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Nazwy i kody CVP przedmiotu zamówienia:  
 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE  
 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
 45111200-0 - Roboty pomiarowe  
 45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V  
 45231300-8 - Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
 45231400-9 - Roboty elektryczne  
 45230000-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
     elektroenergetycznych,  
 45240000-1  - Budowa obiektów inżynierii wodnej  
 45112700-2  - Roboty w zakresie kształtowania terenu  
 45223800-4  - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
 71200000-0  - Usługi architektoniczne i podobne  
 71300000-1  - Usługi inżynieryjne  
 71500000-3  - Usługi związane z budownictwem  
 71520000-9  - Usługi nadzoru budowlanego  
 71540000-5  - Usługi zarządzania budową  
 
 
 
 
 
 
       INWESTOR: 

       Spółka Komunalna Sp. z o.o.  

       ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo  
       tel. +48 58 586 75 86, 58 681 12 19   
       e-mail: sekretariat@skzukowo.pl 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 
I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zakres robót budowlanych  

W zakres robót objętych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 

istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Banino. 

Przebudowa stacji uzdatniania wody ma na celu poprawę jakości uzdatniania wody, zwiększenie 

przepustowości i zapewnienie bezawaryjnej ciągłości dostawy wody przeznaczonej do picia 

mieszkańcom miejscowości Banino. 

 

Na terenie u wody na działce nr 58/2 w Baninie planuje się zaprojektowanie i wykonanie: 

I etap: 

- termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku SUW wraz z wymianą stolarki okiennej na 

PCV, drzwi zewnętrznych wykonanych z aluminium termoizolowanego,  

- wykonanie opaski betonowej wokół budynku oraz schodów-rampy wejściowej do budynku 

SUW, 

- termoizolacji stropodachu płytami z twardej pianki PIR z wykonaniem nowego pokrycia dachu 

z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia do pokryć dachowych, orynnowania, 

opierzenia i obróbek blacharskich, 

- adaptacji istniejących fundamentów pod zbiorniki ciśnieniowe nowego układu technologii 

uzdatniania wody, 

- nowych posadzek z wykończeniem z płytek typu GRES,  

- okładzin ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych na wysokość min. 2,0m, szpachlowania i 

malowania ścian i sufitu,  

- remonty istniejącego węzła sanitarnego z wymianą instalacji i armatury sanitarnej, 

- nowej instalacji zasilania rozdzielni głównej umożliwiającej podłączenie rezerwowego 

zasilania w en.el. z agregatu prądotwórczego (II etap realizacji), 

- nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku SUW, 

- nowej instalacji sterowania i AKPiA  

- w budynku SUW demontażu układu technologicznego zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych 

wraz z orurowaniem (filtry ciśnieniowe pośpieszne – odżelaziacze i odmanganiacze) 

- demontażu istniejącego zestawu hydroforowego pomp II stopnia, 

- tymczasowego obejścia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego układu z 

wykorzystaniem urządzeń technologicznych z demontażu w celu zapewnienia ciągłości 

zaopatrzenia w wodę do spożycia spełniającą wymagane parametry sanitarne wody 

przeznaczonej do spożycia o tymczasowej wydajności SUW Q=30-50 m3/h, 

- dostawę i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania wody w budynku 

SUW. 

- podłączenia dwóch zestawów pompowych hydroforowych (dostawa inwestorska) dla dwóch 

odrębnych stref ciśnieniowych zasilania w wodę do celów gospodarczych i ppoż. jak i do 

układu technologicznego SUW 

- dostawy i montażu pompy płucznej i dmuchawy do płukania i regeneracji złóż filtracyjnych 

nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych, 

- niezbędnych czynności w tym prób ciśnieniowych, płukania i dezynfekcji, 

- rozruchu technologicznego nowego układu SUW wraz z uzyskaniem wymaganych 

parametrów technologicznych SUW, 
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- wyposażenie SUW w niezbędne urządzenia: agregat sprężarkowy, osuszacz powietrza, 

- wymiany istniejących podwodnych agregatów pompowych (pomp głębinowych) wraz z 

rurociągami tłocznymi w istniejących studniach głębinowych nr 1 i 2, 

- podłączenia odpływu podczyszczonych wód poprocesowych (z płukania filtrów) do istniejącej 

sieci kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejących osadników wód popłucznych, 

 

II etap: 

- zaprojektowanie i wykonanie fundamentu i zadaszonej wiaty zewnętrznej dla agregatu 

prądotwórczego, 

- zaprojektowanie i wykonanie SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) zasilania el.en. wraz 

z podłączeniem do układu zasilania SZR mocy min. 100kVA w obudowie zewnętrznej 

dźwiękochłonnej, podłączenie i rozruch rezerwowego zasilania el. en. SUW 

 

Szczegółowy zakres Robót oraz wymagania funkcjonalno użytkowe opisano w dalszej części 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

2.1 Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Niniejszy kontrakt obejmuje teren istniejącego ujęcia wody na którym zlokalizowany jest budynek 

stacji wodociągowej na terenie działki nr 58/2 obręb Banino w miejscowości Banino, w gminie 

Żukowo.  

Budynek stacji uzdatniania wody jest budynkiem wolnostojącym niepodpiwniczonym, o konstrukcji 

tradycyjnej murowanej, kryty z stropodachem płaskim o wymiarach zewnętrznych około 

13,3x8,2x4,3m. 

Aktualnie Stacja Uzdatniania Wody posiada zdolności produkcyjne wynoszące Qhmax = 60 m3/h. 

Efektem planowanej inwestycji będzie uzyskanie zwiększonej wydajności stacji wodociągowej 

umożliwiającej dystrybucję w ilości Qhmax = 120 m3/h przy zachowaniu maksymalnego poboru wody 

ze studni głębinowych i przy zachowaniu jakości uzdatnianej wody na poziomie zgodnym z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294). 
 

2.2 Opis stanu istniejącego stacji wodociągowej w miejscowości Banino 

Stacja wodociągowa w miejscowości Banino uzdatnia wodę surową pobieraną z dwóch studni 

głębinowych nr 1 i nr 2, która kierowana jest do stacji uzdatniania wody i tam poddawana jest 

procesom napowietrzania i filtracji na filtrach ciśnieniowych pośpiesznych w procesie 

jednostopniowej filtracji.  

W budynku SUW znajdują się trzy odżelaziacze średnicy d=1400mm wyposażone w indywidualne 

aeratory d=600mm pojemności V=0,14m3 każdy. 

Obok filtrów w budynku stacji znajdują się trzy zbiorniki hydroforowe. Dwa z nich o średnicy 

d=1800mm i pojemności V=6,0m3 służą jako rezerwuary wody uzdatnionej i stabilizatory ciśnienia 

natomiast trzeci z nich średnicy d=900mm i pojemności V=1,0m3 pełni rolę buforową-

przeciwuderzeniową. 

Woda po uzdatnieniu dystrybuowana jest do sieci wodociągowej z pośrednictwem zestawu 

hydroforowego pomp wielostopniowych wirowych regulowanych przetwornikiem częstotliwości. 
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Uwaga: obecnie realizowana jest inwestycja polegająca na budowie dwóch zewnętrznych 

zbiorników retencyjnych otwartych o pojemności 200m3 każdy wraz dostawą i montażem dwóch 

zestawów hydroforowych w budynku SUW. 

W ramach bieżącej inwestycji wykonana zostanie instalacja łącząca zbiorniki retencyjne z układem 

technologicznym w budynku SUW, poza tym zostanie dostarczone, podłączone i uruchomione dwa 

zestawy hydroforowe pompowe – pompownia II stopnia o następujących parametrach: 

wydajność Qhmax = 120 m3/h i wysokość podnoszenia dla dwóch stref ciśnienia H1max=55m H2O i 

H2max=65m H2O,  

Parametry zestawu pomp I strefy ciśnienia 

- układ 4 pomp (3+1) wielostopniowych wirowych zamontowanych na wspólnej ramie montażowej 

moc zainstalowana 44kW (4x11kW) 400V 

Parametry zestawu pomp II strefy ciśnienia. 

- układ 4 pomp (3+1) wielostopniowych wirowych zamontowanych na wspólnej ramie montażowej 

moc zainstalowana 60kW (4x15kW) 400V 

 

 2.3 Podstawowe parametry technologiczne istniejącej SUW 

Z uwagi na ograniczone zasoby ujęcia wody nowa technologia stacji uzdatniania wody powinna 

osiągnąć zdolność produkcyjną wody uzdatnionej na poziomie Qhmax= 60 m3/h.  

Natomiast przy wykorzystaniu pojemności retencyjnej budowanych zbiorników retencyjnych wody 

uzdatnionej V=2x200m3 i nowego zestawu hydroforowego dwu-sekcyjnego pompowego wydajność 

stacji uzdatniania wody osiągnie wartość Qhmax = 120 m3/h i wysokość podnoszenia dla dwóch stref 

ciśnienia H1max=55m H2O i H2max=65m H2O. 

Technologia uzdatniania zakłada wykorzystanie standardowych fizykochemicznych procesów 

usuwania ponadnormatywnych ilości żelaza i manganu tj. napowietrzanie i filtracja.  

Hydrauliczna przepustowość nowego układu uzdatniania na poziomie Qhmax = 60 m3/h powinna 

gwarantować skuteczne usuwanie ponadnormatywnych zanieczyszczeń w postaci barwy, mętności, 

żelaza i manganu do wymaganego poziomu jakości wody przeznaczonej do picia. 

 2.4 Charakterystyka wody surowej 

Ujęcie wody surowej zasilającej SUW stanowią dwie studnie głębinowe nr 1 i nr 2 zlokalizowane na 

działce nr 58/2 obręb Banino.  

 

Ujmowana z ujęcia woda surowa w studni nr 1 i nr 2 charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 

ANALIZA WODY SUROWEJ Studni nr 1 Banino 

Parametr Woda surowa Parametry wymagane Jednostka 

Barwa 20 15,0 mgPt/dm3 

Mętność 7,32 [NTU] 1,0 mg/dm3 

Zapach akceptowalny akceptowalny - 

Odczyn pH 7,6 6,5-8,5 - 

Amonowy jon Poniżej 0,06 0,5 (1,5) mg/dm3 

Glin 0,003 0,2 mg/dm3 

Żelazo 1,02 0,2 mg/dm3 

Mangan 0,082 0,05 mg/dm3 

Przewodność 353 2500 µS/cm 
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ANALIZA WODY SUROWEJ Studni nr 2 Banino 

Parametr Woda surowa Parametry wymagane Jednostka 

Barwa 20 15,0 mgPt/dm3 

Mętność 6,17 [NTU] 1,0 mg/dm3 

Zapach akceptowalny akceptowalny - 

Odczyn pH 7,6 6,5-8,5 - 

Amonowy jon Poniżej 0,06 0,5 (1,5) mg/dm3 

Glin 0,0014 0,2 mg/dm3 

Utlenialność n.b. 2,0 mg/dm3 

Żelazo 0,429 0,2 mg/dm3 

Mangan 0,104 0,05 mg/dm3 

Przewodność 343 2500 µS/cm 

 2.5 Charakterystyka studni głębinowych 

Istniejące studnie wiercone głębinowe posiadają zatwierdzone decyzjami zasoby wodne o 

następujących parametrach 

L.p. Numer studni Głębokość studni Wydajność eksploatacyjna Depresja [m] 

1. S1 100 Qe=60 m3/h S=1,65 

2. S2 116 Qe=80 m3/h S=4,43 

 

 2.6 Charakterystyka jakościowa wody uzdatnionej 

Zakłada się, że woda po procesie jej uzdatniania w projektowanej instalacji technologicznej, 

charakteryzowała się będzie parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 

roku poz. 2294). 

 

 2.7 Wykorzystane dane opracowania 
 
Do opracowania niniejszego PFU posłużono się : 
 

• Archiwalną dokumentację projektu budowy zbiorników na wodę w Baninie,  
• wynikami badań głębinowej wody surowej ujmowanej w studni nr 1 i nr 2, 

 
• Zaleceniami i wskazówkami technologicznymi użytkownika SUW,  

 
• Wnioskami z wizji lokalnej.  

 
 
 

3. Opis właściwości funkcjonalno-użytkowych 

 

 3.1 Ogólna charakterystyka procesu technologicznego uzdatniania wody 
 
Proces odżelaziania i odmanganiania sprowadza się do przeprowadzenia łatwo rozpuszczalnych soli 

żelaza i manganu w trudno rozpuszczalny wodorotlenek żelazowy (FeOH)3 i uwodniony dwutlenek 

manganowy MnO(OH)2, które można usunąć poprzez mechaniczne filtrowanie wody. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Banino gm. Żukowo 

” 

8 

O skuteczności tych procesów decyduje wiele czynników, takich jak: odczyn wody, postać w jakiej 

występuje żelazo i mangan, zawartość wolnego dwutlenku węgla i tlenu rozpuszczonego w wodzie, 

obecność związków organicznych, potencjał redox wody oraz jej skład chemiczny. 

 

Usuwanie żelaza - Pierwszym etapem odżelaziania wody jest hydroliza soli żelazawych i dalej ich 

utlenianie do wodorotlenku żelazowego zgodnie z reakcjami: 

 

• Fe(HCO3)2 + 2H2O = Fe(OH)2 + 2H2CO3 (hydroliza) 

• 2H2CO3 = 2H2O + 2CO2 

• 2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O = 2Fe(OH)3 (utlenianie) 

 

Powstający wodorotlenek żelazowy ulega flokulacji, w wyniku której powstaje zawiesina łatwa do 

usunięcia na filtrze mechanicznym. 

Do właściwego przebiegu reakcji (3) konieczna jest dostateczna ilość tlenu rozpuszczonego w 

wodzie. Ponieważ wody podziemne zwykle zawierają bardzo małe ilości tlenu, dlatego konieczne 

jest ich napowietrzanie. Dodatkową zaletą napowietrzania jest usuwanie z wody wolnego CO2, przez 

co ułatwia i przyspiesza się przebieg reakcji (1). 

 

Jeżeli sole żelazawe występują w wodzie w postaci siarczanów, wówczas hydroliza przebiega 

następująco: 

• FeSO4 + 2H2O = Fe(OH)2 + H2SO4 

 

Aby proces wydzielania wodorotlenku żelazawego nie został zahamowany powstający w reakcji (4) 

kwas  siarkowy musi zostać związany. Przy dostatecznie wysokiej zasadowości wody proces ten 

zachodzi samorzutnie. 

 H2SO4 + Ca(HCO3)2 = CaSO4 + 2CO2 + H2O 

  

Jeżeli woda ma niską zasadowość lub ma niskie pH, przy którym może być silnie agresywna 

wskutek występowania agresywnego CO2, wówczas należy wprowadzić alkalizację wody np. 

poprzez dawkowanie wodorotlenku wapna. 

 

Usuwanie manganu polega na hydrolizie soli manganowych z wydzieleniem wodorotlenku 

manganowego, a następnie jego utlenienia, zgodnie z reakcjami: 

 

 Mn(HCO3) + 2H2O = Mn(OH)2 + 2H2CO3 

 Mn(OH)2 + 1/2O2 = MnO(OH)2 

  

Gdy złoże filtracyjne pokryte jest MnO(OH)2, wówczas dobre efekty odmanganiania uzyskuje się już 

przy pH 6,8 i wyższym. 

Ponieważ obecne w wodzie jony żelazawe również reagują z dwutlenkiem manganu tworzącym 

aktywną powłokę, przez co obniża się efekt odmanganiania wody. Przy dużej zawartości związków 

żelaza w wodzie proces odżelaziania i odmanganiania należy prowadzić oddzielnie. 

  

Usuwanie jonu amonowego - Obecność azotu amonowego w wodzie poważnie komplikuje układ 

jej  oczyszczania. Może on być prowadzony przez: odpędzenie amoniaku powietrzem, 

zastosowanie wymiany jonowej, utlenianie chemiczne (chlorem, ozonem).  

Stosowane tradycyjne napowietrzanie i filtracja wód podziemnych obniżają stężenie azotu 

amonowego o około 10 – 30%.  
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Utlenianie chemiczne stwarza niebezpieczeństwo powstawania chlorowanych związków, głównie 

organicznych (chloroaminy) oraz potrzebę dechloracji. Wymagana jest duża dawka chloru (do 

punktu przełamania), która wynosi teoretycznie 7,6 : 1.  

Dla właściwego przebiegu procesu wymagane jest zapewnienie nie tylko optymalnej dawki chloru, 

ale i wartości pH = około 7,5, właściwej intensywności mieszania i czasu kontaktu.  

Podwyższenie odczynu można uzyskać poprzez dawkowanie ługu sodowego lub zastosowania 

złoża dolomitowego w procesie filtracji. 

Najbezpieczniejszą i skuteczną formą pozbycia się azotu amonowego z wody jest zastosowanie 

wymiany jonowej na złożach zawierających minerał naturalny (K, Na, 1/2Ca)2 Al2O3 * 10SiO2 * 8H2O. 

Żelazo i mangan będą zakłócać proces uwalniania amoniaku, w związku z tym należy wcześniej 

wodę pozbawić żelaza i manganu. 

Inną metodą jest biologiczna nitryfikacja azotu amonowego realizowana na złożach węgla 

aktywnego lub piaskowego. Badania przebiegu i skuteczności tej metody wykazały, że utlenianie 

NH4
+ do NH3

- jest możliwe po wpracowaniu złoża węglowego trwającego od 20 do 60 dni przy 

obecności tlenu w ilości około 5mg O2 na 1 mg NH4
+.  

Ilość tlenu jest sumą stechiometrycznego zapotrzebowania na tlen w następujących po sobie fazach 

nitryfikacji: 

I. NH4
+ + 3/2O2 nitrosomonas→ NO2

- + H2O + 2H+ 

II. NO2
- + 1/2O2 nitrobacter→ NO3

-  

  

Ze względu na charakter procesu nitryfikacji wymagany jest odpowiedni okres do wpracowania 

bakterii nitryfikacyjnych. Okres ten może wynieść nawet kilka miesięcy i zależy głównie od: ilości 

tlenu w wodzie, czasu pracy SUW w ciągu doby, prędkości filtracji, temperatury, pH wody. 

Obecność w wodzie siarkowodoru utrudnia procesy utleniania w związku z tym należy uwolnić go z 

wody.  Siarkowodór występuje głównie w formie gazowej i uwolnić go można poprzez intensywne 

napowietrzanie (dostarczenie tleniu z powietrza) przy odpowiednim czasie kontaktu wg reakcji: 

 2H2S + O2 = 2S + H2O 

Wytrącona wolna siarka łatwo zatrzymuje się na złożu w trakcie filtracji. Można również związać 

siarkowodór w reakcji chemicznej dawkując do wody utleniacz w postaci podchlorynu sodu: 

 4NaClO + H2S = H2SO4 + 4NaCl 

Metoda ta powoduje obniżenie odczynu wody co nie jest bez znaczenia na odmanganianie. 

Najkorzystniej jest stosować intensywne napowietrzanie i odpowiedni czas kontaktu i odgazowanie. 

 

Planuje się zastosowanie następującego układu technologicznego uzdatniania wody: 

• aeracja – napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym,  

• filtracja dwustopniowa – odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym, 

• retencja (magazynowanie) wody uzdatnionej w zbiornikach retencyjnych, 

• pompownia II stopnia – dystrybucja wody uzdatnionej do sieci wodociągowej. 

 

W oparciu o powyższe założenia, należy zaprojektować i wykonać następujący ciąg technologiczny 

w budynku SUW:  

• tłoczenie wody surowej ze studni głębinowych do aeratora w budynku SUW,  

• napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym,  

• filtracja wody w filtrach ciśnieniowych na złożu kwarcowym - w celu usunięcia związków 

żelaza – I stopień filtracji,  

• filtracja wody w filtrach ciśnieniowych na złożu katalitycznym - w celu usunięcia związków 

manganu – II stopień filtracji,  

• tłoczenie wody uzdatnionej do zbiorników retencyjnych zewnętrznych, 
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• rurociąg ssawny do poboru wody uzdatnionej ze zbiorników retencyjnych do zestawu 

hydroforowego, 

• tłoczenie wody uzdatnionej z zestawu hydroforowego do sieci wodociągowej,  

• ewentualna, awaryjna dezynfekcja wody uzdatnionej przy użyciu zestawu dozującego roz-

twór podchlorynu sodowego dozowanego do rurociągu wody uzdatnionej kierowanej do 

zbiorników retencyjnych oraz do rurociągu tłocznego wody uzdatnionej dystrybuowanej do 

sieci wodociągowej. 

• regeneracja i płukanie wodno-powietrzne złóż filtracyjnych filtrów pośpiesznych za pomocą 

pompy płucznej i dmuchawy powietrza,  

• odprowadzenie wód poprocesowych (popłuczyn) z płukania filtrów nowy kanałem 

odpływowym zrealizowane będzie do istniejących osadników zewnętrznych i dalej do 

kanalizacji deszczowej. 

Wymagane jest aby procesy uzdatniania wody, płukania i tłoczenia wody do sieci wodociągowej 

odbywały się w cyklu automatycznym. 

 

 3.2 Wymagania dla urządzeń technologicznych 

 

Dla podniesienia parametrów jakościowych uzdatniania wody jak również zwiększenia produkcyjnej 

SUW w Baninie, przy zachowaniu wymaganych parametrów jakości wody (zgodnego z 

obowiązującymi przepisami) należy zaprojektować i wykonać następujące układy technologiczne: 

 3.2.1 Zestaw aeracji – proces napowietrzania wody surowej (I i II stopień uzdatniania) 

Woda surowa po przetłoczeniu jej ze studni głębinowych do budynku stacji uzdatniania, w pierwszej 

kolejności poddana będzie procesowi intensywnego napowietrzania w aeratorze dynamicznym 

ciśnieniowym.  

Przyjmuje się, że proces napowietrzania wody surowej zrealizowany będzie w dwóch stopniach na 

aeratorach dynamicznych ciśnieniowych wypełnionych pierścieniami (np. Raschiga, Białeckiego) z 

tworzywa sztucznego (polipropylen, polietylen) min. 25x25mm wspomagającymi zmieszanie wody z 

powietrzem o powierzchni czynnej co najmniej 200m2/m3. 

W wyniku aeracji następować będzie utlenienie znajdujących się w wodzie związków żelaza I 

stopień aeracji i manganu II stopień aeracji oraz usunięcie poprzez automatyczny zawór 

odpowietrzający (na aeratorze oraz filtrach), części zawartych w wodzie związków gazowych min. 

siarkowodoru, dwutlenku węgla, amoniaku i innych.  

W trakcie przepływu wody przez aerator, następuje wielokrotne rozbijanie się cząsteczek wody na 

drobiny, co stwarza dobre warunki do jej kontaktu z tlenem zawartym w powietrzu, wtłaczanym 

równocześnie do zbiornika. 

Dla natężenia przepływy wody surowej w ilości Qmaxh = 60 m3/h należy przewidzieć aerator 

ciśnieniowy stalowy zabezpieczony antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz z powłok z farb 

posiadających atest higieniczo-sanitarny, o średnicy 800mm i pojemności minimalnej V = 1,25 m3 

wypełniony złożem dynamicznym z pierścieni tworzywa sztucznego (polipropylen, polietylen) 

25x25mm wspomagającymi zmieszanie wody z powietrzem o powierzchni czynnej co najmniej 

200m2/m3. 

Aerator – ciśnieniowy zbiornik stalowy na ciśnienie robocze dopuszczalne PS=6bar oraz 

temperatura dopuszczalna TS=50°; wykonanie stal czarna, malowany wewnątrz żywicą poliestrową 

z atestem PZH a zewnątrz farbą poliuretanową. 
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W celu zapewnienia niezbędnej ilości powietrza – minimum 10 % ilości uzdatnianej wody przyjęto 

zastosowanie sprężarki bezolejowej z funkcją automatycznego restartu o parametrach zbliżonych 

do następującej charakterystyki (parametry wymagane): 

- Wydajność max  - 11 m3/h 

- ciśnienie maksymalne - 1,0 MPa 

- moc   - 2,0 kW 

- ilość  - 1 szt. 

- zbiornik poj. min. - 250 dm3 

 

W celu kontroli i pomiaru ilości powietrza wprowadzanego do procesu napowietrzania, należy 

zainstalować na rurociągu powietrznym rotametry mierzące na bieżąco ilość dawkowanego 

powietrza do aeratorów o następującej charakterystyce: 
- zakres pomiarowy roboczy - 30 ÷ 160 dm3/min 
- ciśnienie nominalne - 10 bar 

 

Powietrze do procesu wprowadzane będzie poprzez otwarcie zaworu elektromagnetycznego 

zainstalowanego na rurociągu dosyłowym powietrza do aeratora. 

Powietrze do aeracji przygotowane (oczyszczone) zostanie w rozdzielni pneumatycznej sprężonego 

powietrza wyposażonej w następujące elementy: 

- filtr powietrza z węglem aktywnym, 

- odwadniacz, 

- filtro-reduktor, 

- filtr mgły olejowej, 

- zawór dławiąco-zwrotny, 

- zawór elektromagnetyczny, 

- zawór odcinający, 

- reduktor,  

- manometry, 

- rotametr, 

- przewody połączeniowe, elementy mocujące.  

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieścić w przeszklonej szafie. 

 3.2.2 Filtry Io - odżelazianie 

Dla natężenia przepływu wody surowej w ilości Qmax = 60 m3/h oraz prędkości filtracji vf < 10m/h 

należy przewidzieć co najmniej dwa zestawy filtracyjne ciśnieniowe o średnicy nominalnej Dn 2000 

mm 

Każdy zestaw filtracyjny powinien składać się z następujących elementów: 

 filtra ciśnieniowego średnicy wewnętrznej min. D=2000mm, 

 odpowietrznika automatycznego ze stali nierdzewnej DN25mm,  

 złoża filtracyjnego o konstrukcji umożliwiającej oczyszczanie wody z ponadnormatywnych 
 zanieczyszczeń zw. żelaza, 

 drenażu rurowego (lateralnego) wykonanego ze stali nierdzewnej ze szczelinami poprzecznymi o 
 szerokości poniżej 0,5mm, 

 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej z napędami pneumatycznymi z zaworkami 
 sterującymi i zaworkami tłumiącymi, 

 orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej, 
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 konstrukcji wsporczej rur ze stali nierdzewnej wraz z obejmami dla galerii rurociągów i armatury, 

 niezbędnych przewodów elastycznych PE, PA odpowietrzenia i pneumatyki, 

 spustu, 

 zaworów czerpalnych dla poboru prób wody surowej i uzdatnionej. Do poboru próbek wody 

 należy przewidzieć krany z zamknięciem grzybkowym i z prostym, przystosowanym do opalania 

 wylewem.  

 3.2.3 Filtry IIo - odmanganianie 

Dla natężenia przepływu wody surowej w ilości Q = 60 m3/h oraz prędkości filtracji vf < 10m/h 

przewidzieć co najmniej dwa zestawy filtracyjne ciśnieniowe o średnicy nominalnej min. Dn 2000 

mm 

Każdy zestaw filtracyjny powinien składać się z następujących elementów: 

 filtra ciśnieniowego średnicy wewnętrznej D=2000mm, 

 odpowietrznika automatycznego ze stali nierdzewnej DN25mm,  

 złoża filtracyjnego o konstrukcji umożliwiającej oczyszczanie wody z ponadnormatywnych 

 zanieczyszczeń zw. manganu, 

 drenażu rurowego lateralnego wykonanego ze stali nierdzewnej ze szczelinami o szerokości 

 szczelin poniżej 0,5mm, 

 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej z napędami pneumatycznymi z zaworkami 

 sterującymi i zaworkami tłumiącymi, 

 orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej, 

 konstrukcji wsporczej rur ze stali nierdzewnej wraz z obejmami dla galerii rurociągów i armatury, 

 niezbędnych przewodów elastycznych elastycznych PE, PA odpowietrzenia i pneumatyki, 

 spustu, 

 zaworów czerpalnych dla poboru prób wody surowej i uzdatnionej. 

 

UWAGA: 

Filtry powinny być wykonane jako stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie 

wewnątrz i na zewnątrz i posiadać atest PZH na cały zbiornik, a nie tylko na powłoki 

ochronne. Filtry powinny być wyposażone w drenaż przystosowany do płukania wodą i 

powietrzem. 

Grubość powłok malarskich oraz liczbę warstw należy przyjąć zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5, 

kategoria korozyjności powierzchni: C3, okres trwałości: długi,  

Grubość warstw powłoki zewnętrznej:  

• podkład epoksydowy < 80 µm 

• farba nawierzchniowa poliuretanowa < 80 µm  

Grubość powłoki wewnętrznej zbiornika:  

• Powłoka elastomerowa poliuretanowa lub epoksydowa < 300 µm, z atestem PZH.  

Efektem procesu będzie zatrzymanie na złożu filtracyjnym wytrąconych z wody części 

wodorotlenków żelaza i manganu oraz obniżenie poziomu mętności i barwy. 
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Po procesie filtracji, woda już jako uzdatniona, kierowana będzie do zbiorników terenowych 

retencyjnych, z których za pośrednictwem zestawu pompowego hydroforowego - pomp IIo tłoczona 

będzie do sieci wodociągowej oraz wykorzystywana będzie do płukania filtrów. 

 
 3.2.4 Parametry (wymagane) dla złóż filtracyjnych. 

Wymagania dla złóż filtracyjnych kwarcytowych (odżelazianie): 

• Jamistość – max 35%    (sposób badania PN-76-06714/10) 

• Krzemionka SiO 2 = 90 – 96%   (sposób badania BN-86/6710-03/24) 

• Zawartość pyłów mineralnych – max 0,5%  (sposób badania PN-91/B-06714/15) 

• Zawartość grudek gliny – niedopuszczalna  (sposób badania PN-EN932-3) 

• Łączna zawartość CaO i MgO – max 1%  (sposób badania BN-86/6710-03/29) 

  (sposób badania BN-86/6710-03/30) 

• Zawartość związków siarki – max 0,02 %  (Sposób badania PN-90/B-06714/51) 

• Zawartość żelaza czynnego – max 0,03 %  (Sposób badania PN-90/B-06714/51) 

• Zawartość zanieczyszczeń organicznych – max 0,5 % (Sposób badania PN-88/B-04481) 

• Zawartość zanieczyszczeń obcych – niedopuszczalna (Sposób badania PN-76/B-06714/12) 

 

Wymagania dla złoża katalitycznego (odmanganianie): 

• zawartość tlenków manganu nie mniejsza niż 82% 

• współczynnik nierównomierności uziarnienia na poziomie 1,2-1,4 

• złoże braunsztynowe – naturalna ruda manganowa 

• ciężar nasypowy około 2 T/m3 

• zawartość SiO2 max 3,5% 

• zawartość Fe max 2,7% 

• zawartość P max 0,14% 

• zawartość Al2O3 max 5% 

• zawartość Pb max 0,008% 

• zawartość H2O max 4% 

 

 3.2.5 Regeneracja i płukanie filtrów 

Należy przyjąć system regeneracji filtrów powietrzno – wodny. 

Proces regeneracji filtra odbywać się będzie w następujących etapach: 

- I etap - obniżeniu poziomu wody w filtrze do wysokości ok.5 cm nad złożem, 

- II etap - płukanie wsteczne sprężonym powietrzem z wydajnością min. 230 m3/h w czasie ok. 5 

minut, 

- III etap - płukanie wsteczne wodą uzdatnioną ze zbiorników retencyjnych z wydajnością min. 136 

m3/h w czasie ok. 7 minut, 

- IV etap - stabilizacja złoża. 

 

W celu płukania filtra ciśnieniowego powietrzem należy zaprojektować kanałową dmuchawę 

powietrza o parametrach zbliżonych do następujących wartości (min.) 

 - wydajność     - 230 m3/h 

 - spręż     - 400 mbar 

 - ilość     - 1 szt. 
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Wyposażenie dodatkowe: 

 - filtr powietrza na króćcu ssawnym, 

 - zawór przeciążeniowy na króćcu tłocznym, 

 - manometr na króćcu tłocznym, 

 - łącznik amortyzacyjny, 

 - zawór zwrotny, 

 - przepustnica odcinająca. 

Układ sterowania dmuchawą pozwala na jej pracę w dwóch trybach tj.:  

- w trybie automatycznym,  

- w trybie „ręcznym”.  

Wybór trybu pracy dmuchawy oraz jej załączenie w trybie „ręcznym” będzie się odbywać za pomocą 

przełącznika umieszczonego na elewacji zewnętrznej rozdzielnicy technologicznej zasilająco-

sterowniczej „RT”.  

Praca dmuchawy w trybie sterowania automatycznego nadzorowana będzie przez sterownik PLC. 

Dmuchawa będzie załączana przez sterownik w trakcie realizacji fazy płukania powietrzem złoża 

filtracyjnego. W trybie sterowania „ręcznego” możliwe będzie załączenie dmuchawy niezależnie od 

sterownika PLC. Ten tryb pracy będzie wykorzystywany w przypadku płukania filtrów w systemie 

„ręcznym”.  

W tym trybie pracy wszystkie zabezpieczenia działają tak jak w pracy automatycznej.  

Dmuchawa będzie zabezpieczona przed skutkami zwarcia lub przeciążenia za pomocą wyłącznika 

silnikowego oraz przed pracą niepełno fazową i zanikiem napięcia zasilania - przez czujnik 

kolejności faz.  

 

W celu płukania filtra wodą przyjmuje się pompę płuczną, której punkt pracy powinien być zbliżony 

do następujących parametrów (min.) 
- wydajność w punkcie pracy - 140 m3/h 
- wysokość podnoszenia - 12-15 m H2O 

 

Pompa płuczna i dmuchawa powinny posiadać atesty PZH na kompletne urządzenie. 

Na rurociągu zasilającym wody płucznej należy przewidzieć regulator przepływu, którego zadaniem 

będzie utrzymanie stałego przepływu niezależnie od wahań ciśnienia.  

Zawór jest w pełni otwarty jeżeli wartość przepływu jest niższa od ustalonej i przymyka się jeżeli 

wartość przepływu rośnie powyżej ustalonej. 

 3.2.6 Sekcja pompy płuczącej: 

Parametry pompy płucznej (min.): 

Q= 140 m3/h – wydajność  

H= 12-15 mH2O – wysokość podnoszenia  

Budowa pompy: 

 pompa pionowa, wirowa odśrodkowa w układzie in-line, obudowa z blachy stalowej, korpus 

 górny i dolny z żeliwa szarego, płaszcz i wał pompy ze stali nierdzewnej chromoniklowej, wirnik 

 pomp wykonany ze stali wysokostopowej nierdzewnej 1.4401 (pompa płuczna), uszczelnienie 

 ceramiczne. 

 Stopień ochrony IP 54 wg PN-92/E-08106 

 Temperatura czynnika -40 - +120°C, temp. Otoczenia maks. 60°C 
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 3.2.7 Dezynfekcja wody 

Proces dezynfekcji wody (stały bądź okresowy) prowadzony będzie np. roztworem podchlorynu sodu 

za pośrednictwem pompy dozującej współpracującej z wodomierzem z nadajnikiem impulsów. 

 Dane do doboru chloratora: 

 Q=60 m3/h – natężenie przepływu wody surowej 

 Q=120 m3/h – natężenie przepływu wody uzdatnionej – sieć wodociągowa 

 D=0,3 g/m3 – wymagana dawka chloru 

 c=3% - stężenie dawkowanego podchlorynu sodu 

Na podstawie wyników analiz wody głębinowej nie stwierdzono skażenia bakteriologicznego 

ujmowanej wody w związku z tym nie ma potrzeby ciągłego dozowania do wody uzdatnionej 

środków dezynfekcyjnych.  

Zestaw chloratora stosowany będzie w celu umożliwienia doraźnej dezynfekcji wody wyłącznie w 

sytuacjach szczególnych np. w przypadku awaryjnego wystąpienia skażenia bakteriologicznego 

wody. 

 

Charakterystyka urządzeń zbliżona do następujących wartości 

Pompa dozująca: 

- wydajność - 5,0 dm3/h 

- ciśnienie - 8 bar 

- moc - 30 W, 230V 

 

Zbiornik zasobowy: 
- pojemność (min.) - 100 dm3 
- wykonanie  - PE 
- wyposażenie dodatkowe - mieszadło ręczne, zestaw ssący miękki, 

czujnik poziomu. 

 

Zawartość wolnego chloru w końcowych odcinkach sieci wodociągowej nie może przekroczyć 

0,5mgCl2/dm³ wody. 
-  

 3.2.8 Wentylacja i ogrzewanie 

W budynku przewidzieć się wentylację grawitacyjną. Szczegółową lokalizację elementów instalacji 

wentylacyjnej rozwiązać na etapie projektu.  

W budynku SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia się urządzeń i rurociągów i zbiorników 

zainstalować należy co najmniej jeden osuszacz powietrza o następującej charakterystyce: 

Moc osuszania (min)   : 70 litrów /24 h przy (30ºC-80%RH) 

przepływ powietrza (min.)  : 1500 m3/h 

Zasilanie    : 230 V / 50Hz 

Pobierana moc (max)   : 1,5 kW 

Zakres pracy temperatur  : 2 ºC ÷ 35 ºC 

Wyposażenie dodatkowe  : elektroniczny system kontroli z możliwością programowania 

żądanej wilgotności powietrza w zakresie od 30 ÷ 90 % RH, 

elastyczny przewód do stałego usuwania kondensatu. 

Ponadto w pomieszczeniu technologicznym do okresowego ogrzewania hali technologicznej należy 

przewidzieć i zainstalować 4 grzejniki elektryczne o maksymalnej mocy 2 kW. 
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 3.2.9 Rurociągi wewnętrzne i armatura 

Wszystkie rurociągi w budynku SUW zaprojektować i wykonać z rur ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-

10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1 o połączeniach spawanych i kołnierzowych. 

Zawory operacyjne filtrów ciśnieniowych – przepustnice klapowe (motylowe), uszczelnienie EPDM, 

dysk ze stali nierdzewnej, z napędami pneumatycznymi uruchamianymi automatycznie. Zawory 

odcinające w stacji - przepustnice klapowe np. (motylkowe) uszczelnienie EPDM, dysk ze stali 

nierdzewnej z dźwignią z zapadką lub z przekładnią ręczną ślimakową z napędem pneumatycznym. 

Przepustnice międzykołnierzowe o korpusie z żeliwa min. GG25, dysk ze stali nierdzewnej z 

napędami pneumatycznymi z krańcówkami otwarcia/zamknięcia, siłownik pneumatyczny 

dwustronnego działania; zawór elektromagnetyczny typ 5/2 24VDC; dwa zawory tłumiące. 

Na rurociągach przewidzieć punkty poboru wody surowej, napowietrzonej, po każdym filtrze i na 

wyjściu do sieci przy zastosowaniu zaworów gwintowanych czerpalnych laboratoryjnych kulowych. 

 

Przepustnice odcinające z dźwignią ręczną 

Przepustnica bezkołnierzowa z napędem ręcznym dźwigniowym; dysk: AISI316; wykładzina: EPDM; 

korpus: GG25 epoksyd.; Pnom 1,6 MPa, tmax=120°C, 

• przenoszenie momentu obrotowego na element zamykający dzięki specjalnemu połączeniu 

trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy), 

• pierścień zabezpieczający, ułatwiający ewentualną wymianę poszczególnych elementów 

wewnętrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji, 

• wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia, 

• jednoczęściowy trzpień połączony wpustem wieloklinowym z dyskiem umożliwiającym jego 

samocentrowanie, 

• wymienna wykładzina EPDM i dysk AISI316, 

• korpus z żeliwa szarego GG25, 

• Korpus pokryty warstwą epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017, 

• Łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej powleczona PTFE, 

• Uszczelnienie wałka – o-ringi z gumy Nitryl/FKM  

 

Zawory zwrotne kołnierzowe 

• zespół zamykania: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu wspomagany sprężyną, 

• praca w dowolnym położeniu, Małe straty ciśnienia, cicha praca, zwarta budowa, 

• zawór nie generujący uderzeń hydraulicznych, 

• temp. pracy -10… +100 st.C, 

• korpus: żeliwo szare epoksydowane, 

• szczelność dzięki płaskiej uszczelce (EPDM), 

• zawieradło (grzyb zaworu) DN50-400 żeliwo szare epoksydowane, 

• trzpień zaworu – brąz. 

Łączniki amortyzacyjne kołnierzowe  

• Mieszek wykonany z gumy syntetycznej,  

• wzmocnienie – oplot nylonowy,  

• stalowe pierścienie wzmacniające,  

• kołnierze ze stali nierdzewnej. 
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UWAGA: 

Wszystkie rurociągi technologiczne w hali SUW wykonać z rur i kształtek wraz z połączeniami 

kołnierzowymi ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki 

montażowe (przyłączenie króćca wody surowej, króćca wody na zbiornik, króćca ssawnego i 

tłocznego zestawu hydroforowego) wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z 

PN-EN 10088-1. i posiadających atest PZH. 

Rozmiary rur i kształtek ze stali nierdzewnej 1.4301 wg norm DIN:  

DN32 - 34 mm,  

DN40 - 43 mm,  

DN50 - 54 mm,  

DN65 - 70 mm,  

DN80 - 84 mm,  

DN100 - 104 mm,  

DN125 – 129, 139,7 mm,  

DN150 – 154, 168,3 mm.  

DN200 – 219,1 

Pozostałe instalacje o średnicach nie większych niż DN25mm dopuszcza się wykonać z rur 

tworzywowych PP lub PE. 

Konstrukcja wsporcza galerii rurociągów, kołnierze, śruby, nakrętki i podkładki wraz z obejmami 

rurociągów wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N9. 

Sprężone powietrze do zasilania siłowników pneumatycznych rozprowadzić za pomocą wężyków 

poliamidowych d=8mm. 

 

Tabela podstawowych średnic rurociągów technologicznych 
Rurociąg stal nierdzewna 0H18N9 

PN-EN 10088-1  
Natężenie 
przepływu 

Średnica 
nominalna 

Średnica 
rzeczywista 

(zewn.) 

Prędkość 
przepływu 

 [m3/h] [mm] [mm] [m/s] 
Rurociąg wody surowej od wejścia do stacji do 
zestawu aeracji 

 
60 

 
125 

 
139,7x2,0 

 
1,15 

Rurociąg wody napowietrzonej od zestawu 
aeracji do zestawów filtracyjnych 

 
60 

 
125 

 
139,7x2,0 

 
1,15 

Rurociąg wody uzdatnionej od zestawów 
filtracyjnych do zbiorników wody uzdatnionej 

 
60 

 
125 

 
139,7x2,0 

 
1,15 

Rurociąg wody płucznej 140 200 219,1x2,0 1,1 
Rurociąg wody uzdatnionej od zestawu pomp II 
st. 

120 200 219,1x2,0 0,92 

Rurociąg wody uzdatnionej od wejścia rurociągu 
ze zbiornika retencyjnego do zestawu pomp II 
st. - sieć 

120 200 219,1x2,0 0,92 

Rurociąg wody uzdatnionej od wejścia rurociągu 
ze zbiornika retencyjnego do zestawu pomp II 
st. - sieć 

120 200 219,1x2,0 0,92 

 

 3.2.10 Przetworniki ciśnienia. 

Do pomiaru i kontroli ciśnienia w rurociągach i zbiornikach w stacji uzdatniania wody oraz do 

sterowania procesem uzdatniania zaprojektować przetworniki ciśnienia do aplikacji wodnych i 

powietrznych np. MBS 1900 

- na rurociągu wody surowej, 

- na tłoczeniu pompy płucznej, 
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- na tłoczeniu dmuchawy, 

- na tłoczeniu zestawu pomp sieciowych, 

- w rozdzielni pneumatycznej. 

Przetworniki przeznaczone dla ciśnienia absolutnego lub ciśnienia względnego (nadciśnienia) o 

zakresie pomiarowym od 0-10 bar.  

Obudowa przetwornika wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L. 

• Materiały mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej (AISI 304), 

• Zakres pomiarowy od 0 do 10 bar dla ciśnienia względnego lub absolutnego, 

• Sygnał wyjściowy: 4..20 mA, 

• napięcie biegunowe 9-28V, 

• temperatura medium -20 do +60°C, 

• Element pomiarowy ciśnienia absolutnego lub względnego (nadciśnienia), 

• Szeroki zakres przyłączy ciśnieniowych jak i elektrycznych, 

• Cyfrowa kompensacja temperatury, 

• Zgodność z RoHS. 

• Atest PZH 

 3.2.11 Wodomierze 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem 

uzdatniania należy zaprojektować i zainstalować wodomierze elektromagnetyczne z przetwornikiem 

elektromagnetycznym. 
Dostawa i montaż w ramach opomiarowania SUW: 

- woda surowa:   DN80   

- woda uzdatniona na sieć:   dostawa inwestorska 

- woda płuczna:    DN125 

 

Parametry oczekiwane dla przepływomierzy elektromagnetycznych: 

• dokładność pomiarowa: ±0,2% wartości mierzonej  

• trzy wyjścia: prądowe, impulsowo-częstotliwościowe i przekaźnikowe 0/4...20mA 

• wyjście impulsowe/częstotliwość: 0-10 kHz, 

• wyjście przekaźnikowe: przekaźnik przełączny, 

• wejście binarne: 11-30 V DC,  

• komunikacja cyfrowa: modbus RTU, 

• temperatura pracy: -20 do +60°C,  

• napięcie zasilania: 230V, 

• dodawane moduły komunikacji cyfrowej: Profibus PA, Profibus DP, Modus RTU, CanOpen, 

DeviceNet, Foundation Fieldbus, HART® 

• wersja rozłączna lub kompaktowa 

• stopień ochrony czujnika IP67  

• modułowa budowa, umożliwiająca zmianę sposobu lub dodanie komunikacji cyfrowej we 

własnym zakresie, bez konieczności zatrudniania serwisu, 

• funkcje: przepływ chwilowy, dwa liczniki, przepływ jedno/dwukierunkowy, komunikaty o 

błędach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem, 

• wytrzymała mechanicznie obudowa przetwornika wykonana z aluminium 

• wielofunkcyjny podświetlany wyświetlacz z menu obsługowym w j. Polskim 

• łatwa w użyciu dotykowa klawiatura obsługowa, niepożądana zmiana parametrów chroniona 

hasłem 

• auto-diagnostyka z sygnalizacją błędów 
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• wewnętrzna pamięć EPROM przechowująca dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy 

przetwornika dokonane podczas eksploatacji 

• atest PZH 

 

 3.3 Monitoring i wizualizacja 

Szafę sterowniczą SUW technologiczną należy wyposażyć w mikroprocesorowy sterownik 

przemysłowy swobodnie programowalny przystosowany do współpracy z modemem GSM/GPRS 

umożliwiający przesyłanie podstawowych parametrów pracy stacji i komunikatów alarmowych 

wizualizowanych na dotykowym panelu operacyjnym o przekątnej ekranu min. 7” i rozdzielczości 

800x480 oraz archiwizację danych.  

 
Uwaga:  system monitoringu dostosować do aktualnie użytkowanego systemu monitoringu 
  Spółki Komunalnej Żukowo. 
  
System powinien być oparty na jednokierunkowej transmisji danych poprzez sieć GSM.  

Jednostką realizującą proces sterowania obiektem będzie sterownik PLC z modułem 

komunikacyjnym GSM. W uzgodnieniu z Zamawiającym należy zainstalować modem GSM 

odbiorczy w centrali dyspozytorskiej. 

Modem komunikacyjny wyposażony powinien być w kartę SIM pracującą w tej samej wydzielonej i 

zabezpieczonej sieci APN. Komunikacja pomiędzy stacją uzdatniania wody a centralą dyspozytorską 

powinna odbywać się bez udziału zewnętrznych serwerów gromadzących i udostępniających dane.  

Wykonawca zainstaluje w komputerze oprogramowanie umożliwiające umieszczenie panelu 

wizualizacji SUW na stronie internetowej Spółki Komunalnej. 

Zamawiający udostępni dostęp do w/w strony. Oprogramowaniem odpowiedzialnym za wizualizację 

pracy obiektu będzie aplikacja typu SCADA. Wykonawca dostarczy zestaw komputerowy wraz z 

licencjonowanym oprogramowaniem. 

 

Parametry wymagane techniczne komputera: 

- platforma Intel B75, 

- procesor Intel® Core™ i7-3770 (8M Cache, up to 3.9 GHz), 

- ilość rdzeni 4 (8 wątków HT), 

- ilość pamięci operacyjnej 8 GB (2x4GB), 

- rodzaj zastosowanej pamięci DDR3-1333 (PC3-10600), 

- typ dysku twardego 1  SSD, 

- pojemność dysku twardego 1 120 GB, 

- typ dysku twardego 2  magnetyczny, 

- pojemność dysku twardego 2 1000 GB, 

- interfejs dysku twardego Serial ATA/600, 

- napęd optyczny DVD+/-RW, 

- karta graficzna nie gorsza niż Intel HD Graphics 4000, 

- karta dźwiękowa zintegrowana 7.1 HD Realtek, 

- obudowa Chieftec LT-01B, 

- system operacyjny Windows 10. 

Parametry techniczne monitora: 

- przekątna ekranu [cal]: 18.5, 

- rozdzielczość: 1366 x 768 (HD), 

- podstawowe złącza: 1x Analogowe (D-Sub). 

Parametry techniczne drukarki: 
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- typ wielofunkcyjna, atramentowa, kolorowa, 

- format A4, 

- drukowanie z kart pamięci USB, Wi-Fi, 

- funkcje ksero, skaner. 

 

Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne:  

• Poziom i objętość wody w zbiorniku retencyjnych (sonda poziomu w zbiorniku),  

• ciśnienie powietrza za rozdzielnią sprężonego powietrza (czujnik ciśnienia),  

• stan wysterowania przepustnic sterowanych automatycznie,  

• przepływ wody przez wodomierz główny - wyjście na sieć wodociągową, z rejestracją 

wartości minimalnych, maksymalnych i średnich),  

• przepływ wody na wodomierzu wody surowej (wydajność chwilowa) oraz objętość wody, 

która przepłynęła przez wodomierz od początku, 

• stan pracy filtra (praca/ płukanie), 

• praca zestawu hydroforowego I strefa ciśnienia, 

• praca zestawu hydroforowego II strefa ciśnienia, 

• awaria pompy głębinowej nr 1, nr 2, 

• awaria dmuchawy,  

• awaria pompy płucznej,  

• awaria niskie ciśnienie powietrza,  

• stop SUW,  

• awaria stacji uzdatniania wody,  

• awaria zasilania el.en.,  

• awaria przetworników,  

• dla zestawu hydroforowego :  

- stan pracy pomp (0-praca-ręka) oraz stany alarmowe (suchobieg, zadziałanie 

zabezpieczeń), 

- ciśnienie za zestawem hydroforowym,  

- awaria zestawu hydroforowego.  

Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej SUW należy doprowadzić następujące 

sygnały: 

• stan zasilania podstawowego (obecność i poprawność), 

• tryb pracy (Sieć – Agregat), 

• stan każdej z zainstalowanych pomp (sprawna, awaria pompy), 

• poziom wody w każdym zbiorniku – pomiar ciągły sondą, 

• poziom wody w każdym zbiorniku – pomiar pływakami MIN i MAX, 

• stan suchobiegu pomp studni głębinowych, 

• praca / stan filtrów i sprężarki, 

• położenia przepustnic filtrów, 

• ciśnienie tłoczne zestawu hydroforowego – pomiar ciągły przetwornikiem ciśnienia, 

• suchobieg zestawu hydroforowego. 

 

Dodatkowo do sterownika PLC należy doprowadzić sygnały: 

• otwarcia drzwi budynku SUW, 

• otwarcia włazu studni głębinowej i włazu zbiorników terenowych, 

• przepływu chwilowego i sumarycznego wody surowej i uzdatnionej. 
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Sygnały i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyżej wymienionymi): 

• liczniki godzin każdej z pomp z osobna – zliczane w sterowniku PLC, 

• liczniki załączeń każdej z pomp z osobna – zliczane w sterowniku PLC. 

 

Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym czasie powinna zawierać 

wykresy: 

• awarii każdej z pomp, 

• poziomu lustra wody w studniach głębinowych, 

• poziomu wody w zbiornikach retencyjnych, 

• wartości ciśnienia zestawu hydroforowego na kolektorze tłocznym, 

• wielkości rozbiorów wody uzdatnionej. 

Analiza graficzna ma umożliwiać zapisywanie wyświetlanego wykresy na dysk w postaci pliku 

graficznego i umożliwiać wydruk. 

 

Generowanie raportów w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odnośnie: 

• liczby załączeń każdej z pomp, 

• czasu pracy każdej z pomp , 

• liczby awarii każdej z pomp, 

• przyrostu wody surowej i uzdatnionej. 

 

Sygnały alarmowe jakie powinny być zapisywane w bazie danych: 

• awaria zasilania, 

• otwarcie włazu studni głębinowej i włazu zbiorników terenowych, 

• otwarcie drzwi budynku SUW, 

• brak komunikacji, 

• awaria każdej z pomp (głębinowe, popłuczyn, zestawu hydroforowego), 

• uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w studni głębinowej, 

• uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w zbiorniku, 

• wystąpienie poziomu MIN i MAX w zbiornikach retencyjnych, 

• wystąpienie suchobiegu zestawu hydroforowego, 

• wystąpienie suchobiegu pompy głębinowej, 

• wystąpienie ciśnienia MIN i MAX zestawu hydroforowego, 

 

 

 3.4 Istniejące studnie głębinowe 

Rury tłoczne  

Należy zaprojektować wymianę pionowych przewodów tłocznych w studniach na rury o średnicy 

min. DN125mm ze stali nierdzewnej typ AISI 304 = 1.4301, o długości odpowiedniej dla każdej ze 

studni w odcinkach po 4 m łączone obustronnie na połączenia kołnierzowe PN 16 z stali CrNi, z 

uchwytami do mocowania kabla zasilającego pompę oraz kabla sondy poziomu zwierciadła wody w 

studni.  

 

Podstawowe warunki pracy studni głębinowych 

• w zbiornikach retencyjnych zainstalowane sondy hydrostatyczne, które w zależności od 

poziomu wody włączają i wyłączają układ pomp głębinowych zasilających w wodę surową 

układ uzdatniania wody SUW, 
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• zbiorniki retencyjne stanowią układ naczyń połączonych. Do sterowania załączeń pompami 

głębinowymi aktywny jest zawsze jeden zbiornik i przypisana mu sonda hydrostatyczna. 

Możliwość wyboru aktywnego zbiornika na panelu RT, 

• studnie załączane są cyklicznie w pętli zamkniętej, 

• uruchomienie uzdatniania i rozpoczęcie kolejnego cyklu filtracyjnego rozpoczyna się po 

osiągnięciu poziomu Hmin od którego przewidywana jest konieczność dopełnienie zbiornika.  

• analiza poziomu w zadanych przedziałach czasowych przez sterownik i podejmowanie przez 

niego decyzji o ewentualnym dołączaniu kolejnych pomp, kontynuowana jest aż do 

osiągnięcia poziomu maksymalnego kończącego dany cykl filtracyjny związany z 

dopełnianiem zbiornika.  

• obowiązuje zasada przełącznika kolejności pracy studni.  

• po osiągnięciu poziomu wyłączania w zbiorniku retencyjnym w kolejnym cyklu pracy jako 

pierwsza włączana jest studnia kolejna z pętli. 

• przy wyłączaniu pracujących studni sterownik wyłącza studnie w kolejności od najdłużej 

pracującej. 

• jeśli dany obiekt lub technolog narzuca dopuszczalne możliwe konfiguracje jednocześnie 

pracujących studni, algorytm dołączania studni w zależności od ujemnych przyrostów 

poziomu, powinien uwzględniać te zależności.  

• w algorytmie powinna być zapewniona również opcja jednoczesnego załączenia więcej niż 

jednej studni przy ujemnym przyroście poziomu (np. studnie o mniejszych wydajnościach niż 

pozostałe lub o zróżnicowanych parametrach wody) jeśli będą takie potrzeby. Ustala 

technolog. 

• Algorytm powyższy nie obowiązuje kiedy w układzie mamy np. dwie pompy z czego jedna 

jest główna, druga rezerwowa 

 

Szczegółowy algorytm pracy studni powinien zapewnić: 

• równomierne zużywanie się pomp,  

• pracę SUW z jak największą ilością godzin na dobę, 

 a) z wydajnością nie przekraczającą projektowanej wydajności na jaką zostały dobrane 

 urządzenia układu technologicznego  

 b) z wydajnością nie przekraczającą wydajności eksploatacyjnej ujęcia określonej w 

 pozwoleniu wodnoprawnym 

 

Pompy głębinowe winny pracować w dwóch trybach, w trybie automatycznym i w trybie ręcznym.  

Podstawowym trybem sterowania pracą pompy głębinowej jest tryb automatyczny wybierany z 

poziomu rozdzielnicy technologicznej „RT”.  

Do wyboru trybu pracy pompy głębinowej winien być przeznaczony przełącznik 3-położeniowy 

opisany jako „POMPA GŁĘBINOWA 1; AUTO-0-RĘKA”, zamontowany na drzwiach zewnętrznych 

rozdzielnicy „RT”.  

Pompa głębinowa w trybie automatycznym będzie załączana w zależności od poziomu wody w 

zbiorniku magazynowym wody uzdatnionej. Gdy w cyklu uzdatniania wymagana jest praca kilku 

pomp jednocześnie odpowiedni algorytm załącza je i wyłącza cyklicznie w zależności od poziomu 

wody w zbiorniku retencyjnym zachowując zależność równomiernego zużywania się pomp. 

Poziom wody w zbiorniku oraz graniczne poziomy będą kontrolowane przez sterownik swobodnie 

programowalny PLC, zabudowany w rozdzielnicy „RT” na podstawie sygnału analogowego 

otrzymywanego z sondy hydrostatycznej głębokości zamontowanej w zbiorniku retencyjnym 
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W studni głębinowej nr 1 i 2 muszą być zainstalowane sondy hydrostatyczne w celu zabezpieczenia 

agregatów pompowych (w trybie automatycznym) przed pracą na suchobiegu oraz w celu kontroli 

poziomu wody w studni głębinowej. Dodatkowo II poziom zabezpieczenia przed sucho biegiem dla 

pompy głębinowej stanowi pomiar prądu biegu jałowego (tzw. zabezpieczenie podprądowe) 

 

Układ w trybie pracy automatycznej niezależnie od zabezpieczeń programowych wyposażany 

powinien być w następujące bloki zabezpieczające:  

• zabezpieczenie pompy głębinowej przed pracą na „suchobiegu” – realizowane za 

pośrednictwem sondy hydrostatycznej zatopionej w studni. Sonda będzie współpracować ze 

sterownikiem PLC. Obniżenie się poziomu wody poniżej określonego poziomu dla 

suchobiegu spowoduje awaryjne wyłączenie pompy głębinowej. Zdjęcie blokady nastąpi po 

podniesieniu się poziomu wody powyżej zawieszenia sondy kasowania suchobiegu.  

• zabezpieczenie zbiornika magazynowego wody przed przelaniem - realizowane za 

pośrednictwem sondy hydrostatycznej zatopionej w zbiorniku magazynowym wody .  

 Sondy hydrostatyczne będą współpracowały ze sterownikiem PLC Przekroczenie poziomu 

 wody powyżej zadanego poziomu spowoduje awaryjne wyłączenie pompy głębinowej. 

 Zdjęcie blokady nastąpi po obniżeniu się poziomu wody poniżej zadanego poziomu 

 kasowania przelania.  

• zabezpieczenie przed: przeciążeniem, zanikiem fazy - realizowane przez wyłącznik silnikowy 

i czujnik kolejności faz zabudowane w rozdzielnicy „RT”.  

Zadziałanie tych zabezpieczeń spowoduje wyłączenie układu.  

W przypadku awarii układu automatycznego sterowania pompą głębinową, stworzona będzie 

możliwość przejścia w tryb sterowania „ręcznego”.  

Tryb pracy „ręcznej” umożliwi załączenie pompy głębinowej niezależnie od analogowego sygnału 

sterującego z sondy hydrostatycznej o poziomie wody w zbiornikach magazynowych.  

Przejście z trybu automatycznego do trybu ręcznego umożliwia przełącznik 3-położeniowy 

zamontowany na drzwiach zewnętrznych rozdzielnicy „RT”. W trybie ręcznym nadal pozostają 

aktywne zabezpieczenia przed przeciążeniem, zanikiem fazy.  

 

 

 3.5 Agregat prądotwórczy (II etap realizacji). 

Na terenie ujęcia wody na działce SUW należy zaprojektować i zabudować agregat prądotwórczy o 

mocy min. 100kW odpowiadającej zapotrzebowaniu ciągłemu (PRP) i awaryjnemu (LTP), agregat w 

obudowie zewnętrznej z rozruchem automatycznym przystosowanym do pracy z SZR.  

Obudowa generatora powinna zapewnić pełną odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne, a 

układy podgrzewania powietrza w kolektorze ssącym podczas rozruchu silnika i podgrzewania 

cieczy chłodzącej i ładowania akumulatora w czasie postoju generatora zapewnią bezawaryjny start 

i pracę w temperaturze otoczenia do -30ºC. 

Agregat prądotwórczy powinien być zmontowany na zewnątrz SUW na fundamencie pod wiatą. 

Mocowanie do płyty fundamentowej poprzez układy amortyzujące na sztywnej ramie.  

Praca agregatu powinna podlegać systemowi monitoringu.  

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą obejmującą przeprowadzenie uzgodnień i 

uzyskanie pozwoleń od dystrybutora energii elektrycznej (Zakład Energetyczny ENERGA SA), jak 

również wykonanie pomiarów odbiorczych w miejscu pracy agregatu i szkolenie pracowników 

obsługi w zakresie obsługi agregatu. 
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4. Wytyczne budowlane. 

Podstawowe założenia remontu budynku SUW są następujące: 

- remont posadzek - należy skuć istniejące kolidujące fundamenty, uszkodzoną posadzkę, 

wykonać nowe fundamenty pod zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia,  

- wykonać izolacje podposadzkowe, 

- wykonać podkłady betonowe pod nowe fundamenty i posadzki, 

- wylać warstwę wyrównawczą gr. 3cm min. ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia 

liniowego, wpustów podłogowych a następnie ułożyć płytki ceramiczne z gresu technicznego 

w kolorze ciemno popielatym w klasie ścieralności min. IV, 5 klasa odporności na plamienie, 

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i odprowadzenia spalin z pomieszczenia agregatu, 

- wszystkie ściany i sufit pomieszczeń SUW oczyścić i pomalować farbą emulsyjną zmywalną, 

na istniejących ścianach należy usunąć stare powłoki malarskie i zaszpachlować 

nierówności. Do wysokości 2,0 m od posadzki ułożyć na powierzchni ścian glazurowane 

płytki ceramiczne w kolorze jasnym, 

- wymiana istniejących drzwi wejściowych o wymiarach ok. 2,1x2,05m na nowe 

dwuskrzydłowe aluminiowe zewnętrzne termoizolowane. 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej o wymiarach ok. 1,15x1,15m 4 szt. i wstawienie 

nowych okien z PCV w istniejące otwory z zachowaniem powierzchni przeszklenia, 

- wymienić istniejące drzwi wewnętrzne pomieszczenia rozdzielni i WC na nowe aluminiowe 

lub PCV pełne 

- W hali SUW zamontować drzwi wewnętrzne techniczne pełne aluminiowe lub tworzywowe z 

PCV w kolorze białym. 

- Parapety wewnętrzne istn. okien wykonać z płytek ceramicznych glazurowanych licowane ze 

ścianą 

 

Elewacja zewnętrzna budynku SUW 

- wykonać termoizolację ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz stropodachu. 

Ściany przyziemia 

- Ocieplenie ścian styropianem FS20 grubości min. 10 cm i wykończenie tynkiem akrylowym 

metodą lekką mokrą.  

Ściany fundamentowe 

- Ocieplenie ścian styropianem ekstrudowanym grubości min. 5 cm i wykończenie elewacyjną 

płytką klinkierową.  

Stropodach 

- Ocieplenie stropodachu płytami ze spienionego poliuretanu PUR grubości min. 15 cm 

laminowanym papą + papa nawierzchniowa termozgrzewalna. 

 

Wykonać opaskę szerokości 0,5m podniesioną w stosunku do otaczającego terenu o ok. 5-

7cm, z kostki betonowej gr. 6cm. Opaska wykończona z zastosowaniem obrzeży 

chodnikowych 50x250x1000mm. W miejscach rur spustowych ułożyć koryta dla 

odprowadzenia wód opadowych poza opaskę. 

Podest wejściowy do budynku SUW należy wykonać z kostki betonowej gr. 6,0cm w opasce z 

obrzeży betonowych. Prze drzwiami wejściowymi przewidzieć wycieraczkę obuwia. 

Urządzenia sanitarne. 

W pomieszczeniu hali SUW zamontować zlew techniczny natomiast w pomieszczeniu sanitarnym 

WC zamontować umywalkę z przepływowym podgrzewaczem wody oraz miskę ustępową typu 

kompakt z dolnopłukiem porcelanowym. 
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5. Wytyczne elektryczne. 

Jako ochronę od porażeń przy dotyku pośrednim zaprojektować i wykonać samoczynne wyłączenie 

zasilania przez zabezpieczenie nadprądowe, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych. „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa" 

jako ochronę uzupełniającą dla projektowanych obwodów odbiorczych gniazd wtyczkowych 

zaprojektować wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA. 

Również dla potrzeb ochrony przeciwporażeniowej oraz wyrównania potencjałów do szyny PE 

usytuowanej w RG należy połączyć GSW, do której za pomocą bednarki FeZn o przekroju min. 30x4 

mm należy podłączyć obudowy wszystkich urządzeń technologicznych i uziemienie SUW.  

Jako ochronę przeciwprzepięciową zaprojektować ogranicznik przepięć klasy B+C+D. Ogranicznik 

przepięć zainstalować w rozdzielni głównej SUW. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

  
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie ma obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

 1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Wykonawca wystąpi do Wójta Gminy Żukowo w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie 

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie 

niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania 

wody w Baninie (tj. min. budowa zespołu prądotwórczego wraz z fundamentem i wiatą i zasilaniem 

el.en.).  

  

2. Oświadczenie zamawiającego potwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane.  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, i 

wymagane oświadczenie wystawi na etapie prac projektowych.  

 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do prac projektowych i 

przygotowawczych. 

 3.1. Wymagania ogólne.  

W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne jest:  

• wykonanie zakresu prac przygotowawczych,  

• wykonanie aktualnych map do celów projektowych, 

• wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – jeśli będzie konieczność,  

• opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w zakresie branży:  

 - architektury, zagospodarowania terenu,  

 - konstrukcji, 

 - technologii 

 - sanitarnej 

 - elektrycznej 
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• opracowanie przedmiarów robót,  

• opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),  

• dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń,  

• uzyskanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie przez Zamawiającego sporządzonego przez 

Wykonawcę kompletnego projektu przed złożeniem zgłoszenia budowy, 

• uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów i opinii niezbędnych do uzyskania zgłoszenia 

budowy,  

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

• instrukcję obsługi i eksploatacji nowych urządzeń SUW,  

• dokonanie, w imieniu zamawiającego, zgłoszenia budowy,  

• skompletowanie dokumentów niezbędnych celem zakończenia  

 

 

Wymagane instalacje należy zaprojektować, wybudować i przebudować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w 

sposób zapewniający spełnienie podstawowych wymagań w zakresie:  

- bezpieczeństwa konstrukcji,  

- bezpieczeństwa pożarowego,  

- bezpieczeństwa użytkowania,  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,  

- ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami,  

- oszczędności energii,  

- izolacyjności cieplnej przegród.  

 

 

Należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich oraz uwzględnić ewentualne 

wymagania konserwatorskie.  

 

 3.2 Inwentaryzacja stanu istniejącego.  

Wykonawca powinien wykonać szczegółową inwentaryzację istniejących obiektów, które w ramach 

Kontraktu mają być wykorzystane i modernizowane lub są z Robotami związane. Inwentaryzacja 

będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej t.j.: wymiarów, rzędnych wysokościowych, współrzędnych, stanu obiektów, itd.  

 

 3.3 Projekt budowlany.  

Projekt Budowlany (jeżeli będzie potrzeba opracowania dokumentacji w tej formie) należy 

opracować zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 wraz z późniejszymi 

zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, 

poz.2072) a także innymi przepisami.  

W przypadku zamierzenia wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

Wykonawca opracuje dokumentację pod nazwą: „Opis robót budowlanych wraz  
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z rysunkami” i dokona stosowanego zgłoszenia robót we właściwym Starostwie Powiatowym w 

Kartuzach. 

 3.4 Projekty wykonawcze.  

Projekty Wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb 

wykonawstwa. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 

również w Wymaganiach Zamawiającego.  

 

 3.5 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli będzie wymagana) należy 

sporządzić zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

 

 3.6 Dokumentacja powykonawcza.  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 

wprowadzone w trakcie budowy potwierdzone przez autora Projektu.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem 

Prób Końcowych.  

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie 

potrzebne) wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym 

powyżej.  

 

 3.7 Instrukcja obsługi i eksploatacji SUW. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sporządzenie Instrukcji obsługi i eksploatacji stacji, 

która zawierać powinna:  

• listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 

katalogowym  

• listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń 

• schemat technologiczny stacji,  

• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót,  

• rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,  

• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,  

• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia zweryfikowanych podczas 

Prób Końcowych,  

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych.  

Ponadto, dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR producenta w języku polskim.  

 

 3.8 Nadzór autorski. 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów.  

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi:  

• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

• 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.  

• dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
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zawartych w niniejszym PFU.  

 

 3.9 Forma elektroniczna opracowań. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapisane na dysku CD lub DVD lub w inny skuteczny i trwały 

sposób uzgodniony z Zamawiającym pliki obejmujące następujące opracowania:  

- projekt budowlany lub opis robót wraz z rysunkami,  

- projekty wykonawcze,  

- dokumentację powykonawczą,  

- informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli będzie potrzebna)  

- instrukcję obsługi i eksploatacji stacji.  

 Wersja cyfrowa wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:  

- Opisy, zestawienia, obliczenia – pliki w formacie *.doc lub *.pdf  

- Rysunki: pliki w formacie *.dxf, *.dwg, lub *.pdf  

- Zestawienia, obliczenia – pliki w formacie *.xls, lub *.pdf 

 

 3.10 Forma papierowa opracowań. 

Opracowania w formie papierowej powinny spełnić wymagania podane niniejszym PFU.  

Ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań powinna docelowo wynosić:  

- dwa opieczętowane komplety projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydający 

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie,  

- dwa komplety informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (jeśli będzie wymagana),  

- cztery komplety dokumentacji wykonawczej,  

- dwa komplety dokumentacji powykonawczej,  

- dwa komplety instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji,  

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących 

uzgodnień.  

 

 

4. Prace budowlane. 

 4.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie 

miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Użytkownika  

dotyczących przekazywanych terenów i obiektów.  

 

 4.2 Tablice informacyjne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowiązany do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.  

Tablicę Wykonawca winien utrzymywać w należytym stanie, a w razie konieczności dokonać jej 

naprawy lub odnowienia.  

 

 4.3 Dostępność Placu Budowy. 

Plac Budowy znajdował się badzie na terenie ujęcia wody w miejscowości Banino gmina Żukowo. 

Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Uwaga: prace budowlane prowadzone będą na terenie czynnego ujęcia wody, w związku z tym 

Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji prac w sposób niezakłócający ciągłości dostawy 
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wody mieszkańcom. 

 

 4.4 Zaplecze budowy. 

Zaplecze budowlane winno być zlokalizowane na terenie stacji wodociągowej po uzgodnieniu 

miejsca z Zamawiającym.  

Teren budowy powinien być przez Wykonawcę zabezpieczony, oświetlony i oznaczony zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty 

wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.  

Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania ścieków 

na potrzeby Robót. Wszystkie opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków poniesie Wykonawca. 

Wszystkie instalacje tymczasowe związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków zostaną 

usunięte po zakończeniu robót.  

Wszystkie opłaty za pobór (zużycie) energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje 

elektryczne związane z dostawą energii elektrycznej do Placu Budowy zostaną  

usunięte po zakończeniu robót. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na 

użytek własny. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane.  

 

 4.5 Utrzymanie placu budowy w trakcie robót. 

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Podczas realizacji zadania 

powstanie szereg odpadów. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Zdemontowane urządzenia będą własnością Zamawiającego. Przed przystąpieniem do demontażu 

należy uzgodnić miejsce ich składowania z Zamawiającym. Wykonawca przetransportuje urządzenia 

w uzgodnione miejsce. 

  

Wykonawca powinien uzyskać i przechowywać na Placu Budowy Dziennik Budowy (jeżeli będzie 

potrzebny) podczas prowadzenia Robót na Placu Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny 

znajdować się następujące dokumenty: Pozwolenie na Budowę, Projekt Budowlany, Dokumentacja 

Wykonawcza, protokół przekazania Placu Budowy, notatki ze spotkań organizacyjnych oraz inne 

dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera.  

Dokumenty powinny być trzymane na Placu Budowy i powinny być odpowiednio zabezpieczone i 

strzeżone. Wszystkie dokumenty dotyczące Placu Budowy powinny być zawsze dostępne dla 

Inżyniera i Zamawiającego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.  

 

 4.6 Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, a także za ich zgodność z wymaganiami PFU 

oraz wymaganiami Zamawiającego.  

Następstwa jakiegokolwiek błłędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt.  

Wykonawca winien przestrzegać danych z zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego, 

a w uzasadnionych przypadkach może wnioskować o zmiany, jeżeli są konieczne i korzystne dla 

Zamawiającego.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w 
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sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych 

winni posiadać aktualne, udokumentowane badania lekarskie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca na terenie Palcu Budowy będzie utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Składowanie materiałów łatwopalnych badzie zgodne z odpowiednimi 

przepisami.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable, itp. oraz dokona zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia Robót u odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  

 

 4.7 Rozruch. 

Celem rozruchu jest uruchomienie i włączenie do eksploatacji nowych elementów SUW oraz 

urządzeń i procesów wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów procesowych i techniczno-

ekonomicznych. Celem prób jest również sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń.  

Materiały eksploatacyjne takie jak woda, energia elektryczna itp. w ilościach niezbędnych do 

przeprowadzenia rozruchu zostaną zapewnione przez Wykonawcę.  

Rozpoczęcie prób rozruchowych powinno być poprzedzone:  

– zakończeniem robót budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem wraz z 

próbami szczelności zbiorników i przewodów,  

– zakończeniem prób montażowych potwierdzonym protokółem z wykonania prób pomontażowych 

całości wyposażenia mechanicznego,  

– zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,  

– zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych 

potwierdzone protokołami,  

– posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz techniczno ruchowej urządzeń,  

– zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż..  

  

W zakres prac rozruchowych wchodzi:  

- Uruchomienie urządzeń (rozruch mechaniczny), w trakcie którego urządzenia i instalacje  

sprawdzane są w zakresie kompletności i czynności ruchowych.  

- Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie BHP, P.POĩ i zapoznanie użytkownika z procesem 

uzdatniania,  

- rozruch hydrauliczny i technologiczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch z użyciem wody, 

w wyniku którego osiąga się założone parametry technologiczne.  

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym przez Zamawiającego i/lub 

przyszłego Użytkownika personelem.  

Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast.  

  

Dokumentami jakie powinny byü sporządzone podczas rozruchu są:  
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• program rozruchu  

• protokół wykonanych czynności rozruchowych,  

• protokół zakończenia prac rozruchowych.  

• rejestracja parametrów technicznych i technologicznych,  

• wyniki badań laboratoryjnych i innych.  

 

 4.8 Szkolenia. 

Wykonawca musi zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego 

(Użytkownika) do obsługiwania i użytkowania nowych instalacji. Ma to na celu zapewnienie 

niezawodności, wydajności i łatwości obsługi elementów mechanicznych i elektrycznych.  

Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z eksploatacją całego ujęcia oraz 

zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji.  

Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy w tym rysunki i DTR-ki.  

Podczas szkolenia należy omówić:  

– projekt całościowy ujęcia,  

– montaż wszystkich elementów,  

– procedury obsługi w każdych warunkach,  

– procedury i schematy użytkowania (konserwacji),  

– szczegółowe informacje konieczne dla przeprowadzenia serwisu instalacji,  

– środki bezpieczeństwa. 

 

 4.9 Odbiory robót. 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiór instalacji i urządzeń technologicznych  

- odbiór czuciowy robót  

- odbiór całości robót – wystawienie protokołu odbioru robót,  

- odbiór ostateczny - wystawienie protokołu odbioru końcowego. 

 

 4.9.1 Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera.  

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników prób.  

 

 4.9.2 Odbiór całości robót. 

Odbiór całości Robót (i wydanie protokołu odbioru robót) polega na kocowej ocenie rzeczywistego 

wykonania zakresu oraz jakości Robót.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru całości Robót będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór całości Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.  

Odbioru całości Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na 

środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność  

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Kontraktem.  

W toku odbioru całości Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeániających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja może przerwać swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru całości Robót.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i/lub Kontraktem, z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru całości Robót – protokół odbioru robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru całości Robót i wydania protokołu odbioru robót, Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót,  

- dokumentację rozruchową,  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

- protokoły z prób szczelności,  

- protokoły odbiorów czuciowych,  

- dziennik budowy,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań czynników 

oddziaływania na środowisko,  

- atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

- DTR – ki urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru całości Robót i wydania protokołu odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która stwierdzi 

ich wykonanie.  

 

 4.9.3 Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny Robót potwierdzony wydaniem końcowego protokołu odbioru odbędzie się po  

upływie Okresu Zgłaszania Wad.  

Warunkiem przeprowadzenia tego odbioru jest usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w 

trakcie Okresu Zgłaszania Wad.  

 

 

5. Uwagi końcowe. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Banino gm. Żukowo 

” 

33 

- Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Cz. II. ,,Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

- W odniesieniu do technologii uzdatniania wody oraz przyjętych złóż filtracyjnych 

stanowiących wypełnienie filtrów, nie dopuszcza się żadnych zamienników. 

- W SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia się urządzeń i rurociągów zainstalować należy 

osuszacze powietrza. 

- Plac wokół studni głębinowej SW3A i zbiorników retencyjnych oraz drogę dojazdową należy 

wybrukować kostką betonową na odpowiedniej podbudowie.  

- Nie należy prowadzić procesu dezynfekcji złóż filtracyjnych w okresie eksploatacji obiektu z 

uwagi na niszczenie błony bakteryjnej realizującej proces biologicznego usuwania amoniaku 

oraz manganu. 

- Należy również zapewnić nadzór wykonawcy nad wypracowaniem zastosowanego złoża 

zgodnie z zaleceniami producenta lub dystrybutora poszczególnych złóż celem uzyskania 

optymalnych parametrów uzdatniania wody surowej. 

- Wykonawca prac winien sporządzić dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi dla 

Stacji Uzdatniania Wody. 

- Po wykonaniu prac związanych z instalacjami zewnętrznymi oraz nowych obiektów należy 

wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

- Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonywania.  

- Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas 

prowadzenia robót.  

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie prawem, z warunkami 

umowy oraz będzie odpowiadać za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, 

za ich zgodność z dokumentacją planową, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

- Polecenia inspektora nadzoru/Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez inspektora nadzoru.  

- przed rozpoczęciem robót wykonawca wystąpi z wnioskiem celem uzyskania pozytywnej 

oceny higienicznej od Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach na zastosowane 

materiały, wyroby i preparaty biobójcze. 

 

6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego.  

 6.1. Ustawy.  

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

 zm.).  

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

 6.1.3.Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, 

 poz.1229 ze zm.).  

 6.1.4.Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 ze zm.).  

 6.1.5.Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz.1360, ze 

 zm.).  

 6.1.6.Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 

 Nr 229, poz. 2275).  

 6.1.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)  
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 6.1.8. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu 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) 

 

 

 6.2. Rozporządzenia i uchwały.  

 6.2.1.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).  

 6.2.3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401).  

 6.2.4.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.).  

 6.2.5.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).  

 6.2.6.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).  

 6.2.7.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w 

 sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 (Dz.U. Nr 80, poz.563)  

 6.2.8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

 dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).  

 

 6.3. Normy.  

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

 odbiorze.  

 6.3.2. BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 

 kanalizacyjnych.  

 6.3.3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.  

 6.3.4. PN-81/B-10725 Próby szczelności. 

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

 odbiorze.  

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

 6.3.7. DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.  

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

 6.3.9. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

 odbiorze.  

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

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

 odbiorze.  

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

 6.3.13. DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.  

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