20cm. Rów wypełnić gruntem ubijając warstwami. Kable przy skrzyżowaniach z rurociągami,
drogami oraz przy podejściu do złącza powinien być chroniony od uszkodzeń mechanicznych. W tym celu
należy kabel umieszczać w rurach ochronnych. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm [N-SEP-E-004] i przepisów.
Wewnętrzne linie zasilające
Kable do urządzeń technologicznych należy układać zgodnie z "Planem zagospodarowania terenu".
Podejścia do skrzynek i urządzeń osłaniać rurami ochronnymi.
Kable należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,8m, na podsypce z piasku o grubości 10cm
linią falistą. Na kable co 10m założyć oznaczniki z oznaczeniem kabla. Następnie kable zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą
koloru niebieskiego na całej długości. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel lecz
nie mniejsza niż 20cm. Rów wypełnić gruntem ubijając warstwami. Kable przy skrzyżowaniach z rurociąga mi, drogami, podejście do złącza czy rozdzielnic powinien być chroniony od uszkodzeń mechanicznych. W
tym celu należy kabel umieszczać w rurach ochronnych. Pod drogami o wymaganej wytrzymałości układać
zawsze dodatkowe puste rury jako rezerwa, zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamuleniem. Przy
wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów.
Kable do urządzeń technologicznych układać zgodnie z rysunkiem „Połączenia zewnętrzne”. Podejścia do
skrzynek i urządzeń osłaniać rurami ochronnymi.
Do zasilania urządzeń technologicznych zaprojektowano kable typu YKY oraz przewody YDY, do sterowania
kable YKSY, natomiast do układów pomiarowych kable w ekranie typu YKSLYekw (YvKSLYekw).
Rozdzielnica główna RG
W budynku oczyszczalni w miejsce istniejącej RG należy zaprojektować nową rozdzielnicę główną
RG. W rozdzielnicy należy zabudować wyłącznik główny, ochronniki przeciwprzepięciowe kl. T1+T2, rozłączniki bezpiecznikowe, które służą do rozdziału energii elektrycznej na cały obiekt oczyszczalni (min. zasilanie
szafek urządzeń technologicznych). W rozdzielnicy należy zabudować zabezpieczenia dla obwodów gniazd,
podgrzewaczy elektrycznych, ogrzewania i oświetlenia (wg wytycznych technologicznych i branżowych).
Rozdzielnica jest zasilana w systemie sieciowym TN-S z ręcznym przełącznikiem zasilania z agregatu prą dotwórczego.
Rozdzielnicę RG zaprojektowano w oparciu o prefabrykat wiszący do zabudowy modułowej wykonany w II
klasie ochronności IP44 wraz z cokołem.
Oświetlenie zewnętrzne
W rozdzielnicy głównej RG należy przewidzieć zabudowę zabezpieczeń i układu sterowania.
Oświetlenie terenu oraz oświetlenia ogólne na elewacji budynku załączane będzie ręcznie lub sterowane zegarem astronomicznym.
Oświetlenie terenu wykonać w oparciu o lampy drogowe LED ze źródłem światła 50W, optyka do oświetlania
obszarowego, IK09, IP66, 7800lm, 4000K, Ra>70, żywotność 100000h, zabudowanych na słupach 5m stalo wych ocynkowanych okrągłych (bez wysięgnika) wraz z rurą o średnicy zew. 60mm do mocowania oprawy,
na fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed wpływem wilgoci ok. 10cm ponad poziom utwar_______________________________________________________________________________________________________________________________
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dzonego terenu. Metalowa stopa słupa oświetleniowego powinna być połączona z fundamentem w sposób
rozłączny. Połączenia słupa z fundamentem powinno być widoczne dla służb eksploatacji. Zasilanie oświetlenia terenu wykonać kablem YKY3x4mm 2. Dodatkowo wzdłuż kabla ułożyć bednarkę Fe/Zn25x4. Oświetlenie terenu oczyszczalni wykonano w ten sposób, aby w punktach wymagających obsługi natężenie oświetlenia wynosiło 50lx.
Dla oświetlenia na elewacji budynku należy przewidzieć naświetlacz LED 50W ( 4000K, 5000lm, kąt świecenia 120st., IP65, żywotność 30000h). Załączanie oświetlenia ręcznie poprzez łączniki lokalne.
Instalacja elektryczna w budynku
Pomieszczenia socjalne oczyszczalni
W pomieszczeniu socjalnym przewody dla oświetlenia, gniazd wtykowych, ogrzewania układać podtynkowo.
Specyfikację opraw oświetleniowych podano w cz. rysunkowej.
Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny.
Łączniki instalować na wysokości 1,2m nad podłogą. Gniazda ogólne montować na wysokości 1,1m nad
podłogą (o ile technologia nie wymaga inaczej). W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować sprzęt
bryzgoszczelny IP55.
Pomieszczenia technologiczne oczyszczalni
Kable i przewody w pomieszczeniach technologicznych i technicznych oczyszczalni należy układać
w korytach kablowych.
W pomieszczeniach technologicznych należy stosować korytka perforowane z pokrywami na zewnątrz korytka pełne; system H60, wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1mm cynkowane metodą ognio wą.

Podejścia

do

gniazd

wtykowych,

łączników,

lamp

wykonać

w

rurkach

RVS

na

tynku.

Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochrony.
Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogólne są podwójne ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne IP55. Łączniki
montować na wysokości 1,2m nad podłogą. Gniazda montować na wysokości 1,2m nad podłogą (o ile tech nologia nie wymaga inaczej).
Ogrzewanie
Dla budynku oczyszczalni do ogrzewania pomieszczeń przewidziano grzejniki elektryczne (wg branży sanitarnej).
Grzejniki w pomieszczeniach socjalnych będą sterowane termostatem zabudowanym w grzejniku.
Podgrzewanie wody użytkowej
Dla ogrzewania cwu należy przewidzieć przepływowe podgrzewacze wody (wg branży sanitarnej).
Zasilanie z rozdzielnic RG poprzez gniazda (lub z puszki wg dtr zakupionego urządzenia). Termy dostarcza
br. technologiczna.
Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305. Przewody uziemiające z uziomów
otokowego/fundamentowego dla instalacji odgromowej wyprowadzić maksymalnie co 20 m po obwodzie budynku i należy osłonić certyfikowaną rurą ochronną ok. 0,8m nad poziom gruntu i zakończyć zaciskami pro bierczymi; wykonać co najmniej dwa zwody odprowadzające układane w certyfikowanej rurce ochronne
przeznaczonej dla instalacji odgromowej pod warstwą ocieplenia/natynkowo na uchwytach. Z zacisków probierczych poprowadzić przewody odprowadzające (drut stalowy ocynkowany fi8mm) na poziom dachu. Na
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dachu wykonać instalację odgromową z drutu fi8mm. Przy wentylatorach dachowych zabudować iglice odgromowe zachowując co najmniej 0,5m odstępu izolacyjnego od urządzenia.
W celu wyeliminowania napięć dotykowych zastosowano połączenia wyrównawcze. W tym celu
przewidziano główne szyny wyrównawcze. Do szyn należy podłączyć wszystkie metalowe konstrukcje, urządzenia technologiczne, ramy, balustrady i inne rozległe metalowe elementy. Główne połączenia wyrównawcze wykonać z płaskownika Fe/Zn 30x4 oraz przewodu LgY 16mm 2. W związku z powyższym należy przewidzieć ułożenie bednarki po elewacji zbiorników oraz w pom. technologicznych i połączenie ich z uziomem.
Miejscowe połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodami LgY 6mm2 układanym bezpośrednio w
tynku bądź w rurkach na ścianie. W łazienkach wykonać miejscowe szyny wyrównawcze.
Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi należy zrealizować za pomocą ochronników przeciwprzepięciowych zabudowanych w rozdzielnicy RG (T1+T2 stopień).
Ochrona od porażeń
Sieć pracuje w układzie TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N będzie miało miejsce na uziemionym zacisku w szafce ZKA.
Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej należy zastosować samoczynne wyłączenie
zasilania i obudowy wykonane w II klasie ochronności.
Samoczynne wyłączenie zasilania powinno być realizowane przez wkładki topikowe oraz wyłączniki
nadmiarowo-prądowe zabudowane w rozdzielnicy RG i szafce SZS. Dodatkową ochronę od porażeń powinny zapewniać wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji instalacji.
Układ sterowania i sygnalizacji
Układy sterowania należy zaprojektować tak, aby sterowanie procesami oczyszczalni ścieków odbywało się w sposób automatyczny zgodnie z algorytmem realizowanym przez układy sterowania zabudowane
w szafce SZS oraz w szafkach dostarczanych wraz z technologią:


szafka modułu oczyszczalni 1 (złoże tarczowe/SB)

Powyższe szafki wraz z niezbędnym okablowaniem dostarczą dostawcy urządzeń technologicznych. Z szafek do szafki monitoringu dostarczane będą sygnały: pracy, awarii.
Sygnały pracy awarii z szafek realizowane będą w oparciu o styki bezpotenciałowe (praca – styk zwarty,
awaria – styk rozwarty).
Wszystkie urządzenia zdalnie można zezwolić na pracę lub wyłączyć, styki bezpotencjałowe (zezwolenie na
pracę – styk zwarty).
Do szafki SZS powinny być przekazane sygnały:


Szafka pompowni:



napięcie zasilania,

poziom ścieków w pompowni,


sygnał pracy i awarii pomp,



sygnał suchobiegu i poziomu max.,



prąd pomp.
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Z poziomu sterownika PLC zabudowanego w szafce SZS powinna być możliwa zmiana nastaw w pompowni
(poziom załączenia i wyłączenia poszczególnych pomp, poziomu max. i suchobiegu).
Programem zapisany w sterownikach PLC (sterownik modułowy wraz z odpowiednimi modułami wejść/wyjść
i modułami komunikacyjnymi). Program na sterowniki PLC i panel operatorski szafki SZS oraz sterowniki
PLC zlokalizowane w szafkach obiektowych musi zostać napisany zgodnie z wytycznymi branży technologicznej.
Sterownik PLC komunikował się będzie się z przetwornikami pomiarowymi przepływu po łączu RS485 z protokołem Modbus RTU.
Należy zaprojektować sterownik PLC o parametrach nie gorszych niż:


napięcie zasilania: 24VDC,



1 port komunikacyjny typu ethernet,



2 izolowane porty komunikacyjny RS485 - Modbus RTU (izolacja na co najmniej 250V),



24 wejść binarnych,



8 wyjść binarnych.

Należy zaprojektować panel operatorski o parametrach nie gorszych niż:


napięcie zasilania: 24VDC,



1 port komunikacyjny typu ethernet,



1 port USB dedykowany do współpracy z modemem GSM



wyświetlacz: kolorowy 7"



funkcjonalnośc: zdalnego dostępu poprzez tunel VPN



funkcjonalność: tryb transparętnej komunikacji

Należy zaprojektować modem GSM o parametrach nie gorszych niż:


złącze USB



złącza antenowe



obsługa standardu LTE
Kartę SIM z dostępem do internetu dostarcza inwestor.
Na elewacji szafki SZS należy zabudować panel operatorski, posiadający funkcjonalność zdalnego

dostępu poprzez tunel VPN, wyposażony w port ethernet do komunikacji ze sterownikiem PLC oraz z odpowiednimi protokołami komunikacyjnymi dobranymi do sterownika PLC. Oprogramowanie panelu operatorskiego powinno zawierać:
- schemat oczyszczalni z rysunkami wszystkich urządzeń. Na schemacie będą zobrazowane stany urzą dzeń – zmiana koloru rysunku urządzenia (praca - zielony, awaria - czerwony), wszystkie wielkości mierzo ne, stany alarmowe,
- stacyjki pomiarów, na stacyjkach operator będzie miał możliwość obserwacji bieżących zmian wielkości
mierzonych,
- przebiegi chwilowe i historyczne mierzonych wielkości fizycznych,
- okno alarmowe, na oknie tym przedstawione są aktywne i historyczne alarmy, operator ma możliwość po twierdzania alarmów,
- okno bilansów przepływów – bilanse 1-dniowe, 7- dniowe, 30-dniowe, 12-miesięczne generowane na pod stawie wartości mierzonych przez przeływomierze elektromagnetyczne.
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Sterowniki PLC, panele operatorskie oraz urządzenia komunikacyjne będą zasilone z układu zasilania gwarantowanego 24VDC (zasilacz buforowany akumulatorami bezobsługowymi).
Poszczególne elementy które komunikują się po łączu ethernet są podłączone do Switcha.
Oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego
Na oczyszczalni należy zaprojektować układ sterowania i monitoringu wyposażony w sterownik PLC
oraz panel operatorski zabudowane w szafie monitoringu SZS. Panel służy do monitoringu pracy oczyszczalni oraz umożliwia zdalny dostęp poprzez łącze internetowe. Łącze internetowe jest zestawione w oparciu o
dostępne medium pomiędzy panelem operatorskim a komputerem zlokalizowanym w siedzibie Inwestora.
Łącze internetowe oraz stanowisko komputerowe dostarcza Inwestor.
Oprogramowanie na panelu operatorskim służy do pełnego zobrazowania procesu oczyszczania, zmian
wszystkich dostępnych parametrów tego procesu oraz archiwizacji wszystkich ważnych danych, a więc będzie możliwe wyświetlanie przebiegów pomiarowych, przebiegów pracy napędów, obliczanie raportów. Jeżeli
będzie istniała potrzeba użytkownikom można poprzypisywać hasła a więc nie będzie możliwa zmiana na staw technologicznych czy innych działań w systemie wizualizacji bez podania poprawnego hasła. Wszystkie
te powyższe możliwości panelu operatorskiego będą dostępne w oparciu o zdalny dostęp w siedzibie Inwestora (stanowisko komputerowe będzie posiadało pełną funkcjonalność panelu operatorskiego).
Oprogramowanie panelu operatorskiego powinno zawierać:
schemat oczyszczalni z rysunkami wszystkich urządzeń, na schemacie będą zobrazowane stany urządzeń –
zmiana koloru rysunku urządzenia (praca - zielony, awaria - czerwony), wszystkie wielkości mierzone, stany
alarmowe,


stacyjki urządzeń, na stacyjkach operator będzie miał możliwość podglądu oraz zmiany rodzaju ste rowania (ręczne, automatyczne), będzie przedstawiony także czas pracy urządzenia,



stacyjki pomiarów, na stacyjkach operator będzie miał możliwość obserwacji bieżących zmian wielkości mierzonych,



przebiegi chwilowe i historyczne mierzonych wielkości fizycznych,



okno alarmowe, na oknie tym przedstawione są aktywne i historyczne alarmy, operator ma możliwość potwierdzania alarmów,



okno raportów – operator może wyświetlić i wydrukować raporty z licznika ścieków dobowe jak również godzinowe za wybrany okres czasu.

Sterownik PLC powinien posiadać podtrzymanie zasilania poprzez UPS (Zamiast zasilacza UPS istnieje
możliwość zastosowania zasilacza buforowego Z1). Czas podtrzymania – min. 10min.
Oprogramowanie sterownika PLC oraz panelu operatorskiego należy wykonać zgodnie z wytycznymi branży
technologicznej.
Oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego powinno być przekazane inwestorowi wraz z aplikacją oraz z hasłami koniecznymi do zmiany nastaw jak również do edycji samej aplikacji.
Układ powiadomienia o awarii na komórkę
Układ powiadomienia należy wykonać w oparciu o modem GSM z własnym zasilaniem. Sygnały alarmowe
należ podzielić na 4 grupy. Sygnały wymagające natychmiastowej reakcji, sygnały awarii, które nie wymaga ją natychmiastowej reakcji, sygnał zaniku zasilania, sygnał zasilania z agregatu.
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Układy pomiarowe
Na oczyszczalni należy zaprojektować następujące układy pomiarowe:


pomiar przepływu ścieków surowych (przepływomierz elektromagnetyczny wersja rozdzielna, długość kabla l=20m, z elektrodami pomiarowymi i pierścieniami wyrównującymi potencjały, do aplikacji
wodno-ściekowych, czujnik PN16, IP68, + Przetwornik, wyjście: RS485 Modbus RTU, język obsługi
wyświetlacza: polski),



pomiar i sygnalizacja poziomu w pompowni.

Wytyczne dla branży technologicznej
Następujące urządzenia technologiczne powinny być dostarczane z szafkami zasilająco- sterowniczymi, pełnym wyposażeniem łącznie z instalacją, podłączeniem, sprawdzeniem i uruchomieniem:


złoże tarczowe (biofiltr) SB1.

Szafki powinny być wyposażone w styki bezpotencjałowe:
Dla złoża tarczowego (biofiltrów) przewidzieć sygnały pracy i awarii.
Szafki złoża tarczowego (biofiltr) - każdy napęd powinien posiadać przełącznik trybu sterowania (2-0-1. 2sterowanie automatyczne, 0-wyłączona, 1-sterowanie ręczne za pomocą przycisków zał/wył.)
Wszystkie szafki dostarczane z technologią powinny posiadać stopień ochrony conajmniej IP65, zabudowane wyłączniki główne oraz ochronę przepięciową.
W trakcie wykonywania instalacji technologicznej należy zamontować czujniki przepływomierzy z pierścieniami wyrównującymi potencjały zgodnie z wytycznymi producenta.
Wytyczne dla branży budowlanej
Należy wykonać przepusty kablowe oraz rury wychodzące na zewnątrz budynku, oraz przepustu do
zbiornika pompowni. Przepusty kablowe będą stanowiły rury osłonowe odpowiednio uszczelnione przy przejściu przez fundament (zbiornik pompowni). Lokalizacje rur zgodnie z rysunkami.
Pomieszczenia przeznaczone na szafy sterownicze powinny być wolne od wyziewów powodujących korozję
aparatury (pomieszczenie socjalne). W pomieszczeniach o wyziewach powodujących korozję należy się liczyć z szybszym zużyciem elementów,aparatów AKP i elektrycznych.
Uwagi końcowe
-

Montaż wyposażenia instalacji elektrycznej i AKP należy prowadzić w odpowiedniej kolejności koordynując z innymi branżami: najpierw branża technologiczna montuje urządzenia technologiczne (pompy.
itp) a następnie po ustaleniu dokładnej lokalizacji z branżą technologiczną następuje montaż skrzynek
przyłączeniowych, układów pomiarowych, lamp oświetleniowych itp. tak aby nie ograniczać funkcjonalności urządzeń technologicznych, wyposażenia elektrycznego i AKP.

-

W celu unifikacji aparatury i oprogramowania stosowanych na obiektach Inwestora należy uzgodnić i
zatwierdzić u Inwestora producentów, typ i wersję aparatury pomiarowej, sterownika PLC, panelu operatorskiego.

-

Całość prac związanych z pracami elektrycznymi i AKP należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

-

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi instalacjami branżowymi.
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Po wykonaniu prac i uruchomieniu obiektu Wykonawca przekaże Inwestorowi aktualny projekt powykonawczy oraz instrukcję obsługi układu sterowania i wizualizacji i licencję na zainstalowane oprogramowanie.

-

Wykonawca przekaże również na trwałym nośniku pamięci oprogramowanie na sterownik PLC i panel
z opisem. Przekaże również schemat poglądowy komunikacji z adresami i hasłami tak aby Inwestor
mógł w oparciu o powyższe dane samodzielnie (lub pod zlecając zewnętrznej firmie) dokonywać zmian
i rozbudowy systemu.

-

Wszystkie zabezpieczenia pomp, itd. należy zweryfikować po otrzymaniu danych od branży technologicznych.

Obliczenia
Warunki doboru przewodów i zabezpieczeń
Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełniają warunek:
IB  I n  I z
I2  1,45 x Iz
Gdzie:
IB – prąd obliczeniowy
In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających
Iz – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów
I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających
Spadki napięcia
Spadki napięcia obliczamy ze wzorów:

PSZ 10 3  L
100%
  S  Up2

dla obwodu 3-fazowego

2  PSZ 103  L
100%
 S  Uf 2

dla obwodu 1-fazowego

U% 

U% 

gdzie: PSZ = moc szczytowa w kW
L - długość pojedynczego przewodu w m
 - przewodność właściwa przewodu (dla Cu = 57, Al = 35)
S - przekrój przewodu w mm2
Up – napięcie sieci międzyfazowe
Uf – napięcie sieci fazowe
Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52 dopuszczalny spadek napięcia od złącza do końca dowolnego obwodu
odbiorczego instalacji nie może przekraczać 4%.
Sprawdzenie warunków skuteczności ochrony od porażeń
Jako dodatkowy system ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy projektować:
 obudowy wykonane w II klasie ochronności,
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 samoczynne wyłączenie zasilania powinno być realizowane przez wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki
nadmiarowoprądowe. Dodatkową ochronę od porażeń należy realizować wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA zlokalizowane w poszczególnych rozdzielnicach.
Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony och porażeń oraz rezystancję izolacji przewodów i
kabli.

PROJEKTANT JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM NA KAŻDYM
ETAPIE OPRACOWYWANIA PROJEKTOWEGO W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH.
Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:
-Standardy „ WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla
urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawcę”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ,
-Warunki Kontraktu,
-Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
-Wymogi opracowanego w trakcie Prac Projektowych Operatu Wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków i
Inne dokumenty wymienione w PFU.
Wymagania zawarte w PFU, Warunkach Wykonania i odbioru Robót, warunkach określonych przez
instytucje państwowe ( Ochrona Środowiska , RZGW) będą miały priorytetowe znaczenie w opracowaniu projektu i realizacji inwestycji.
Nazwy i kody CVP przedmiotu zamówienia: 45000000-7 -ROBOTY BUDOWLANE45100000-8 -Przygotowanie terenu pod budowę45112000-5 -Roboty w zakresie usuwania gleby 45111200-0-Roboty pomiarowe45111200-0 –Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V45231300-8 –Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami 45233120-6 –Roboty drogowe45231400-9 –Roboty elektryczne45230000-8-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,45240000-1-Budowa obiektów inżynierii wodnej45112700-2 -Roboty w zakresie kształtowania terenu 45223800-4 -Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji71200000-0 -Usługi architektoniczne i podobne 71300000-1 -Usługi inżynieryjne 71500000-3 -Usługi związane z budownictwem 71520000-9 -Usługi
nadzoru budowlanego 71540000-5 -Usługi zarządzania budowy
2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym (PFU).
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Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OBIEKTÓW zgodnie
z pkt. 1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na podstawie uzyskanej przez Wykonawcę Decyzji
Pozwolenia Na Budowę wraz z odtworzeniem i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia Kontraktu.
Uwaga:
Długości sieci, instalacji, wielkości kubaturowe są orientacyjne i ich ostateczne parametry muszą
być ustalone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego w uzgodnieniu z Instytucjami Branżowymi i Organami Administracyjnymi
Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia określony został w niniejszym PFU gdzie podane zostały:


wielkości kubaturowe



wielkości wydajności, ciśnienia , energii elektrycznej



wielkości powierzchni użytkowych



planowane średnice i przekroje instalacji sanitarnych i elektrycznych w oparciu o dostępne koncep-

cje, strategię i programy kanalizacyjne
-

przewidywane przez Zamawiającego, a wymagające zweryfikowania przez Wykonawcę średnice nie

wynikające z dokumentacji programowych
Ostateczne wartości w zakresie kubatur, powierzchni, długości, średnic sieci i odgałęzień oraz tym podobne,
Wykonawca ustali w Dokumentacji Projektowej. Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.
Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje przede wszystkim metodami uwzględniającymi aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów robót stanowi
element prac projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy.
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU – w szczególności:



trwałości Robót,



pracę SUW i Oczyszczalni zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym przez cały czas realizacji zadania



braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci i innych instalacji,



zapewnienia szczelności sieci,



zachowania wymaganych parametrów statycznych budowli takich jak: instalacje sanitarne i elektryczne, zbiornik żelbetowy, osadniki pokoagulacyjne, budynek SUW itp.

Wymagania w zakresie technologii budowy określa PFU.
Inwestycje muszą być realizowane w zgodność z polskimi normami. Wszystkie użyte materiały powinny być
zgodne z polskimi normami lub posiadać aprobaty techniczne. Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestor nie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach realizacji
inwestycji, posiada ważne pozwolenia wodnoprawne dla tych inwestycji. Zamawiający posiada prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane w granicach działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym.
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Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa –w szczególności:


Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016poz. 1020 zpóźn. zm.),



Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462 z późn. zm.)



Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129)



Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2013poz. 947 z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
2013poz. 1409)



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),



Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze
zm.)



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z
późn. zm.)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.)



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.poz. 21). Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015poz. 139 i 1893)



Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowańgeodezyjno -kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)



Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)



Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455)



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003 nr 121
poz.1137 ze zm.)



Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321, z późn.
zm.)
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Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, uzgodnień, decyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania porealizacyjne);



Innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.



Ustawa z dnia 07.07.1994r.-Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 ze zm.)



Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)



Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz U. 2010 Nr 119, poz 804)



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r.w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, poz.2072)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)



norma PN-EN 12050-1 Gospodarka ściekowej



normą BN –83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.



normą BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. -normą BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe



normą PN-81/B-10725 Próby szczelności.



normą PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze



normą PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.



normą DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.



normą PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.



normą PN-81/B-10725 Wodociaąi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.



normą PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

3. Spodziewany efekt inwestycji
Budowa nowych obiektów oraz przebudowa i rozbudowa istniejących, umożliwi rozwiązanie kluczowego problemów związanego z jakością wody uzdatnionej i ścieków oczyszczonych, ustabilizuje pracę SUW i oczyszczalni , ograniczy zmienność parametrów uzdatniania i oczyszczania.
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Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej na terenie objętym
przedsięwzięciem poprzez uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń. Pozwoli to dostosować SUW i
oczyszczalnie do zmiennych wielkości napływających ładunków.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest jak przedstawiono to wyżej:
- ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych systemów sterowania
- zautomatyzowanie procesów
- ograniczenie wpływu odprowadzanych ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Chrostowej na rzekę Stradomkę – tzn. uzyskanie zmniejszenia parametrów fizyko–chemicznych ścieków oczyszczonych zgodnie
z ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 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
- unowocześnienie ( zmodernizowanie) procesów uzdatniania i oczyszczania oraz ich zautomatyzowanie (falowniki, regulatory, sondy, przepływomierze, czujniki, zabezpieczenia itp.) - tzn. uzyskanie wody do picia
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (DZ.U. 2017 POZ. 2294)
- wprowadzenie urządzeń o wysokiej sprawności technologicznej, energetycznej, o długiej żywotności i eksploatacyjnej
- zhermetyzowanie procesów uzdatniania ( osadniki pokoagulacyjne ) i oczyszczania z ograniczeniem emisji
zanieczyszczeń aerozolowych i odorowych
- zwiększenie bezpieczeństwa SUW poprzez budową nowego zbiornika V=300m3 oraz sieci przesyłowych w
kobylcu
- unowocześnienie (modernizacja) systemu monitoringi i wczesnego ostrzegania przed stanami zagrożeń
powodziowych i bezpieczeństwa cywilnego
- unowocześnienie (modernizacja) oczyszczalni w celu oczyszczania dopływających ścieków o zmiennych
ładunkach, stężeniach i przepływach
- unowocześnienie (modernizacja) systemu monitoringu procesów wewnętrznych SUW i ścieków oczyszczonych
- dostosowanie do strategii rozwoju gospodarki wodnościekowej realizowanej przez Inwestora - Gminę Łapanów

4. Gwarancje
Wykonawca udzieli 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

5. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia
Jak przedstawiono w pkt. 3 budowa nowych obiektów, przebudowa i rozbudowa istniejących, umożliwi rozwiązanie kluczowego problemów związanego z ograniczeniem wpływu oczyszczalni na odbiornik oraz umożliwi uzyskanie wysokiego stopnia uzdatniania wody.
Efektem tej inwestycji będzie ustabilizowanie parametrów oczyszczania i uzdatniania i możliwość pracy
obiektów przy zmiennych warunkach dopływu do nich wody ścieków.
Celem zamierzenia jest również:
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korzystanie z wód poprzez wprowadzenie ścieków oczyszczonych z istniejącej oczyszczalni do wód
powierzchniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - ustawa Prawo wodne oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.



Korzystanie z wód w celu przeznaczenia ich do picia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
ZDROWIA Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO
SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (DZ.U. 2017 POZ. 2294)

Zakres zamierzonego korzystania z wód powierzchniowych obejmował będzie wprowadzenie do rzeki Stradomka ścieków w ilości wynikającej z pozwolenia wodnoprawnego oraz pobór wody dla SUW zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.
Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną stanu istniejącego najbardziej istotnych obiektów

ISTNIEJĄCE OSADNIKI KOAGULACYJNE SUW– PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWY
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ISTNIEJĄCE OSADNIKI KOAGULACYJNE SUW– PRZEWIDZIANE DO PRZEBUDOWY
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ISTNIEJĄCA STACJA SUW Z PRZEWIDYWANYM DOJAZDEM

605-960-860

e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

DO OSADNIKA ZAGĘSZCZANIA OSADÓW

ISTNIEJĄCA HALA SUW – PRZEWIDZIANA DO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

ISTNIEJĄCA HALA SUW – PRZEWIDZIANA DO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY– WIDOK NA FILTR
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ISTNIEJĄCA HALA SUW – PRZEWIDZIANA DO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY– WIDOK NA FILTR

ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA – OSADNIK DO PRZEBUDOWY
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ISTNIEJĄCA KRATA (PO LEWEJ STRONIE)DO PRZEBUDOWY Z LIKWIDACJĄ PUNKTU ZLEWNEGO

ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA – OSADNIK DO PRZEBUDOWY
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ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA – STAW JAKO III–CI STOPIEN OCZYSZCZANIA

ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA – POLETKA DO LIKWIDACJI
PRZEBUDOWA NA REAKTOR ZE ZŁOŻEM OBROTOWYM

_______________________________________________________________________________________________________________________________
33
___
PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI I STACJI UZDATNIANIA

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT

NIP : 873-000-43-45

33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12

REGON : 850039248

tel.14627-26-37

fax. 627-26-37 w.1

605-960-860

e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z zadaniem:
1. „ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA”– DZIAŁKA
NR: 30/2 W MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA
2. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA” DZIAŁKA NR:
41/4 W MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA

powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości
funkcjonalno-użytkowe:
• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.
• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.
• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy
• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku
wodnym W I klasie wykonania – należy stosować wszystkie elementy technologiczne z tworzyw sztucznych i
stali gat 316L.
• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim
standardem wykonania – serca przepustnic, pozostałej armatury, przepływomierze – gat stali 316L
• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
• Akceptację Inspektora Nadzoru powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa.
• Dobór parametrów technicznych instalacyjnych , kubaturowych i powierzchniowych powinien zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.
• Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać Warunki projektowania zawarte w Projekcie Budowlanym i
i Wykonawczym
• Roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu „Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych” przedstawione w PFU

7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
W zestawieniu poniższym podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości planowanych do wybudowania obiektów budowlanych, ich kubatury, pojemności i powierzchnie użytkowe:
Projektowana budowa, przebudowa i rozbudowa powinna spełniać wymaganie określone w Projekcie a
przede wszystkim zapewniać:
• ciągłą regulacje ustawień pracy oczyszczalni
• niezawodność jej pracy
_______________________________________________________________________________________________________________________________
34
___
PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI I STACJI UZDATNIANIA

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT

NIP : 873-000-43-45

33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12

REGON : 850039248

tel.14627-26-37

fax. 627-26-37 w.1

605-960-860

e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

-uzyskanie zakładanych parametrów oczyszczania
Parametry techniczne na etapie projektu należy sprawdzić i ew. skorygować; muszą one wynikać z obliczeń
hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków oraz różnice w dopływie.
Wymogi generalne Inwestora w stosunku do stosowanych materiałów:
Zbiornik wody pitnej Vuż = 300m3 należy wykonać z betonu minimum B35 , stosować należy stal zbrojeniową klasy AIII – grubość ścian zbiornika minimum 35cm.
Obudowę pompowni ŚCIEKÓW należy wykonać ze PEHD – przekroje konstrukcyjne muszą wynikać z obliczeń konstrukcyjnych
Wszystkie rurociągi technologiczne muszą być z PP lub PE lub stali 316L – grubości ścianek mają wynikać z
obliczeń hydraulicznych
Urządzenia takie jak: stacja odwadniania osadu, drabinki, linki, włazy, obramowania krat typu Wema należy
zaprojektować co najmniej ze stali o gatunku 316, lub tworzyw sztucznych
Kraty przykrywające typu „Wema” należy wykonać co najmniej ze stali o gatunku 316 lub z tworzyw sztucznych , gwarantujących nośność 5KN
Armaturę regulacyjną należy zastosować jako staliwną o wytrzymałości 1,0MPA. Pompy, napowietrzacze,
mieszadła, dmuchawy należy stosować z materiałów producentów.
Wyposażenie konstrukcje podporowe, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp. powinny
być wykonane wyłącznie co najmniej ze stali o gatunku 316 lub tworzyw sztucznych.
Przegrody budowlane, okna i drzwi należy stosować z PVC o współczynniku przewodności cieplnej 1,1
W/m2.
Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być wyposażone w wymagane instrukcje, m.in. p.poż., eksploatacyjno - ruchowe i stanowiskowe.

8. Wymagania w stosunku do budowli, obiektów, urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych
Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie wstępnych założeń Zamawiającego. Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość, kubaturę i
powierzchnie użytkowe - PATRZ

PRZEDMIAR ROBÓT I MATERIAŁY

9. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) są
rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą
być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu
przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Inspektora Nadzoru dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej.
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Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia
Zgodnie z pkt. 8 niniejszego opracowania.
Zamawiający: GMINA ŁAPANÓW 32-700 ŁAPANÓW 34
Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
• Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych
do ich
wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z późn. zm.). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)
• Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco –odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych
odcinków.
• Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.
• Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, linie
kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
• Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118, z późn. zm. art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN)
• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
• Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu
• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
• Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
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zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz
z
późniejszymi zmianami).
• Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi;
• Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”.
• Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie
całości lub części założonych procesów technicznych.
• Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie Kontraktem.
• Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika.
• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
• Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona,
• Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni,
• Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
• Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;
• Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.
• Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
• Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać w powiatowym
ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie
do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie.,
• Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo.
• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i
opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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• Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punktywysokościowe tych robót i
obiektów.
• Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.
• Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście boczne od przewodu
kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym przed granicą posesji)
• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
• ”Program Funkcjonalno-Użytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
orazwszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie
„Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy” i wszelkie
odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”.
• Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.
• Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
• Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie;
• Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki
zawierającej element zaciskowy.
• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
• Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego
przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.
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• Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę i podlegający akceptacji Inspektora Nadzoru, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne
etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu.
• Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego
zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami).
• Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót budowlanych.
• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
• Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
• Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp.
• PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawcę,
określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową.
• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
• Remont, renowacja – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
• Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.
• Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego;
• Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.
• Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i
urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociagowa) lub którymi odprowadzane są ścieki (sieć
kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
• SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
• Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) – element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia.
• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.
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• Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.
• Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie
ścieków.
• Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem.
• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;
• WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania
obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także organów sądowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie będą miały instrukcje, wytyczne i poradniki zawierające zasady i metody w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.
• Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie.
• Wykaz Elementów Rozliczeniowych – rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny poszczególnych
elementów składowych robót
• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;
• Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.
• Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami
dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.
• Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania
Oznaczenia i skróty:
• Używane skróty należy czytać następująco:
• AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa
• BN-80/8836-02 - Branążowa norma z …… roku/numer
• DTR – Dokumentacja techniczno ruchowa
• ITB - Instytut Techniki Budowlanej
• KB - Katalog Budownictwa
• PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy
• PN-75/B-06520 - Polska Norma z …… roku/numer
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• PZH - Państwowy Zakład Higieny
• PZJ - Program Zapewnienia Jakości
• WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
• WZMiUW - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
• RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
• MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta
• DLICP – Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wymagania Zamawiającego :
Zamawiający wymaga zastosowania materiałów co najmniej o cechach jak w pkt. 8

10. Wymagania dotyczące projektowania
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykonania Robót
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane,
zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. Wykonawca
jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi urządzeniami.
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów),
które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji
oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.
Wykonawca wykona bądź pozyska:
-Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
-mapy opiniodawcze i ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji
-mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie,
-wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy
-decyzję warunków zabudowy dla Planowanej Inwestycji (jeśli była by wymagana)
-projekty budowlane – zgodnie z zadaniami określonymi w zestawieniu
-projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót
-dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego
-informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-pozwolenia na budowę
-dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),
-dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,
-inspekcje TV
-instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zamontowanych urządzeń i elementów budowla_______________________________________________________________________________________________________________________________
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nych
-szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z wycinką, przesadzeniem i
nasadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni
-komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem,
-projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym – wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci lub zgodnie z warunkami technicznymi
-uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i instytucjami
(np. Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego, RZGW Kraków itp.).
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) ponosi
Wykonawca.
Zamawiający przekaże bądź udostępni:
-obowiązujące decyzje pozwoleń wodnoprawnych i operaty wodnoprawne na odprowadzenie ścieków z
oczyszczalni i na pobór wody ze Stradomki
-dokumentację fotograficzną
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. 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.
Załączone do niniejszego PFU informacja na mapach ewidencyjnych i zasadniczych ma charakter jedynie
poglądowy, służący do określenia zakresu robót i j wyceny wartości robót przez Wykonawcę.

11. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inspektora Nadzoru o akceptację
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego.
Akceptacja Inspektora Nadzoru w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót.
Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU .
Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:
- przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze i
sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia.
- zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród dostępnych na rynku.

12. Inwentaryzacja stanu istniejącego
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych
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niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów
jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU mapy zasadnicze mają charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i j wyceny wartości robót
przez Wykonawcę.
Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze
szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.
Dokumentacja geologiczno-inżynierska
W części PFU-1 Część opisowa – Uwarunkowania, zawarto informacje dotyczące charakterystyki geologicznej terenu na którym realizowana będzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać zczegółową dokumentacje geologiczno-inżynierską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z
późniejszymi zmianami)
Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty
tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych
dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości w Bochni w układzie współrzędnych
„1965” i „2000”. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca przedłoży inwentaryzację powykonawczą w
wersji papierowej w skali 1:1000. Przedłożony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien
być sporządzony na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,
na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas terenu w odległości co najmniej po 35 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne działek, na których wykonano obiekty budowlane.
W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań) oraz charakterystycznych punktów
wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej mapie wektorowej) ze
sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy przekazać do właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostałe egzemplarze należy przedłożyć Zamawiającemu.
Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przedłoży karty obiektów na sieciach w szczególności armaturę, urządzenia, stosowane materiały.
Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie w przypadku robót zanikających. Do momentu przedstawienia przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowa_______________________________________________________________________________________________________________________________
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nych przez geodetę, nie zostanie potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół nie zostanie podpisany
przez przedstawicieli stron.
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy podać kilka danych z terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury osłonowej, itp. Kopie
szkiców oraz dokumentację fotograficzną wszystkich kolizji Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Należy
wykonać fotografię od góry każdego obiektu.
Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu,obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Inspektorowi Nadzoru na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i
przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót.
Badania i analizy uzupełniające
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je
tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze
szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest
wykonać szczegółową dokumentacje geologiczno-inżynierską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla
docelowego przebiegu sieci.
Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:
• Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r. Nr 228
poz. 1947 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 201 poz.
1673)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych,
kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w
sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865 ).
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je
tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Kontraktu
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zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych
(w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za
informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców
koncepcji projektowych
Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych Robót). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty przyjętych rozwiązań,
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą
należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich
wiodących parametrów.
Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z:
-Projektu Budowlanego ( PB ),
-Projektu Wykonawczego
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie
potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych:
-cześć technologiczna
-część budowlano-konstrukcyjna,
-dokumentacja geologiczna badań gruntowych
-dokumentacja BIOZ
Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:
- musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności:
- musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
_______________________________________________________________________________________________________________________________
45
___
PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI I STACJI UZDATNIANIA

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT

NIP : 873-000-43-45

33-100 Tarnów ul.Ujejskiego 12

REGON : 850039248

tel.14627-26-37

fax. 627-26-37 w.1

605-960-860

e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

- musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych.
- musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia,
itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca
winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli,
administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości
na prowadzenie robót
budowlanych.
Koszty ewentualnych odszkodowań pokryje Zamawiający. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez
Inspektora Nadzoru nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
-uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew.
• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego.
Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić
w Cenie kontraktowej.
• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras z ZUDP, RZGW, decyzje,
mapy, itp)
• uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych,
Uzgodnienia będzie dokonywał Inspektor Nadzoru. Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć:
- zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi.
- zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
- zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i „Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” wydanych przez
ZGK Łapanów.
Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji inwestycji i przekaże Inspektorowi Nadzoru zgodnie z klauzulą
Warunków Kontraktu.
Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do przeglądu Plan Prób
Końcowych
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Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych przez Inspektora Nadzoru.
Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał będzie
wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób
Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan
Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za
pośrednictwem Inspektora Nadzoru, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych
próbach ciśnieniowych, próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.
Wykonawca jest zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań,
dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do wystawienia
przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania zgodnie z klauzulą Warunków Kontraktu. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich
branżach.
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity – z późniejszymi
zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity – z późniejszymi zmianami)).
b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów
na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.
c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z
tym związane.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 3 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę ( w tym 1 kpl opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający
edycję będących w dyspozycji Zamawiającego) oraz przekaże 1 komplet dokumentacji – bezpośrednio Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie egzemplarze (4kpl) dokumentacji projektowej powinny być oprawione w se_______________________________________________________________________________________________________________________________
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gregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:
- napis „Dokumentacja projektowa”
- numer Kontraktu
- nazwa Kontraktu
- numer Zadania
- nazwa ulicy , rodzaj sieci
- numer egzemplarza
-Wykonawca, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, przekaże Zamawiającemu 3 komplety Dokumentacji
powykonawczej wraz z wersją elektroniczną oraz – 2 komplety bezpośrednio Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie egzemplarze (5kpl) dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:
- napis „Dokumentacja powykonawcza”
- numer Kontraktu
- nazwa Kontraktu
- numer Zadania
- nazwa ulicy , rodzaj sieci
- numer egzemplarza
Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonacza” powinien znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla
danej grupy:
1. opracowania projektowe,
2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna
3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, odbiorów itp,
opinie sanitarne i in.
4. protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV
5. dokumentacja fotograficzna
6. deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach
itp. zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach
umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny – plik w formacie *.doc
- Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
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- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls
- Rysunki:
- Rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.dwg i pdf
- pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi
- Paleta barw 24 bit, w przypadku podkładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit,
- Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach.
Przy projektowaniu należy stosować warunki wydane przez ZGK Łapanów oraz wszystkie warunki i decyzje
uzyskane w trakcie projektowania. PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane
Materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.

13. Plan Prób Końcowych
Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do przeglądu Plan Prób
Końcowych w trybie klauzuli Warunków Kontraktu. Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych
przed akceptacją Planu Prób Końcowych przez Inspektora Nadzoru .
Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał będzie
wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób
Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan
Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.
Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Plan
uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował
spełnienia wymagań Inspektor Nadzoru odrzuci Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany
do poprawienia i uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru.

14. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za
pośrednictwem Inspektora Nadzoru, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych
Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożli_______________________________________________________________________________________________________________________________
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wiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru i do przeglądu przed rozpoczęciem
Prób Końcowych (klauzula 5.6 Warunków Kontraktowych) Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury
uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona
właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom
opisanym powyżej.
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym
zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” wydanych przez ZGK Łapanów i zawierać m.in. :
• Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu Budowlanego
z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów
• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do
zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)
• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, oddzielnie dla sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
• Pozwolenie na budowę
• Protokoły odbiorów częściowych
• Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej
• Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu
• Protokół ze zgrzewania rur PE
• Protokół z badań pobranych próbek
• Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki)
• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił
• Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odc1inkami, długością, materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci
• Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych i istotnych robót zanikowych
• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne
15. Sprawowanie nadzoru autorskiego
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do wystawienia przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków
Kontraktu. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia
projektowe w odpowiednich branżach.
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity – z późniejszymi
zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity – z późniejszymi zmianami).
b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano - montażowych jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.
c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z
tym związane.
Opracował : mgr inż. Marek Matyjewicz
mgr inż. Artur Gawełczyk
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