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I.
1.

Część ogólna
Wprowadzenie

Teren inwestycji położony jest na gruntach wsi Płonka Strumianka oraz miasta Łapy w sąsiedztwie istniejącej
Oczyszczalni ścieków Sąsiaduje z gruntami rolnymi i leśnymi, a przez ulicę Płonkowską z zabudową siedliskową,
składem materiałów budowlanych i stacją paliw płynnych.
Na terenie lokalizowana pompowni strefowej jest funkcjonująca Oczyszczalnia Ścieków wchodząca w skład
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Istniejąca oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno –
biologiczną.
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr XVI/107/03 gminy Łapy
z dnia 30 grudnia 2003 roku. Oznaczony jest symbolem 51 NO – tereny istniejącej oczyszczalni, punktu
zlewnego nieczystości płynnych i ujęć wody.
a)

Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Kontraktu Nr 2
„Rozbudowa Stacji wodociągowej w Płonce Strumiance”
Kontrakt obejmuje:
A. Rozbudowę i przebudowę infrastruktury w SW „Płonka”
W zakresie technologii pompowania Wykonawca wykona:
3
a. Pompownię I stopnia wody surowej o wydajności 120,0 m /h
3
b. Pompownie II stopnia wody uzdatnionej o wydajności 140,0 m /h
3
3
c. Pompownie płuczną o wydajności 220,0 m /h (płukanie wodą) i 300,0 m /h (płukanie sprężonym
powietrzem),
3
d. Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej o pojemności całkowitej 654,5 m
Pompownia II stopnia współpracować będzie z dwoma zbiornikami wyrównawczymi: SW „Płonka” i
PS „Łapy”.
W zakresie technologii uzdatniania wody Wykonawca wykona:
3
a. Uzdatnianie dwustopniowe metodą filtracji ciśnieniowej o wydajności 120, 0 m /h
3
b. Napowietrzanie wody surowej sprężonym powietrzem o wydajności 25,0 m /h’
c. Napowietrzanie i odgazowanie przed aeratorami oraz przed II stopniem uzdatniania,
d. Dezynfekcję wody uzdatnionej za pomocą NaOCl dawką 0,8 mg/l.
W zakresie gospodarki ściekami Wykonawca wykona:
3
a. Osadnik na ścieki z płukania filtrów o pojemności całkowitej 86,0 m
3
b. Pompownię ścieków po osadniku o wydajności 10,0 m /h
W zakresie rurociągów technologicznych zewnętrznych Wykonawca wykona:
a. Wymianę istniejącego rurociągu Dz 110 wody surowej ze studni Sw2,
b. Rurociągi Dz 160 i Dz 225 wody surowej ze studni Sw1, Sw2 i Sw3 do technologii uzdatniania,
c. Rurociągi Dz160 i Dz 225 wody uzdatnionej z technologii uzdatniania do zbiornika wyrównawczego,
d. Rurociąg 2 x Dz 250 wody uzdatnionej z pompowni II stopnia do sieci miejskiej
e. Rurociąg Dz 250 wody uzdatnionej ze zbiornika wyrównawczego do pompowni II stopnia,
f. Rurociąg Dz 225 wody uzdatnionej z technologii uzdatniania do zbiornika wyrównawczego
g. Kanalizację Dz 250 ścieków z płukania filtrów przed osadnikiem,
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h. Kanalizację Dz 90 i Dz 250 ścieków po osadniku,
i. Kanalizację Dz 160 odwodnienia posadzek,
j. Kanalizację Dz 160 ścieków sanitarnych,
k. Kanalizację Dz 200 wód spustowych i przelewowych ze zbiornika wyrównawczego.
W zakresie instalacji sanitarnych Wykonawca wykona:
a. Instalację osuszania powietrza,
b. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowe pompą ciepła oraz (lokalnie) elektryczne
konwekcyjne,
c. Wywiewną wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym,
d. Wywiewna wentylacje grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym z węzła sanitarnego,
e. Wywiewną wentylacje mechaniczną z węzła NaOCl,
f. Instalacje wod-kan i ccw,
g. Instalacje wodociągową do podlewania zieleni,
h. Instalacje odwodnienia posadzek.
W zakresie robót elektrycznych i sterowniczych
a. Rozdzielnicę RG
b. Zasilenie do rozdzielnicy sterowniczej automatyki RS1
c. Instalację oświetleniową i gniazd 230V
d. Instalację siłową
e. Instalację elektryczną i sterowniczą
f. Instalację ochrony od porażeń niebezpiecznym napięciem dotyku
g. Instalację odgromową
B.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
3.

Budowę infrastruktury w PS „Łapy”
Budowę instalacji węzła zasilania zbiornika wyrównawczego
Instalacja pompowni strefowej,
Wykonanie instalacji wod.-kan, osuszania powietrza, wentylacji
Budowa zbiornika wyrównawczego
Rurociągi wody uzdatnionej, spustu i przelewu ze zbiornika,
Rurociągi ścieków sanitarnych
Budowę rurociągów łączących SW „Płonka” z PS „Łapy”
Rurociąg DN 160
Rurociąg DN 110
Studnie zasuw i odpowietrzające
Węzły zasuw
Odwiert otworu rozpoznawczego – studziennego Sw3
Likwidacja otworu studziennego na terenie PS „Łapy”

Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach
Kontraktu Nr 2 „Rozbudowa Stacji wodociągowej w Płonce Strumiance”.
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Specyfikację techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wszystkich robót wchodzących w skład
Kontraktu. Zamawiający w pkt. XI. ust. 2 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazuje dodatkowe
wymagania, nie ujęte w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych.
UWAGA:
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami specyfikacji ST-00, a specyfikacjami szczegółowymi
i/lub pomiędzy specyfikacjami dla poszczególnych zadań, Wykonawcę obowiązują zapisy specyfikacji
branżowych i dokumentacja techniczna.
4.
A.

Zakres robót
Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej o pojemności całkowitej 654,5 m

3

Budowa zbiornika wyrównawczego na Stacji Uzdatniania Wody- część budowlana.
Obiekt nowo budowany. Zbiornik zaprojektowano w północnej części SUW pomiędzy budynkiem
technologicznym od południa a granicą działki od północy. Projektowany zbiornik będzie pełnić funkcję
pojemności wyrównawczej czynnej wody uzdatnionej.
Jest to zbiornik dwukomorowy o przekroju kołowym.
Parametry zbiornika:
 średnica wewnętrzna 12,0 m.
 wysokość zbiornika w świetle – 5,8 m
3
 pojemność całkowita zbiornika – 655,0 m
3
 pojemność czynna – 417,0 m
Zbiornik o konstrukcji żelbetowej. Dno i ściany zbiornika żelbetowe z betonu monolitycznego, strop żelbetowy z
elementów prefabrykowanych wylewanych na budowie lub w wytwórni. Dach zbiornika o konstrukcji
drewnianej pokryty pełna płytą OSB i papa termozgrzewalną – wentylowany.
Ściany zbiornika oskarpowane do wysokości 45 cm nad pozom terenu, a w miejscach wlotów rurociągów do
wysokości max 108 cm nad poziom terenu.
Fundamenty i cokół – ściana ocieplona płytami styrodurowymi gr. 8 cm. W części podziemnej ocieplenie
przykryte ochronną warstwą zbrojącą z siatki i powłoka z izolacji wodochronnej bitumicznej. Izolacja bitumiczna
zabezpieczona folią kubełkową ( cały system). Powyżej cokołu ocieplenie systemowe składające się z zaprawy
do przyklejania wełny mineralnej oraz zatapiania i szpachlowania siatki, płyty izolacyjne z wełny mineralnej
grubości 10 cm, łączniki mechaniczne, siatka zbrojąca z włókna szklanego, tynk gładki malowany farbami
krzemianowymi. Ocieplenie wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu i warunkami technicznymi
oferowanego systemu
Strop zbiornika ocieplony wełną mineralną o grubości warstwy 15 cm z paraizolacją. Dach pokryty papa
termozgrzewalną z posypką bitumiczną.
Elewacja zbiornika do wysokości 1,38 m nad poziomem terenu wykonana z tynku żywicznego w kolorze
piaskowca, powyżej tynk gładki. Spód okapu z płyt cementowo – włókowych przykręcanych do stelaża okapu,
klejonych do czoła na klej poliuretanowy oraz otynkowanych tynkiem mineralnym z gruntowaniem gruntem do
chłonnych podłoży.
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Rynny i rury spustowe stalowe, obróbki blacharskie na kominku wentylacyjnym z blachy tytan – cynk
pasywowanej.
Komin podwójny z osobnymi kanałami do wentylacji zbiornika i wentylacji stropodachu murowany z cegły
klinkierowej. Czapka nadkominowa z betonu powleczonego preparatem w kolorze szarym. Wierzch czapki oraz
obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo – cynkowej otwory komina wentylacyjnego zaślepić siatką z
tworzywa sztucznego o oczkach 0,2 x 0,2 cm.
Drabinki włazowe wewnętrzne, zewnętrzne, włazy z klapami, barierki w koronie zbiornika przy włazach
wykonać ze stali nierdzewnej, dodatkowo włazy ocieplić 10 cm styropianem od wewnątrz.
Wszystkie materiały stosowane wewnątrz zbiornika musza posiadać atest PZH do używania do wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (pitnej).
Opaska wokół zbiornika wykonana z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym.
Wszystkie wewnętrzne powierzchnie zbiornika należy zaizolować za pomocą izolacji wodoszczelnych (dno,
ściany, słupy, spód konstrukcji stropu i sam strop). Na płytę denną jako warstwę sczepną należy zastosować
materiał mineralny na spoiwie cementowym jednokomponentowy przeznaczony do stosowania w zbiornikach
3
wody pitnej. Gęstość świeżej zaprawy nie więcej niż 2,20 kg/dm ; możliwość stosowania w temperaturze ≥5 - ≤
0
30 C. Na tak przygotowane podłoże należy zastosować powłokę ze spoiwem cementowym do powierzchni
pionowych i poziomych w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia Produkt ma być otwarty na dyfuzję pary
wodnej, wodoszczelny. Produkt szczelny na chlorki i odporny na siarczany. Uziarnienie nie większe niż 3 mm. Na
ściany i strop należy zastosować powłokę ze spoiwem cementowym do stosowania w zbiornikach wody
przeznaczonej do spożycia. Materiał otwarty na dyfuzję pary wodnej, wodoszczelny, wysokoodporny na
siarczany i szczelny na chlorki. Uziarnienie nie większe niż 1 mm. Wszystkie izolacje do wewnętrznych części
zbiornika musza posiadać aktualny atest PZH o możliwości zastosowania w kontakcie z wodą przeznaczona do
spożycia.
Izolacja zewnętrzna pomiędzy chudym betonem i płytą denną oraz zewnętrznych ścian pionowych
zagłębionych w gruncie powinna być elastyczna, wodoszczelna, grubowarstwowa na bazie polimerowo –
bitumicznej wzmacniana włóknem szklanym. W pierwszej kolejności należy zastosować środek gruntujący do
ochrony stykających się z gruntem części budowli wykonanych z betonu następnie jako powłokę zasadniczą
zastosować grubowarstwową bitumiczną masę uszczelniającą zbrojoną włóknami, dwukomponentową,
grubowarstwową bitumiczną masę uszczelniającą do izolacji stykających się gruntem części budowli przeciw
wilgotności gruntu.
Elementy drewniane więźby dachowej należy zaimpregnować ciśnieniowo środkiem grzybobójczym i
przeciwogniowym do uzyskania trudnozapalności.
W rozwiązaniu projektowym podtrzymano technologię uzdatniania wody polegającą na filtracji ciśnieniowej
dwustopniowej z napowietrzaniem ciśnieniowym uznając go jako sprawdzony w czasie wieloletniej
eksploatacji. Odstąpiono od zastanego schematu technologicznego pompowania na rzecz pompowania
dwustopniowego z pojemnością wyrównawczą wody uzdatnionej. Podtrzymano gospodarkę ściekami
technologicznymi i sanitarnymi oraz osadami odstępując od istniejącego osadnika.
W zakresie technologii pompowania Wykonawca wykona:
B.

3

Pompownię I stopnia wody surowej o wydajności 120,0 m /h,

Należy zdemontować istniejące pompy i zastąpić je pompami nowymi. Należy zamontować pompy zatapialne
3
chłodzone wodą pompowaną. Studnia Sw2 – nominalna wydajność urządzenia nie mniejsza niż 35,0 m /h i nie
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3

większa niż 55,0 m /h. Nominalna wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 0,45 MPa i nie większa niż 0,55 MPa.
Nominalna moc silnika nie większa niż 9,2 kW. Studnie Sw1 i Sw3 – nominalna wydajność urządzenia nie
3
3
mniejsza niż 75,0 m /h i nie większa niż 95,0 m /h. Nominalna wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 0,55 MPa
i nie większa niż 0,65 MPa. Nominalna moc silnika nie większa niż 19,0 kW.
Wydajność pompowni I stopnia:

-

3

Qpl = 120,0 m /h przy pracy studni Sw1 i Sw3
3

QpI = 100,0 m /h przy pracy studni Sw1 i Sw2 lub Sw2 i Sw3

Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem za pomocą sond lustra wody.
Wykonawca zdemontuje istniejące obudowy studni Sw1 i Sw2 (kręgi betonowe o średnicy 1500 mm w
obudowie nasypowej. Następnie należy zamontować na studniach Sw1; Sw2 i Sw3 obudowy nadziemne ,
ocieplone i ogrzewane elektrycznie. Armatura i podłączenie o średnicy 150 mm. Kompletność uzbrojenia
obudowy stanowi:
 Głowica dla rur o średnicy 150 mm
 Wodomierz śrubowy DN 150mm
 Zawór zwrotny DN 150
 Przepustnica odcinająca DN 150 mm
 Armatura do poboru wody
 Sonda poziomu wody w studni
 Instalacja elektryczna
Rurociągi tłoczne DN 150 mm wykonać ze stali nierdzewnej.
C.

3

Pompownie II stopnia wody uzdatnionej o wydajności 140,0 m /h.

Pompownia automatyczna typu zestaw pompowy w wykonaniu fabrycznym składająca się z 5 pomp
monoblokowych. Jedna (dowolna) z pomp jest pompą rezerwową na zasadzie tzw. rezerwy roboczej. Każda
pompa sterowana własną przetwornicą obrotów w funkcji rozbioru chwilowego w warunkach zadanego
(niezmiennego) ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu. Nominalna wydajność urządzenia (jednej pompy) nie
3
3
mniejsza niż 25,0 m /h i nie większa niż 40,0 m /h. Nominalna wysokość podnoszenia (jednej pompy) nie
mniejsza niż 0,40 MPa i nie większa niż 0,50 MPa. Nominalna moc silnika (jednej pompy) nie większa niż 6,0
kW. Wszystkie kolektory wykonane ze stali nierdzewnej. Średnice kolektorów i szczegóły wg rysunków. Zbiornik
hydroforowy o średnicy nie mniejszej niż 100 cm i pojemności nie mniejszej niż 1,5 m3. Membrana wewnętrzna
i ciśnienie nie mniejsze niż 1,0 Mpa. Pompownia II stopnia współpracować będzie z dwoma zbiornikami
wyrównawczymi: SW „Płonka” i PS „Łapy”.
D.

3

3

Pompownię płuczną o wydajności 220,0 m /h (płukanie wodą) i 300,0 m /h (płukanie sprężonym
powietrzem)

Wykonawca wykona pompownię płuczną składającą się z pompy i dmuchawy powietrza. Zamontowana
zostanie pompa monoblokowa dwusilnikowa. Przy pracującym jednym silniku nominalna wydajność urządzenia
3
3
nie mniejsza niż 200,0 m /h i nie większa niż 300,0 m /h. Nominalna wysokość podnoszenia nie mniejsza niż
0,10 MPa i nie większa niż 0,20 MPa. Nominalna moc silnika nie większa niż 11,0 kW.Po stronie ssawnej
zamontowana zasuwa DN 200 i amortyzator, natomiast po stronie tłocznej amortyzator DN 150, zawór
membranowy, przepustnica DN150 z napędem pneumatycznym oraz zawór zwrotny DN 150. Pompownia
3
wyposażona będzie w dmuchawę typu wyporowego o nominalnej wydajności nie mniejszej niż 280,0 m /h i nie
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3

większej niż 380 m /h, przy sprężu w granicach 0,05 – ok. 0,08 MPa. Nominalna moc silnika nie większa niż 15,0
kW. Po stronie tłocznej zamontowany zostanie zawór zwrotny DN 80 i przepustnica DN 80 z napędem
pneumatycznym, a po stronie ssawnej filtr powietrza.
Na wysokości kolektorów tłocznych pompy i dmuchaw powietrza zaprojektowano do zamontowania
przepustnice z napędami pneumatycznymi w celu zapobieżenia przepływowi wody ze zbiornika
wyrównawczego do filtrów w czasie postoju technologii uzdatniania wody. Przepustnice będą otwarte w czasie
płukania filtra a zamknięte podczas filtracji.
Poza tym Wykonawca dostarczy i zamontuje sprężarkę śrubową olejową (2 szt.) o nominalnej wydajności nie
3
3
mniejszej niż 20,0 m /h i nie większej niż 30,0 m /h przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,8 MPa. Nominalna moc
silnika nie większa niż 3,5 kW.
Ponadto Wykonawca zgodnie z projektem zamontuje pompę dozującą membranową o wydajności
maksymalnej nie większej niż 20,0 l/h i ciśnieniu dyspozycyjnym nie większym niż 0,6 MPa.

E.

Pompownia sprężonego powietrza

Zaprojektowano pompownię hydroforową sprężonego powietrza w oparciu o zbiornik ciśnieniowy o
3
pojemności nie mniejszej niż 0,75 m i ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1,0 MPa oraz zewnętrzny zbiornik
hydroforowy wykonany ze stali jako zbiornik ciśnieniowy o średnicy nie mniejszej niż 100 cm i pojemności nie
3
mniejszej niż 1,5 m . Nominalne ciśnienie nie mniejsze niż 1,0 MPa. Zbiornik pod względem konstrukcyjnym i w
zakresie dokumentacji formalno – prawnej spełniający Dyrektywę PE Nr 97/23/WE art.15.
W zakresie technologii uzdatniania wody Wykonawca wykona:
3
A. Uzdatnianie dwustopniowe metodą filtracji ciśnieniowej o wydajności 120, 0 m /h
W związku z tym, że roboty będą realizowane na czynnym obiekcie Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiającym i Inżynierem określi sposób dokonania likwidacji istniejącego uzdatniania wody oraz
kolejność wykonywania robót związanych z montażem nowego systemu uzdatniania wody.
Filtr wody ze złożami I stopnia
Zbiorniki ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 2,50 m i nie większej niż 2,60 m z
uzbrojeniem do filtracji wody. Wysokość części cylindrycznej nie mniejsza niż 160 cm. Dennica dolna i
górna cylindryczna. Ciśnienie robocze filtra nie mniejsze niż 0,65 MPa Filtr obsługuje kolektor DN 150 oraz
zawory DN 150 w ilości 4 szt. Napęd zaworów pneumatyczny. Wodomierz DN 150 na wyjściu wody
uzdatnionej z zespołu, przy każdym filtrze zawór DN 40 na spuście. Filtr z dnem płytowo – dyszowym
płaskim, dysze ze stali nierdzewnej o prześwicie 3 mm. Dysze ze stali nierdzewnej wkręcane w płytę
denną. Wprowadzanie powietrza sprężonego do płukania pod dno płytowo – dyszowe. Nie dopuszcza się
wprowadzania sprężonego powietrza do płukania na zasadzie wydzielonego rusztu, chyba, że ruszt
znajdować się będzie poniżej płyty dennej. Nie dopuszcza się płyty dennej typu kulistego, sitowego,
siatkowego i dowolnego innego oraz tzw. rusztu rurowe. Z uwagi na brak korozyjności wody przewiduje
się filtr zabezpieczony pod względem antykorozyjnym:
a/. na powierzchniach wewnętrznych metodą mechaniczną (np. śrutowanie materiału),
b/. na powierzchniach zewnętrznych metodą kompozycji powłokowej klasy nie gorszej niż C5-I wg. EN-ISO
12944-2 (3 warstwy – razem minimum 300 mikronów).
Układ złoża w filtrze przedstawia się następująco:
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1.

Złoże podtrzymujące żwirowe o granulacji 1,6 -2,5 mm o wysokości nasypowej 10 cm i 3,0 – 5,0
mm o wysokości nasypowej 10 cm
2. Złoże filtracyjne o granulacji 1,0 – 2,5 mm Zawartość CaCO3 nie mniejsza niż 95 % o wysokości
nasypowej 100 cm.
3
Ciężar złoża nie większy niż 1,6 t/m .
Złoża musza posiadać atest higieniczny PZH z przeznaczeniem do wody pitnej.
Filtr wody ze złożami II stopnia
Opis filtra jak dla filtra ze złożami I stopnia. Ponadto odgazowanie automatyczne na zasadzie
wewnętrznego urządzenia służącego do wytwarzania i utrzymania poduszki powietrznej. Filtr z
uprawnieniami do pracy z obciążeniem dwoma mediami ciśnieniowymi: wodą i powietrzem, pod
względem konstrukcyjnym i w zakresie dokumentacji formalno-prawnej spełniający Dyrektywę PE Nr
97/23/WE art. 15.
Układ złoża w filtrze przedstawia się następująco:
1. Złoże podtrzymujące żwirowe o granulacji 1,6 – 2,5 mm o wysokości nasypowej 10 cm i 3,0 – 5,0
mm o wysokości nasypowej 10 cm
2. Złoże filtracyjne katalityczne o granulacji 0,5 – 2,5 mm o wysokości nasypowej 60 cm. Zawartość
3
MgO nie mniejsza niż 70 %. Ciężar nasypowy nie większy niż 3,5 t/m
3. Złoże filtracyjne kwarcowe o granulacji 0,8 – 1,4 mm
4. Nad złożami przewiduje się zasypanie jednorazowe dowolnego złoża alkalizującego o wysokości
nasypowej 10 cm. Złoże to będzie tracone i nie przewiduje się jego uzupełniania w trakcie
eksploatacji filtra II stopnia.
Złoża muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH do stosowania dla wody przeznaczonej do spożycia.
Sterowanie pracą filtrów automatyczne. Na etapie procesu płukania w szczególności sterowane będą:
1. Dmuchawa powietrza,
2. Pompa płuczna
3. Zawory napowietrzania wody
4. Zawór dekompresji filtra
5. Przepustnice na wysokości pompy płucznej
6. Czas płukania wodą
7. Czas płukania powietrzem
8. Czas dekompresji
9. Częstotliwość płukań
10. Kolejność płukań.
3
B. Napowietrzanie wody surowej sprężonym powietrzem o wydajności 25,0 m /h
Aerator – zbiornik ciśnieniowy o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 140 cm i pojemności nie mniejszej
3
niż 3,00 m z uzbrojeniem do aeracji wody. Ciśnienie robocze nie mniejsze niż 0,6 MPa. Aerator z
uprawnieniami dozoru do pracy ciśnieniowej z obciążeniem dwóch mediów: wody i powietrza, pod
względem konstrukcyjnym i w zakresie dokumentacji formalno-prawnej spełniający Dyrektywę PE Nr
97/23/WE art. 15.
Wloty i wyloty medium wodnego o średnicy 150mm. Układ wlotów/wylotów wg. dokumentacji technicznej.
Z uwagi na brak korozyjności wody przewiduje się aerator zabezpieczony pod względem antykorozyjnym:
a/. na powierzchniach wewnętrznych metodą mechaniczną (np. śrutowanie materiału),
b/. na powierzchniach zewnętrznych metodą kompozycji powłokowej klasy nie niższej
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niż C5-I wg. EN- ISO 12944-2 (3 warstwy - minimum 300 mikronów). Mieszanie wody z powietrzem na
zasadzie przepływu przeciwprądowego wody i powietrza w wypełnieniu z kształtek. Odgazowanie wody
automatyczne i ręczne do kolektora ścieków z płukania filtrów.
C. Napowietrzanie i odgazowanie przed aeratorami oraz przed II stopniem uzdatniania,
D. Dezynfekcję wody uzdatnionej za pomocą NaOCl dawką 0,8 mg/l.
Przewiduje się dezynfekcję za pomocą 0,7 % roztworu NaOCl wyprodukowanego na miejscu z wodnego
roztworu NaCl metodą elektrolizy. Dozowanie NaOCl pompą membranową. Wydajność elektrolizera w
przeliczeniu na wolny chlor nie mniejsza niż 1,0 kg/d. Średni pobór mocy nie większy niż 0,5 kW/h.
Jednostkowe zużycie soli do produkcji chloru nie większe niż 4,0 kg NaOCl/kg Cl 2. W pomieszczeniu węzła
NaOCl przewidziano stanowisko o pow. 80x120 cm odpowiadające możliwości jednorazowego
składowania 1,3 t NaOCl ( wysokość składowania 1,30 m).
Pompa dozująca membranowa. Wydajność maksymalna nie większa niż 20,0 l/h Ciśnienie dyspozycyjne
nie większe niż 0,6 MPa.
Wykonanie materiałowe:
a/. głowica pompy – PVC,
b/. uszczelnienia – EPDM lub FKM,
c/. kulka – ceramika.
W zakresie gospodarki ściekami Wykonawca wykona:
3
A. Osadnik na ścieki z płukania filtrów o pojemności całkowitej 86,0 m
Osadnik prefabrykowany żelbetowy kołowy o średnicy 350 cm, kominy o średnicy 100 cm, studnie kołowe
o średnicy 120 cm. Uszczelnienie na uszczelkę gumową. Element prefabrykatu monolitycznie związany ze
ściana osadnika. Osadnik wykonany z betonu konstrukcyjnego hydrotechnicznego nie gorszy niż klasy C35,
wodoszczelność klasy nie gorszej niż W8, mrozoodporność klasy nie gorszej niż F150. Wytrzymałość klasy
A, przejścia przez ściany szczelne na uszczelkę wielowargową gumową, włazy żeliwne pełne klasy A15 i
D400 o prześwicie 600 mm.
3
B. Pompownię ścieków po osadniku o wydajności 10,0 m /h
W zakresie rurociągów technologicznych zewnętrznych Wykonawca wykona:
a. Wymianę istniejącego rurociągu Dz 110 wody surowej ze studni Sw2,
b. Rurociągi Dz 160 i Dz 225 wody surowej ze studni Sw1, Sw2 i Sw3 do technologii uzdatniania,
c. Rurociągi Dz160 i Dz 225 wody uzdatnionej z technologii uzdatniania do zbiornika wyrównawczego,
d. Rurociąg 2 x Dz 250 wody uzdatnionej z pompowni II stopnia do sieci miejskiej
e. Rurociąg Dz 250 wody uzdatnionej ze zbiornika wyrównawczego do pompowni II stopnia,
f. Rurociąg Dz 225 wody uzdatnionej z technologii uzdatniania do zbiornika wyrównawczego
g. Kanalizację Dz 250 ścieków z płukania filtrów przed osadnikiem,
h. Kanalizację Dz 90 i Dz 250 ścieków po osadniku,
i. Kanalizację Dz 160 odwodnienia posadzek,
j. Kanalizację Dz 160 ścieków sanitarnych,
k. Kanalizację Dz 200 wód spustowych i przelewowych ze zbiornika wyrównawczego.
W zakresie instalacji sanitarnych Wykonawca wykona:
A. Instalację osuszania powietrza,
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B.

C.

D.

E.

F.
G.
H.

Osuszacz powietrza oparty na osuszaniu sorpcyjnym z odzyskiem ciepła na zasadzie pompy ciepła i tzw.
niską temperaturą powietrza suchego, wyposażone w niepylący i zmywalny rotor suszący. Wydajność
0
urządzenia nie mniejsza niż 7,5 kg wilgoci/h w warunkach 20 C/60%. Pobór mocy nie większy niż 7,0 kW.
Instalację ogrzewania wodnego niskotemperaturowe pompą ciepła oraz (lokalnie) elektryczne
konwekcyjne,
W hali filtrów i pomp, pomieszczeniu dozoru, węźle NaOCl, magazynie oraz na korytarzu zaprojektowano
ogrzewanie niskoparametrowe wodne z kotłowni oparte na pompie wodnej ciepła. Temperatura wody
o
0
0
ogrzewanej: zasilania +45 C, powrotu + 30 C. Źródłem ciepła jest woda uzdatniona o temperaturze +8 C,
0
cyrkulowana ze zbiornika wyrównawczego i schładzana do 4 C. Hala pomp i filtrów będzie ogrzewana
nagrzewnicami wodnymi pracującymi na obiegu wewnętrznym. Pompa ciepła o mocy grzewczej nie
mniejszej niż 16,0 kW i mocy chłodniczej nie mniejszej niż 10,0 kW, pobór mocy na cele własne nie
większy niż 10,0 kW. Czynnik grzejny – woda.
3
Obieg przez pompę ciepła - pompa obiegowa c.o. o wydajności w punkcie pracy 5,0 m /h i wysokości
podnoszenia 4,0 m słupa wody.
3
Obieg przez grzejniki - pompa obiegowa c.o. o wydajności w punkcie pracy 0,8 m /h i wysokości
podnoszenia 2,0 m słupa wody. Funkcja automatycznej redukcji nocnej.
3
Obieg przez nagrzewnice – pompa obiegowa c.o. o wydajności w punkcie pracy 1,3 m /h i wysokości
podnoszenia 2,3 m słupa wody. Funkcja automatycznej redukcji nocnej.
Grzejnik elektryczny – konwekcyjny płytowy. Moc cieplna nie mniejsza niż 1,0 kW i nie większa niż 1,5 kW.
Termostaty i urządzenia przystosowane do pracyw podwyższonych warunkach wilgotnościowych.
Grzejnik wodny – konwekcyjny płytowy typ C typowielkość 11, 22 i 33. Moce cieplne:
1. Typowielkość 11 – nie mniejsza niż 0,6 kW i nie większa niż 0,8 kW
2. Typowielkość 22 – nie mniejsza niż 0,9 kW i nie większa niż 1,1 kW,
3. Typowielkość 33 – nie mniejsza niż 1,7 kW i nie większa niż 1,9 kW.
Wywiewną wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym,
Wentylator dachowy- urządzenie hybrydowe oparte na wymiennej funkcji wywietrznika dachowego o
wentylatora. Średnica wlotu do urządzenia 250 mm Pobór mocy nie większy niż 0,3 kW; wydajność nie
3
mniejsza niż 700 m /h przy sprężu nie mniejszym niż 35Pa. Układ automatycznej kontroli ciągu.
Wywiewna wentylacje grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym z węzła sanitarnego,
3
Wentylator osiowy do montażu na przewodach wentylacyjnych. Wydajność nie mniejsza niż 100,0 m /h i
3
nie większa niż 200 m /h. Spręż nie mniejszy niż 75 Pa.
Wywiewną wentylacje mechaniczną z węzła NaOCl,
3
Wentylator osiowy do montażu na przewodach wentylacyjnych. Wydajność nie mniejsza niż 200,0 m /h i
3
nie większa niż 300,0 m /h. Spręż nie mniejszy niż 35 Pa.
Instalacje wod-kan i ccw,
Instalacje wodociągową do podlewania zieleni,
Instalacje odwodnienia posadzek.
W zakresie rzeczowym instalacji elektrycznych należy wykonać:
a. Rozdzielnicę RG
Zasilanie rozdzielnicy głównej RG Stacji Wodociągowej wraz z układem pomiarowym poprzez licznik 3
– fazowy półpośredni
b. Zasilenie do rozdzielnicy sterowniczej automatyki RS1
c. Instalację oświetleniową i gniazd 230V
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d.
e.

f.
g.

Oświetlenie pomieszczeń i obiektów LED-owe
Instalację siłową
Instalacja siłowa wykonana w oparciu o zainstalowane urządzenia
Instalację elektryczną i sterowniczą
Wyposażenie elektryczne maszyn i urządzeń powinno być kompletne i umożliwiać sterowanie z
miejsca zainstalowania, zdalne sterowanie oraz zapewnić przesyłanie wymaganych sygnałów do
systemu wewnętrznego „SCADA” oraz do dyspozytorni znajdującej się na oczyszczalni ścieków przy ul.
Płonkowskiej 44 w Łapach.
Zamawiający wymaga aby za pośrednictwem sieci GPRS lub innej sieci radiowej użytkownik miał
podgląd do aktualnych parametrów przepływów, ciśnienia, napięcia, prądów na stacji SUW w Płonce
Strumiance, studniach, pompowni strefowej „Łapy”, stan ciśnienia na początku i końcu rurociągów
tłocznych nowobudowanych, mógł zdanie załączać pompy , kontrolować funkcje technologiczne,
zadawać żądane parametry ciśnienia i przepływu sieci hydroforowej. Parametry sterowania i stanów
wyjściowych zostały podane w projektach budowlanych SW „Płonka” i PS „Łapy” – wytyczne
elektryczne i automatyki. Cały system zdalnego odczytu parametrów musi być utworzony na WEB
serwerze wpięty i ujednolicony, ze wspomaganiem GIS systemu wodno – kanalizacyjnego do obecnego
systemu użytkowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach. Obecny system
oparty jest na systemie telemetrycznym firmy Aquard Sp. z o.o. z dostępem za pomocą strony WWW.
System powinien automatycznie tworzyć raporty godzinowe, dobowe, miesięczne i archiwizować dane
w postaci plików. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca przekaże zamawiającemu oprogramowanie w
wersji źródłowej sterowników, przekażę środowisko narzędziowe, wszelkie licencje. Zapewni szkolenie
dot. Programowania sterowników, systemu SCADA.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona projekt wykonawczy automatyki i sterowania i
przedłoży w 4 egzemplarzach Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu celem zatwierdzenia. Po
uzyskaniu zatwierdzenia przystąpi do jego realizacji.
Instalację ochrony od porażeń niebezpiecznym napięciem dotyku
Instalację odgromową

Roboty geologiczne objęte projektem obejmują wykonanie:
a. Otworu rozpoznawczego – eksploatacyjnego dla budowy studni uzupełniającej SW3 na terenie stacji
wodociągowej w m. Płonka Strumianka,
b. Pompowania zespołowego dwóch studni ujęcia w celu zwiększenia jego zasobów eksploatacyjnych.
3
Potrzeba zwiększenia wydajności eksploatacyjnej ujęcia do ok. 120 m /h zostanie zrealizowana
poprzez udokumentowanie nowych zasobów ujęcia na podstawie pompowania zespołowego
projektowanej studni Sw3 ze studnią Sw1. W tym celu należy wykonać studnie wierconą ujmującą do
eksploatacji czwartorzędowy użytkowy poziom wodonośny, spodziewany w interwale ok. 48-59 m
p.p.t., zafiltrowanej filtrem kolumnowym, wykonanym z rur studziennych PVC-U, odpornych na
korozję i kolmatację. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Robót Geologicznych.

Budowa pompowni strefowej „Łapy”
Teren pod projektowaną pompownie strefową i zbiornik wyrównawczy został wydzielony z obszaru działki
stanowiącej teren ZWiK w Łapach z gminną oczyszczalnią ścieków i siedziba Zamawiającego. Na lokalizacje
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zbiornika i pompowni strefowej wykorzystano teren dawnego nieczynnego ujęcia wody, powiększony o
niewielki fragment terenu od strony parkingu.
Przed przystąpieniem do budowy pompowni strefowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt
likwidacji istniejącej na terenie pompowni studni czwartorzędowej oraz uzyskać wszelkie niezbędne
uzgodnienia i decyzje, które pozwolą na jej likwidację. Po otrzymaniu stosownych decyzji Wykonawca przystąpi
do likwidacji przedmiotowej studni. Zamawiający przekaże dokumentacje hydrogeologiczną w kat. „B” zasobów
ujęcia wód podziemnych na terenie oczyszczalni ścieków w Łapach, kartę rejestracyjna studni, książkę
eksploatacji studni. Materiały te stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Po zakończeniu robót Wykonawca
przedłoży stosowne dokumenty celem dokonania odbioru wykonanych robót.
3
Wykonawca wybuduje pompownię strefową wody uzdatnionej o wydajności 180,0 m /h oraz zbiornik
3
wyrównawczy wody uzdatnionej o pojemności całkowitej 654,5 m .
Budynek pompowni stanowi halę z wydzielonym pomieszczeniem rozdzielni E?E i wiatrołapem. Budynek ma
formę prostopadłościanu o wymiarach rzutu 8,45 x 6,45 i wysokości 4,63. Wejście do obiektu zaprojektowano
w formie zadaszonego wspornikowo ganku. W budynku występuje przegłębienie posadzki pod zestaw
pompowy – 1,1 m. W ścianie południowo – wschodniej zaprojektowano otwór transportowy d wprowadzenia
urządzeń technologicznych – do przeszklenia szkłem profilowanym „U” w systemowej ramie aluminiowej z
okapnikiem po zamontowaniu technologii. Wysokość pomieszczenia w świetle wynosi 3,5 m a w przegłębieniu
4,6 m. Ślusarka okienno - drzwiowa z aluminium w kolorze pomarańczowym.
Ocieplenie budynku z użyciem płyt termoizolacyjnych ze styropianu grafitowego o współczynniku = 0,031
W/mK i grubości 10 cm. Na stropie ułożona zostanie paraizolacja z folii PE DL 150 , warstwa spadkowa z
izoklinów styropianowych i ocieplenie z płyt styropianowych o grubości 15 cm. Ocieplenie cokołu płytami ze
styroduru.
Budynek posadowiony na ławach fundamentowych pod ścianami zewnętrznymi i płycie żelbetowej w
zagłębieniu zestawu pompowego.
Zadaszenie – stropodach płaski z attyką i odwodnieniem wewnętrznym do kanalizacji deszczowej. Stropodach
niewentylowany w układzie klasycznym, ocieplony styropianem ze spadkiem do wpustu dachowego.
Posadzka zaprojektowana jako tzw. posadzka na gruncie :
a. Podłoże istniejące i nasypowe zagęszczane warstwami 15 cm
b. Beton podkładowy C8/10 gr. 10 cm
c. Izolacja przeciwwilgociowa
d. Szlichta cementowa gr. 8 cm zbrojona siatką fi 3 mm o max. oczkach 8x8 wykończenie z płytek
gresowych przyklejanych klejem.
Opaska zewnętrzna z kostki betonowej ograniczona obrzeżem betonowym gr. 6 cm.
Wykończenie pomieszczeń technologicznych okładzinami ceramicznymi, na posadzkach gres antypoślizgowy na
ścianach płytki gresowe. Ściany powyżej okładzin i sufit wykończenie gładzią cementową i pomalowane na
biało.
Budynek wyposażony w drabinkę włazową zewnętrzną na dach ze stali nierdzewnej, balustradę o wysokości
110 cm pry zagłębieniu sekcji pomp – ze stali nierdzewnej, drabinę do zagłębienia sekcji pomp ze stali
nierdzewnej oraz zlew ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub z kamionki i umywalkę.
Wykonawca wykona instalacje:
elektroenergetyczne:
a. Zasilania urządzeń technologicznych,
b. Zasilania grzejników elektrycznych,
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Oświetleniową – wewnętrzne, bezpieczeństwa i kierunkowe
Gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia
Niskoprądowe – instalacja alarmowa z monitoringiem obiektu, detekcja poziomu wody w
zbiorniku.
sanitarne:
Wodno – kanalizacyjne z przygotowaniem ciepłej wody w termir pojemnościowej
Wodno – kanalizacyjna technologiczna
Osuszania powietrza
Wentylacji grawitacyjnej z mechanicznym wspomaganiem ciągu w postaci nasd kominowych

Wykonawca wybuduje rurociągi Dz 225 i Dz 250 wody uzdatnionej łączące budynek pompowni strefowej ze
zbiornikiem wyrównawczym oraz rurociąg Dz 225 nawiązujący sieć wodociągową Dz 110 w ul. Płonkowskiej.
Ponadto wybuduje kanalizacje Dz200 wód spustowych i przelewowych ze zbiornika wyrównawczego i
kanalizację Dz160 ścieków sanitarnych. Sterowanie pompownią za pomocą czujnika ciśnieniowego na
kolektorze tłocznym.
W zakresie technologii niniejsze opracowanie obejmuje:
a. Instalację węzła zasilania zbiornika wyrównawczego,
b. Instalację pompowni strefowej,
c. Instalację wod.-kan., osuszania powietrza, wentylacji i ogrzewania.
Wykonawca wybuduje pompownię automatyczną składającą się z 5 pomp monoblokowych oraz 5 przetwornic
obrotów po jednej na jedna pompę. Nominalna wydajność urządzenia (jednej pompy) nie mniejsza niż 40,0
3
3
m /h i nie większa niż50,0 m /h. Nominalna wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 0,40 MPa i nie większa niż
0,50 MPa. Nominalna moc silnika nie większa niż 7,5kW. Kolektory wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenie
musi posiadać atest higieniczny PZH z którego wynika, że urządzenie może pracować w kontakcie z wodą do
spożycia przez ludzi.
W pompowni zainstalowana będzie pompa dozująca membranowa o maksymalnej wydajności nie większej niż
20,0 l/h o ciśnieniu dyspozycyjnym nie większym niż 0,6 MPa.
Wykonawca zainstaluje zbiornik hydroforowy jako urządzenie ze stali o średnicy nie większej niż 80 cm i
3
pojemności nie mniejszej niż 1,0 m , ciśnienie minimalne nie mniejsze niż 1,0 MPa. Będzie to zbiornik
ciśnieniowy z wewnętrzną membraną.
Do dezynfekcji służyć będzie zamontowana lampa UV- urządzenie do sterylizacji typu promiennikowego, Pn =
1,6 MPa. Korpus ze stali nierdzewnej. Urządzenie wyposażone w 5 promienników amalgamatowych,
2
3
przyłączeniem o śr. 150 mm. Wydajność dla T10 = 95 % i dla dawki 300,0 J/m nie mniejsza niż 140,0 m /h. Moc
nie mniejsza niż 600 W i nie większa niż 800 W ( w warunkach eksploatacji wszystkich promienników). W
komplecie urządzenia rozdzielnica 9system alarmowy z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym oraz licznik
godzin pracy i liczby włączeń.
Instalacje sanitarne
a. Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 0,4 mm i
nie większej niż 0,6 mm łączone na uszczelkę gumową i wcisk.
b. Wentylator odciągowy – osiowy do montażu na przewodach wentylacyjnych. Wydajność nie mniejsza
3
3
niż 100,0 m /h i nie większa niż 200,0 m /. Spręż nie mniejszy niż 35 Pa.
c. Odwodnienie punktowe ze stali nierdzewnej klasy OH18N9.
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d.
e.
f.

Grzejniki konwekcyjne płytowe o mocy cieplej nie mniejszej niż 1,0 kW i nie większej niż 1,5 kW.
Termostaty i urządzenia przystosowane do pracy w podwyższonych warunkach wilgotnościowych.
3
Podgrzewacz wody pojemnościowy, zasilany elektrycznie, pojemność nie mniejsza niż 50 dm i nie
3
większa niż 80 dm . Maksymalny pobór mocy nie większy niż 2,0 kW.
Osuszacz powietrza typu kondensacyjnego o wydajności nie mniejszej niż 0,5 kg wilgoci/h w
0
warunkach 20 C/60%. Pobór mocy nie większy niż 0,6 kW.

Armatura
a. Armatura odcinająca – przepustnica międzykołnierzowa Pn = 1,6 MPa, Korpus z żeliwa sferoidalnego
epoksydowanego, dysk żeliwny, sterowana ręcznie.
b. Armatura regulacji przepływu – przepustnica miedzykołnierzowa Pn – 1,6 MPa, korpus ze stali
nierdzewnej dysk i wał ze stali nierdzewnej w układzie podwójnie mimośrodowym. Uszczelnienie
miękkie. Napęd elektryczny 220 V w klasie bezpieczeństwa IP 67 wolnozamykający. Napęd
wyposażony w sterowanie lokalne, pozycjoner 4-20 mA, komunikacja cyfrowa, zintegrowane zasilanie
awaryjne.
c. Armatura zwrotna – klapa zwrotna kielichowa
d. Armatura pomiaru przepływu – wodomierz kołnierzowy elektromagnetyczny, czujnik kompakt
wykładany EPDM, Pn = 1,6 MPa. Przetwornik klasy IP 67, możliwość eksportu wskazań. Maksymalny
błąd pomiaru – 0,5 % przepływu chwilowego. Korpus z aluminium.
e. Armatura bezpieczeństwa- zawór bezpieczeństwa kołnierzowy, korpus z żeliwa ciśnienie otwarcia 0,6
MPa.
Przewody i kształtki
a. Przewody technologiczne – instalowane nad posadzką ze stali nierdzewnej OH18N9 i Pn = 1,0 MPa.
Grubość przewodów:
 DN 20 – min. 1,5 mm
 DN 50 – min. 2,0 mm
 DN 125 -150 – min. 2,5 mm
 DN 200 -250 – min. 3,0 mm
b. Przewody wodne instalowane pod posadzką z rur i kształtek PE100 SDR 17 Pn -= 1,0 MPa.
c. Przewody i kształtki w instalacji NaOCl – PVC Pn = 1,6 MPa.
d. Przewody kanalizacyjne – z rur i kształtek PE 100 SDR 17 Pn = 1,0 Pa i SDR 26 Pn = 0,6 MPa.
e. Rury i kształtki kielichowe PVC SDR 34 SN 8 z rdzeniem litym.
f. Studnie prefabrykowane żelbetowe o śr. 100 i 120 cm. Uszczelnienia na uszczelkę gumową W8,
mrozoodporność klasy nie gorszej niż F150, wytrzymałość klasy A. Przejścia przez ściany wycinane pod
wymiar i lokalizację przewodu z uszczelką gumową wielowargową.
Aparatura
a. Urządzenie do pomiaru poziomu lustra wody – sonda poziomu wody o zakresie pomiaru od 0,00 do
10,00 m o konstrukcji eliminującej wytrącanie się węglanów. Napięcie 24 V prąd stały, sygnał 4 – 20
mA, rejestracja wskazań i możliwość przekazywania danych.
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b.
c.
d.

Urządzenie wskazujące stan zalania posadzki – sygnalizator o napięciu 24 V, prąd stały, sygnał 4 -20
mA.
0
Urządzenie do mierzenia temperatury – czujnik temperatury o zakresie pomiaru od 0 do 25 C.
Napięcie 24 V, prąd stały Sygnał 4-20 mA z rejestracją wskazań i możliwością przekazywania danych.
Urządzenie do mierzenia ciśnienia – przetwornik ciśnienia o zakresie pomiaru do 1,6 MPa. Napięcie 24
V, prąd stały, sygnał 4-20 mA, z rejestratorem wskazań i możliwości przekazywania danych.

Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej
Zaprojektowano zbiornik wykonawczy wolnostojący kołowy o średnicy wewnętrznej 12,0 m i wysokości wewn.
5,6 m. Charakterystyczne pojemności:
3
 Całkowita - 654,5 m
3
 Martwa górna 67,8 m
3
 Martwa dolna - 67,8 m
3
 Dyspozycyjna wyrównawcza – 518,9 m
Zbiornik o konstrukcji żelbetowej, dno i ściany żelbetowe z betonu monolitycznego. Ocieplenie zbiornika
wykonać jak zbiornika w SW Płonka.
Pokrycie stropodachu membraną na bazie elastycznych poliolefinylów. Odprowadzenie wód opadowych do
zewnętrznych koszy zlewowych przez przepusty w attyce zabezpieczone wkładka z membrany. Z koszy
zlewowych rurami deszczowymi odprowadzane na teren.
Pozostałe materiały jak dla zbiornika SW Płonka.
UWAGA!
Wszystkie materiały i urządzenia musza posiadać atest higieniczny PZH umożliwiający stosowanie w
kontakcie z wodą do spożycia przez ludzi (pitna).
Na terenie budowanej pompowni strefowej zostanie wykonany chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
na podsypce cementowo – piaskowej. Wokół obiektów należy urządzić trawniki, skarpy wokół zbiornika i przy
parkingu należy obsiać trawą wykonując uprzednio umocnienie plastikowymi kratami trawnikowymi.
Istniejące ogrodzenie wokół pompowni strefowej należy rozebrać i wykonać ogrodzenie ażurowe typu
panelowego z elementów prefabrykowanych, ocynkowane proszkowo. Wysokość ogrodzenia 180 cm.
Wszystkie elementy ogrodzenia jednego producenta. Cokół ogrodzenia betonowy z elementów
prefabrykowanych. Ogrodzenia należy wykonać również na Stacji wodociągowej w Płonce Strumiance
Długość ogrodzenia terenu Stacji Wodociągowej wraz z bramami wynosi 264,7 mb
Długość ogrodzenia terenu ujęcia Sw1 wraz z bramą wynosi 83,5 mb
Główna brama wjazdowa – przesuwna o szerokości 4,1 m
Bramy do wjazdu serwisowego do Studni Sw3 oraz na teren ujęcia Sw1 – rozwierane o szerokości w świetle 4,3
m.
Budowa rurociągów DN 160 i DN 250
Budowa rurociągów 2 x DN 160 i 2 x DN 250 ma na celu drugostronne zasilenie ze Stacji Wodociągowej
„Płonka” sieci rozbiorczych w Płonce Strumiance, Płonce Kościelnej oraz Pompowni Strefowej „Łapy’.
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Zaprojektowany układ hydrauliczny zmienia zastany układ sieci w płonce Strumiance i Płonce Kościelnej z
rozgałęźnego na pierścieniowy zapewniając w ten sposób drugostronne zasilanie odbiorców w tych
miejscowościach oraz pozwala na dysponowanie dwuprzewodowym zasilaniem PS „Łapy”.
Zaprojektowane rurociągi będą zagłębione
 minimum 1,80 m pod terenem jako standard i 1,60 m jako minimum,
 minimum 3,0 m pod terenem w przypadku cieków niewielkich i o nieznanej głębokości,
 minimum 3,0 m pod dnem w przypadku rzeki Awissy,
 minimum 2,5 m pod nawierzchnią drogową,
 minimum 2,0 m na odcinkach, gdzie mogą być wybudowane odwodnienia dróg.
Spadki minimalne 3 ‰.
Część tras przewodów zaprojektowano w otwartym wykopie, a część wg technologii bezwykopowej.
Przewody układane w otwartym wykopie zaprojektowano generalnie na działkach stanowiących własność
publiczną (drogi gminne) oraz na terenie posesji prywatnych ( nieużytki i łąki).
Wykonawca wykona:
 sieci w wykopach otwartych ( długość pojedynczego przewodu) :
DN 160
- około 4 908,0 mb
DN 250
- około 153,0 mb
Przewody układane wg technologii bezwykopowej zaprojektowano w miejscach skrzyżowań z drogami
ponadlokalnymi (przeciski), skrzyżowań z ciekami wodnymi (przewierty); działek ewidencyjnych stanowiących
własność prywatną.
Wykonawca wykona:
 sieci w przeciskach ( długość pojedynczego przewodu):
DN 160
- około 176,0 mb
DN 250
- około 44,0 mb
Przeciski rurami o średnicy 450 mm ( dla DN 250) i o średnicy 350 mm ( dla DN 160). Rury przewodowe
sytuowane w przeciskowych na płozach prefabrykowanych.
Wykonawca wykona:
 sieci w przewiertach (długość pojedynczego przewodu):
DN 160
- około 3 243,0 mb
Na budowanych rurociągach przewidziano do zamontowania armaturę działową, odcinającą i odpowietrzającą.
Armatura działowa – zaprojektowano 6 sekcji działowych składających się z 5 zasuw DN 150 każda
zamontowanych w 6 studniach. Pozostałe zsuwy zlokalizowano w terenie SW „Płonka” – 2 zasuwy DN 250 i w
budynku PS „Łapy” – 2 zasuwy DN 150.
Armatura odcinająca – w miejscach włączenia hydrantów Dn 80 – 2 zasuwy DN 80; połączenia z istniejącymi
wodociągami Dz 160 PVC w węźle Nr 5 -4 zasuwy DN 150 i wodociągami Dz 110 PVC węzły Nr 23, 24 i okolice
nr 3) – 3 zasuwy DN 100; w miejscach włączenia hydrantów Dn 150 – 2 zasuwy DN 150. Zasuwy w obudowie
ziemnej.
Armatura odpowietrzająca – zaprojektowano 6 sekcji z armaturą napowietrzająco – odpowietrzającą w
studniach S3, S7, S9.
Jedna sekcja odpowietrzająca składa się z:
 zaworu napowietrzająco – odpowietrzająca o średnicy 2”
 zaworu odcinającego kulowego o średnicy 2”
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 filtru siatkowego o średnicy 2”
Na każdą z w/w studni przewidziano 2 sekcje.
W studniach S5,S6 i S10 zaprojektowano sekcje jw. Lecz niepełne ( bez zaworu napowietrzająco –
odpowietrzającego ). Na każdą ze studni przypadają 2 sekcje.
Wykonawca zainstaluje na budowanych przewodach 2 hydranty Dn 80 i dwa hydranty Dn 150.
Dla potrzeb zainstalowania armatury działowej, odpowietrzającej i obserwacji wycieków z rur osłonowych w
przeciskach zaprojektowano studnie o średnicy wewnętrznej 2000 mm ze szczelnym dnem. Konstrukcja studni
– właz ciężki kl. D400 z wkładką amortyzacyjną i pokrywą przykręcaną, komin z kręgów o średnicy 1000 mm,
komora robocza z kręgów o średnicy 2000 mm
Zaprojektowane przewody należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 RC o ciśnieniu 1,6 Mpa, rury przeciskowe
stalowe bez szwa wg PN-EN 10224:2006 z izolacją wewnętrzną bitumiczną. Kształtki zeliwne z żeliwa
sferoidalnego z wykładzina cementową Pn= 1,6 MPa, płozy systemowe o wysokości 80 mm. Zasuwy z żeliwa
sferoidalnego kołnierzowe krótkie z miękkim uszczelnieniem Pn = 1,6 MPa z obudową i skrzynką uliczną.
5. Określenia podstawowe
Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. Prawie
Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008,
tłumaczenie pierwszego angielskiego oryginału wydanego w 1999 roku przez Międzynarodową Federację
Inżynierów - Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC).
6.

Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót

6.1 Spis projektów
1. Projekty budowlane :
POMPOWNIA STREFOWA I ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY Z2:
 Projekt budowlany pompowni strefowej i zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej Z2 w Łapach.
Projekt Budowlany – Architektura i Konstrukcja;
 Projekt budowlany PS „Łapy” działki ewid. Nr 588/1, 588/2 – Branża technologiczna i sanitarna;
 Projekt budowlany PS „Łapy” działki ewid. Nr 588/1, 588/2 – Projekt instalacji elektrycznych;
RUROCIĄGI:
 Projekt budowlany rurociągów Dz160 na wysokości drogi wojewódzkiej nr 681 (DZ. EWID. Nr 607/1 i
612/2 obr. Płonka Kościelna oraz nr 607/2 i 588/2 obr. Łapy; Kategoria budowlana obiektu XXVI –
Branża technologiczna i sanitarna;
 Projekt budowlany rurociągów Dz160 i Dz250:
a) Obręb Nr 20 (Płonka Strumianka): Działki ewidencyjne Nr 286, 273/1, 280/1, 274/1, 274/2, 276,
278, 279, 270/2, 268/5, 295
b) Obręb Nr 17 (Płonka Kościelna): Działki ewidencyjne Nr 468, 606/1, 612/1, 290, 291, 294, 295, 296,
297, 298, 618

19

Projekt: Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach
i SUW w Płonce-Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara
i Płonka-Kozły.

ZADANIE NR 2 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Płonce-Strumiance

c) Obręb Nr 1 (Łapy I): Działki ewidencyjne Nr 350, 351, 352, 353
Kategoria budowlana obiektu XXVI. Branża technologiczna i sanitarna;
 Operat wodno – prawny na przejście rurociągami 2xDz160 pod rzeką Awissą;
 Projekt budowlany rurociągów Dz160 i Dz250 skrzyżowania z infrastrukturą WZMiUW – Branża
technologiczna i sanitarna;
SUW STRUMIANKA:
 Projekt budowlany przebudowy budynku technologicznego i budowy zbiornika wyrównawczego wody
uzdatnionej Z1 w stacji wodociągowej Płonka Strumianka – Architektura i Konstrukcja;
 Projekt budowlany SW „Płonka” działki ewid. Nr 70/2, 286, 71/5, 71/8 – Projekt instalacji elektrycznych;
 Projekt robót geologicznych w zakresie wykonania otworu rozpoznawczego – studziennego SW3 oraz
zwiększenia zasobów eksploatacyjnych wodociągowego ujęcia wód podziemnych w m. Płonka
Strumianka;
 Projekt budowlany SW „Płonka” działki ewid. Nr 70/2, 286, 71/5, 71/8 – Branża technologiczna i
sanitarna;
2. Projekty wykonawcze:
POMPOWNIA STREFOWA I ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY Z2:
 Informacja dotycząca gospodarki odpadami – Projekt budowlany wykonawczy;
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Projekt budowlany wykonawczy branża
technologiczna i sanitarna;
RUROCIĄGI:
 Informacja dotycząca gospodarki odpadami – Projekt budowlany wykonawczy;
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Projekt budowlany wykonawczy branża
technologiczna i sanitarna;
SUW STRUMIANKA:
 Informacja dotycząca gospodarki odpadami – Projekt budowlany wykonawczy;
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Projekt budowlany wykonawczy instalacje
elektryczne;
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Projekt budowlany wykonawczy branża
technologiczna i sanitarna;
 Instrukcja eksploatacji stacji wodociągowej – Projekt budowlany wykonawczy;
 Instrukcja uruchomienia stacji wodociągowej – Projekt budowlany wykonawczy;
UWAGA:
W przypadku wystąpienia w projektach budowlanych i/lub budowlano - wykonawczych, STWiOR nazw własnych
materiałów i nazwy producentów, znaków towarowych lub wskazania niektórych charakterystycznych dla
producenta wymiarów należy je rozumieć jako określenie standardów. Nie są one wiążące i można dostarczyć
elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów
podanych w opracowaniach projektowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych
producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikające z
różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne”
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oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań
technicznych.

6.2 Spis dokumentów formalnych
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z poniższymi dokumentami i przestrzegania zobowiązań z nich
wynikających.
Dokumenty formalno-prawne są załącznikiem do opracowanego projektu.

Lp.

Nazwa Instytucji lub
Urzędu

Rodzaj pisma

Data
wydania

RUROCIĄG:
1

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łapach

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2015.04.21

2

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku

Opinia nr 103/NZ/2015

2015.05.11

3

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Białymstoku

Postanowienie – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚII.4240.174.2015.JK

2015.06.08

4

Burmistrz Łap

Obwieszczenie P.6220.2.2015

2015.06.09

5

Burmistrz Łap

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia Oceny Oddziaływania
na środowisko Nr P.6220.2.2015

2015.06.19

6

Burmistrz Łap

Obwieszczenie P.6220.2.2015

2015.06.19

7

Burmistrz Łap

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr.P.6220.2.2015

2015.07.15

8

Burmistrz Łap

Obwieszczenie P.6220.2.2015

2015.07.16

9

Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku

Decyzja Nr WUDiM.4301.35.2015

2015.10.13

10

Powiatowy Zarząd Dróg w
Białymstoku

Decyzja Nr PZD-II-ST/D-5403/300/2015

2015.11.27

11

Starosta Powiatu Białostockiego

Pozwolenie wodno – prawne RŚ.6341.206.2015

2015.12.16
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12

Wojewoda Podlaski

Decyzja nr 10/2016 WI-I.7840.7.44.2015.MS (pozwolenie na budowę)

2016.01.22

POMPOWNIA STREFOWA
1

Starosta Powiatu Białostockiego

Decyzja nr 1758 (pozwolenie na budowę) AR.6740.02.6.30.2015

2015.11.30

2

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Białymstoku

Deklaracja właściwego Organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

2016.01.18

SUW STRUMIANKA
1

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łapach

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2015.04.21

2

Burmistrz Łap

Zasięgnięcie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia Oceny
Oddziaływania na Środowisko

2015.05.04

3

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku

Opinia nr 107/NZ/2015

2015.05.12

4

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Białymstoku

Postanowienie w sprawie opinii o konieczności przeprowadzenia Oceny
Oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko

2015.05.13

5

Burmistrz Łap

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia Oceny Oddziaływania
na środowisko Nr P.6220.1.2015

2015.05.25

6

Burmistrz Łap

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr.P.6220.1.2015

2015.06.10

7

Burmistrz Łap

Obwieszczenie P.6220.1.2015

8

Starosta Powiatu Białostockiego

Decyzja nr 1759 (pozwolenie na budowę) AR.6740.02.6.31.2015

2015.06.19

2015.11.30

6.3 Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo wodne przedstawione zostały w dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji oraz do
uwzględnienia ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowych.

22

Projekt: Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach
i SUW w Płonce-Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara
i Płonka-Kozły.

ZADANIE NR 2 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Płonce-Strumiance

7.

Podstawowe wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie
Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera.
Na polecenie Inżyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi rysunkami,
schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w Kwotę Kontraktową.
8.

Teren budowy

Teren budowy swym zasięgiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacją projektową wraz z istniejącą
infrastrukturą podziemną.
Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (właścicieli i/lub gestorów infrastruktury technicznej i innych) o
zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót, a także wykonania dokumentacji
fotograficznej terenu robót oraz terenów i obiektów przyległych.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku działań
Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego Kontraktu.
9.

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz inne tablice

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) zobowiązany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww.
rozporządzeniem.
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o treści: „Inwestor informuje o obowiązku dopełniania
formalności związanych ze zgłaszaniem Podwykonawców w trybie określonym w Kontrakcie oraz z
zachowaniem obowiązujących przepisów”, o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst
w kolorze czarnym.
Wykonawca, po konsultacji z Inżynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikację wizualną UE na podstawie
aktualnie obowiązujących wytycznych i instrukcji dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych z
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
dostępnych pod adresem internetowym Instytucji Zarządzającej.
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Wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic wymaganych
ww. wytycznymi, w tym koszty uzgodnień, dzierżawy terenu ponosi Wykonawca Robót. Projekt tablic i ich
lokalizacja wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego i Inżyniera.
10. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i Przejęcia Robót.
W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań.


Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy
przed dostępem osób nieupoważnionych.



W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy)
tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.



Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów prowadzących do Terenu
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i
dostawców na własny koszt.



Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe.



Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy i doprowadzić go do stanu pierwotnego po
zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.



Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji
Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów.



Wykonawca w ramach Kontraktu uprzątnie Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i
doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.



Wykonawca stosownie do zapisów Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydający decyzję o pozwoleniu
na budowę i/lub pozwoleniu na rozbiórkę o zamiarze Rozpoczęcia Robót po uzyskaniu od Zamawiającego
stosownego upoważnienia/pełnomocnictwa.



Wykonawca uwzględni utrudnienia w realizacji robót na czynnym i eksploatowanym obiekcie i zapewni
uzdatniania wody dostęp do stacji us dla osób obsługi - pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Łapach w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych oraz osób kontrolujących pracę stacji
uzdatniania wody.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę
Kontraktową.
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11. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas ich wykonywania. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu ma być
dostosowany do przyjętych przez Wykonawcę metod realizacyjnych i organizacji budowy.
Przed przystąpieniem do przedmiotowych robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót.
W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego i zabezpieczenie robót
na czas realizacji robót.
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia przedmiotowych robót i zlikwiduje po ich zakończeniu
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót
oraz związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych.
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia
przedmiotowych robót, a w Programie Robót uwzględni czas na odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
na realizację tego zabezpieczenia.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia
przedmiotowych robót oraz decyzję na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych
z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty
w pasie drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany
ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.
Wykonawca pokryje opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) administracyjne za zajęcie pasa
drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje
w tym zakresie. Koszt tych opłat należy ująć w Kwocie Kontraktowej. Po zakończeniu Robót Wykonawca
zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie
realizacji robót.
12. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, a w szczególności:
-

stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469 z
późn. zm.),

-

stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016 poz. 672 z późn. zm.),

-

stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.).

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:
1.

utrzymywać Teren Budowy w stanie należytym,

2.

podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
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w następstwie jego sposobu działania, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach,
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących w gminie na terenie, której
Kontrakt jest realizowany, regulaminów utrzymania porządku, w szczególności dotyczących:
a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i
innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu,
b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu,
c) zakazu spalania odpadów na terenie budowy,
d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki
odpadami,
e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalet” oraz właściwego postępowania z powstałymi
ściekami,
f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji
Kontraktu.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
-

lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,

-

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a)

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,
c)

możliwością powstania pożaru.

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich
przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju.
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz i
utylizację (składowanie na właściwym składowisku) materiału z rozbiórek oraz nieczystości stałych i płynnych,
dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i
opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich
otoczenie nie zostały uszkodzone.
Nadmiar gruntu z budowy Wykonawca dostarczy na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca wykona na własny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robót technologicznych, drogowych i
zagospodarowania terenu.
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach,
dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.
13. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego będzie przestrzegać ustaleń Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719). Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
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osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
14. Ochrona stanu technicznego własności obcej
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich
zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o
planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich
dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni na swój koszt udział nadzoru technicznego tych
zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji.
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy.
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt
naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii.
Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.
15. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela
Zamawiającego i Inżyniera.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w
ten sposób uszkodzonych.
Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę
nośność nawierzchni dróg.
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania
prowadzonych przez siebie robót.
16. Bezpieczeństwo prowadzenia prac
Z uwagi na fakt, że stacja uzdatniania wody pracuje w ruchu ciągłym, wszystkie prace muszą być przygotowane i
prowadzone z zachowaniem środków ostrożności w porozumieniu z Inżynierem oraz Użytkownikiem.
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:
-

używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży;

-

właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki;

-

właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

-

odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie;

-

odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków;

-

właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
łazienkami i toaletami;

-

właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy.

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa
Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.
18. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z
uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót
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oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować.
Tak przygotowaną dokumentację należy przekazać Inżynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji
elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na
Terenie Budowy, załączając pełną dokumentację fotograficzną terenu budowy oraz terenu sąsiadującego wraz z
obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po uzgodnieniu
terminu
wizji
z
Inżynierem
Wykonawca
powiadomi
wszystkie
zainteresowane
strony.
Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaże Inżynierowi dokładną dokumentację fotograficzną.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak
aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.
19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego
konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiającego i Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego
i Inżynierowi.
W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiającego lub Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm
powołanych w dokumentach.
20. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty:
17. projekt organizacji budowy i robót spójny z Planem Zapewnienia Jakości oraz programem Robót
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunków Kontraktu,
18. projekt organizacji ruchu
19. harmonogram robót (program), plan płatności, plan finansowy,
20. projekt i harmonogram uruchomień, prób, rozruchów, rozruchu technologicznego,
21. dokumentację powykonawczą,
22. projekty robót tymczasowych których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, w tym
w szczególności:


Projekty umocnień ścian wykopów
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Projekty odwodnienia wykopów,



Rysunki wykonawcze, dotyczące odtworzenia nawierzchni,



Rysunki wykonawcze wraz z opisem, niezbędne dla potrzeb włączenia nowych obiektów i instalacji do
układu technologicznego stacji uzdatniania wody;

23. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a
wymagające zatwierdzenia Inżyniera.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykonać wszelkie
opracowania niezbędne do ich uzyskania.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią istotne rozbieżności realizowanych Robót w stosunku do
projektów budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budowę włącznie.
Wykonawca wystąpi i uzyska pozwolenie na użytkowanie w oparciu o sporządzone i skompletowane przez
siebie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.
Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem przez cały czas trwania kontraktu ważność wszelkich
dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie
obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót.
Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia tempa robót.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót w postaci opracowywania raportów
dziennych oraz miesięcznych wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami.
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej
dokumentacji do akceptacji przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o
zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument
Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.
W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do opracowania przez
Wykonawcę koszt ich wykonania należy przewidzieć w Kwocie Kontraktowej.
21. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie
analogicznie jak w Dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak
zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót, w
tym skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną - o ile taka
wystąpi).
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody
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podziemne oraz inne elementy uzbrojenia 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 umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej 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.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi:
1.

dokumentację powykonawczą w 5 egz. w formie wydruków oraz w 5 egz. w formie elektronicznej,

2.

powykonawczą inwentaryzację geodezyjno - kartograficzną w 5 egz. w formie wydruków i w 5 egz. w
formie elektronicznej.

Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).
Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą:


instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń;



zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów z podaniem ich charakterystyki;



zatwierdzone wnioski materiałowe (przekazane wnioski muszą być usystematyzowane);



DTR dla każdego rodzaju urządzeń (w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże
stosowane tłumaczenia);



raport z przeprowadzonego rozruchu: krat mechanicznych, punktu zlewnego ścieków dowożonych, punktu
przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji, agregatu kogeneracyjnego, zagęszczania osadu, instalacji
osuszania biogazu, zbiornika biogazu;



raporty z przeprowadzonych prób technologicznych dla potwierdzenia parametrów technologicznych i
eksploatacyjnych (wskazanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym w Dokumentacji
projektowej i STWiOR) obiektów i instalacji;



dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów budowy – w zakresie uzgodnionym z Inżynierem.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inżyniera i Zamawiającego do akceptacji przed
rozpoczęciem Prób Końcowych. Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany Wykonawca
dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały
wymaganiom opisanym powyżej.
Razem z dokumentacją powykonawczą Wykonawca Robót przedstawi pozostałe dokumenty odbiorowe:
dokumenty jakościowe; dokumenty poświadczające przeszkolenie minimum 5 pracowników obsługi i służb
remontowych Użytkownika w zakresie konserwacji oraz remontów zrealizowanych obiektów i zamontowanych
urządzeń; szkice geodezyjne z pomiarów; dziennik budowy; oświadczenie Kierownika budowy; protokoły
badania szczelności zbiorników i sieci; protokoły próby ciśnieniowych przeprowadzonych na rurociągach, wyniki
badania wody; kopie pozwoleń na budowę/zgłoszenia; protokoły zagęszczenia gruntu po wykonanych
robotach; protokoły z odbioru nawierzchni; zestawienie mediów i materiałów koniecznych do prowadzenia
eksploatacji; zestawienia obiektów, instalacji i urządzeń z podziałem na poszczególne grupy środków trwałych.
Wszystkie dokumenty powinny zostać usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone szczegółowym
spisem treści z przytoczeniem numerów stron.
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22. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być
potrzebne do własnego użytku. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura pomieszczenia odpowiednio
umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linię telefoniczną, faks, dostęp do Internetu i
instalację elektryczną. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte
przez Wykonawcę.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki,
włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na
dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.
Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 4 - 6 miejsc parkingowych dla pojazdów Inżyniera i
Zamawiającego.
Biura Wykonawcy będą znajdować się na Terenie Budowy lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca
utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót do momentu
wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.
Po zakończeniu robót budowlano - montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren.
23. Nadzór nad dokumentacją archeologiczną
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego
wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego i właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z
dnia 23 lipca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i
poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1789).
Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić
robót na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty mogą być prowadzone pod płatnym nadzorem archeologiczno
- konserwatorskim, które należy zlecić odpowiednim służbom. Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli
zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w
tym również zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą
zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich zastosowaniem.
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24. Gospodarka odpadami
Zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidłowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez
Wykonawcę.
II.
1.

Materiały i urządzenia
Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być:
a)

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności Prawem
Budowlanym, Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
roku, poz. 1570 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności
stosującą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 roku, str.5) oraz posiadać wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, oraz atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
(PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji Robót.

a)

zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności STWiOR i dokumentacją projektową;

b) nowe i nieużywane, dla których są łatwo dostępne części zamienne;
c)

wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy. Całość robót z tym
związanych należy ująć w Kwocie Kontraktu;

d) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez
Inżyniera pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek
zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o Zatwierdzenie. Wzór i treść
wniosku zostanie uzgodniona pomiędzy Inżynierem i Wykonawcą. Informacje w nim zawarte powinny być
jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem
przez Inżyniera i dopuszczeniem do wbudowania;
e) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na
materiały z rozbiórek i odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. Wszelkie koszty
związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruzu, koszty składowania materiałów z
rozbiórek i gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wykonywania wszelkich robót
na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypów i inne) ponosi
Wykonawca i należy je uwzględnić w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na etapie składania oferty
powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy.
Nadmiar ziemi Wykonawca przekaże na wskazane przez Zamawiającego miejsce. Wykonawca powinien
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także ustalić lokalizacje składowisk tymczasowych, odległość tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te
parametry w swojej ofercie.
f)

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami
Systemu Zapewnienia Jakości.

g)

Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz
demontowane maszyny, urządzenia i instalacje oraz inne uzgodnione z Inżynierem i Zamawiającym
materiały przeznaczone do odzysku. Pozyskane podczas demontażu elementy instalacji i urządzenia będą
oceniane pod względem właściwości użytkowych przez Użytkownika i będą wskazywane dokładne miejsca
składowania i zabezpieczenia zdemontowanych elementów. W pkt. XI. ust. 1 niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamówienia przedstawiono wykaz elementów, które należy przekazać Użytkownikowi. Materiały
nieprzeznaczone przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania jak i pozostałe materiały Wykonawca
na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o
odpadach oraz poniesie koszty tego zagospodarowania czy utylizacji.

2.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą
zachowane następujące warunki:
1.

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji.

2.

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, które są nieodpowiedniej
jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca
będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich
materiałów.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i
niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem.
Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.
4.

Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót.
Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami
tych instrukcji.
5.

Stosowanie materiałów z odzysku

Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych stanowią odpad i będą unieszkodliwione staraniem i na koszt
Wykonawcy w ramach Kwoty Kontraktowej.
6.

Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez
Inżyniera i Zamawiającego. Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.
Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych
prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić, że
odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz
wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca
zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe
atesty.
Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za
właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do
jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a
istniejących w innych językach.
7.

Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z
polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki
producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.
8.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim (w przypadku dokumentów
obcojęzycznych Wykonawca przekaże stosowane tłumaczenia). DTR będą zawierać:
-

Część rysunkową obejmującą:
-

schematy procesu i instalacji,

35

Projekt: Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach
i SUW w Płonce-Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara
i Płonka-Kozły.

ZADANIE NR 2 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Płonce-Strumiance

-

-

kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,

-

rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z
ciężarem Urządzenia,

-

opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części,

-

założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów,

-

certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.),

-

obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.),

-

schemat połączeń elektrycznych,

-

specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem.

Część instalacyjną obejmującą:
b) opisy wymagań dotyczących instalacji,
c)

opisy wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania,

d) zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.
-

Część obsługową obejmującą opis:
e) obsługi,
f) konserwacji,
g)

naprawy.

DTR będą przedkładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń.
9.

Usługi specjalistów - pracowników Producentów

Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone
podczas przeprowadzania Robót budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia pracowników
Zamawiającego.
10. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, 5 egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
a)

Stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia

b) Spis treści
c)

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy

d) Gwarancje producenta
e) Wykresy i ilustracje
f)

Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

g)

Dane o osiągach i wielkości nominalne

h) Instrukcje instalacyjne
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i)

Procedura rozruchu

j)

Właściwa regulacja

k)

Procedury testowania

l)

Zasady eksploatacji

m) Instrukcja wyłączania z eksploatacji
n) Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
o) Środki ostrożności
p) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami
części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń
q) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
r)

Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela
producenta

s)

Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych

t)

Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych

u) Harmonogram czynności konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów
dodatkowych oraz uwzględniać obsługę zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji procesu.

III. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
Robót w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą
wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania
przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać
odpowiednimi zaświadczeniami.
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IV. Transport
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów
w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach
Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu drogowego i
innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie.
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze
oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać
dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

V.
1.

Wykonanie robót
Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami oraz za
jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: Programem (harmonogramem)
Robót, projektem organizacji robót i Programem Zapewnienia Jakości.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy
sprzętu oraz wyposażenia. Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków
i Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać
wszystko co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem
Rysunków zakładając, że ta intencja jest zrozumiała.
W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków,
Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
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Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków dostarczonych mu przez
Inżyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robót. Wykonawca powiadomi
na piśmie Inżyniera z kopią do Zamawiającego o wszystkich brakach rysunków lub specyfikacji technicznych w
terminie kontraktowym.
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub szczegółowych
specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do przeprowadzenia Robót lub innych
czynności objętych Kontraktem.
2.

Obsługa geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną. Wykonawca zobowiązany
jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o zainwentaryzowanych niezgodnościach na mapie w
terminie 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją Nr
IJ00/03.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zatrudni również
uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej - przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania
zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania, itp.
3.

Odwodnienia wykopów

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w Kwotę
Kontraktową.
4.

Zieleń

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów w obrębie realizacji robót
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy wszelką zieleń,
która ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robót.
5.

Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach Kwoty Kontraktowej wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzględni wszelkie
uwarunkowania wynikające z decyzji i uzgodnień wydanych przez zarządcę dróg.
6.

Dokumentacja Projektowa

Zamawiający posiada dokumentację projektową, stanowiącą podstawę realizacji Robót. Przed przystąpieniem
do Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej.
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Dla robót nie ujętych w dokumentacji projektowej a koniecznych dla osiągniecia celu, dla których nie jest
wymagane pozwolenie na budowę Wykonawca winien opracować dokumentację umożliwiającą zgłoszenie
robót do wykonania zgodnie z Prawem budowlanym.
7.

Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacją projektową i
poleceniami Inżyniera oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowią całość Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów
projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wycenie poszczególnych robót, planowaniu budowy,
realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inżyniera, który zajmie stanowisko w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone
w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.
Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
8.

Szczególne zasady prowadzenia Robót

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli.
W szczególności:
–

Obiekt należy wyznaczyć na gruncie przez uprawnionego geodetę.

–

Przez cały okres realizacji robót Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia ciągłości procesu uzdatniania
wody

–

Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu z podziemnym
uzbrojeniem terenu należy wykonać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod nadzorem inspektorów
właściwych służb.

–

W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami
inwentaryzacji należy przedłożyć niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej.

–

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót zawiadamiać na bieżąco właściwego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

–

Wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku o wydanie decyzji pozwolenia
na użytkowanie obiektów dla całego zadania lub części jeśli zajdzie taka potrzeba.
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–

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą wykopy wykonać ręcznie pod nadzorem użytkowników
uzbrojenia podziemnego, a skrzyżowania projektowanych sieci zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi
normami i zgłosić je przed zasypaniem do odbioru właścicielom krzyżujących się urządzeń podziemnych.

–

Odkopane przy pracach urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypać w tym samym
miejscu w poziomie i pionie).

–

Przed przystąpieniem do odbioru robót należy wykonać próby zgodnie z zapisami w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych oraz inspekcję TV wykonanych sieci grawitacyjnych od
średnicy DN 200 i większych.

UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją związaną z/lub dotyczącą realizowanej inwestycji tj.
zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzględnić wszystkie koszty które z nich wynikają w Kwocie
Kontraktowej.
Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla
pracowników stacji uzdatniania wody. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy
spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny
koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień
poczynionych z Inżynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia
podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia.
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem przy
zbliżeniach do istniejących sieci) nie podlega odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w Kwocie Kontraktowej.
VI. Kontrola jakości robót
Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie wysokiej jakości robót.
System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich
częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca
na żądanie Inżyniera dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
1.

Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić do akceptacji Zamawiającego PZJ, który będzie zawierać:
a)

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
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c)

opis zapewnienia warunków BHP,

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
f)

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

g)

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,

h) sposób zapewnienia przez Wykonawcę wymaganej jakości robót,
i)

plan kontroli i badań.

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót.
Do opracowania należy załączyć uzgodnione z Inżynierem wzory dokumentów jakie będą stosowane podczas
realizacji Kontraktu.
2.

Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
Robót zgodnie z Kontraktem.
3.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
5.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości.
6.

Program rozruchu, szkolenia personelu

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu rozruchu i wykonania rozruchu. Program rozruchu
oraz rozruch wykonanych instalacji uzdatniania wody będzie obejmował czynności wykonania rozruchu
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego do momentu osiągnięcia zakładanych parametrów. Rozruch
będzie oceniany przez powołaną przez Zamawiającego komisję rozruchową. Przewodniczącym komisji będzie
osoba z personelu Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z rozruchem mechanicznym, hydraulicznym i technologicznym, w
tym koszty wody, energii, chemikaliów aż do momentu osiągnięcia zakładanych parametrów. Dla zadań, dla
których nie wyszczególniono odrębnej pozycji kosztowej za rozruch, przyjmuje się że koszty te zostały ujęte
przez Wykonawcę w pozostałych pozycjach wykazu cen.
W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika w obsłudze urządzeń, aparatury AKPiA oraz
zainstalowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez
Użytkownika.
7.

Dokumentacja Budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności:
1.

Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym,

2.

Dziennik budowy,

3.

Zgłoszenia Robót do płatności,

4.

Protokoły przekazania Terenu Budowy,

5.

Dokumenty Wykonawcy,

6.

Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby,
Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),

7.

Program Robót (Harmonogram Robót), plan płatności, harmonogram finansowy,

8.

Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
załącznikami,

9.

Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów,

10. Dokumenty zapewnienia jakości,
11. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,
12. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
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13. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych,
14. Dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy w zakresie ustalonym z Inżynierem.
8.

Dokumenty zapewnienia jakości

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych, aprobaty,
orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań
Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane przed wbudowaniem materiałów, podczas
Odbiorów technicznych i prób a także Prób Końcowych Robót. Na bieżąco dokumenty te winny być załączane
do wniosków o wydanie Przejściowych Świadectw Płatności. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do
tych dokumentów.
9.

Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie
zalecone przez Inżyniera.
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez
prawo.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
VII. Obmiar robót
Wykonawca będzie prowadził obmiar robót w sposób uzgodniony z Inżynierem. Obmiar robót będzie określać
faktyczny zakres wykonywanych robót. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty obmiarowe będą
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów
informacyjno - sprawozdawczych i jest jednym z dokumentów na podstawie którego Wykonawca będzie
występował o Przejściowe Świadectwa Płatności.
VIII. Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-

odbiorowi robót zanikających,

-

odbiorowi częściowemu,

-

przejęciu robót (odbiór końcowy),

-

odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgłaszania wad).

-

Odbiorowi ostatecznemu
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1.

Odbiór robót zanikających

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca co zostaje
odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
2.

Odbiór częściowy

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego roboty,
których płatność ma dotyczyć. O terminach odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować wszystkie
zainteresowane strony.
Wraz ze zgłoszeniem robót do płatności Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inżyniera
potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły prób i badań, itp.
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z
Kontraktu.
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby
uczestniczące w odbiorze. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane,
mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:


zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,



rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń;



parametry robót podlegających odbiorowi.

Protokół odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo
Płatności.
3.

Przejęcie robót (odbiór końcowy)

Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót nastąpi po uzyskaniu przez
Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie dla całego zakresu robót.
Zamawiający dokona przejęcia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
kontraktową.
Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.

Dokumentację powykonawczą,

2.

Dzienniki budowy (oryginał),
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3.

Oświadczenie kierownika budowy,

4.

Wnioski materiałowe,

5.

Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

6.

Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie kolidującej infrastruktury)
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (o ile takie roboty wystąpiły),

7.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą poglądową terenu
obejmującego zrealizowane roboty oraz szkicami geodezyjnymi,

8.

Instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń,

9.

Wyniki badania zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach,

10. Wyniki inspekcji telewizyjnej nowobudowanej sieci kanalizacyjnej,
11. DTR dla każdego rodzaju urządzeń,
12. Protokoły z przeprowadzonych prób rozruchowych: krat mechanicznych, punktu zlewnego ścieków
dowożonych, punktu przyjmowania osadów z czyszczenia kanalizacji, agregatu, zagęszczania osadu, i
innych
13. Protokoły potwierdzające przeprowadzenie szkoleń min. 5 pracowników Użytkownika,
14. Protokoły z wykonanych prób szczelności,
15. Wyniki badania wody,
16. Protokoły podpisane przez właścicieli gruntów w których prowadzone były roboty potwierdzające
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robót (np. Miejskiego Zarządu Dróg),
2. Protokoły badań elektrycznych,
3. Raporty z przeprowadzonych prób technologicznych dla potwierdzenia parametrów technologicznych i
eksploatacyjnych (wskazanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym w Dokumentacji
projektowej i STWiOR) obiektów i instalacji,
4. Harmonogram wykonywania przeglądów i serwisowania,
5. Oznakowanie obiektów, instalacji, urządzeń, dróg ewakuacji, kierunków ruchu, miejsc
niebezpiecznych, zagrożeń występujących na zrealizowanych obiektach i instalacjach,
6. Wyposażenie stacji uzdatniania wody w niezbędny sprzęt BHP
7. Instrukcję BHP,
8. Instrukcję przeciwpożarową z zaznaczeniem dróg ewakuacji pracowników,
9. Propozycję zestawienia podziału wykonanych obiektów i instalacji według klasyfikacji środków
trwałych.
W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do przejęcia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót.
Odbiór ostateczny ukończonych robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
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Odbiór robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej oraz pozytywnych próbach i rozruchu. Spełnienie powyższych
warunków upoważnia Wykonawcę do wystąpienia o wystawienie Świadectwa Przejęcia.
Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Za datę ukończenia robót uznaje się datę zgłoszenia zakończenia robót w dzienniku budowy potwierdzoną
przez zespół inspektorów nadzoru.
4.

Pozwolenie na użytkowanie

Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie dla całości robót lub
ich części (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu
Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentów
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentów przez
instytucje upoważnione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia
tych dokumentów. Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w Kwocie Kontraktowej.

IX. Podstawa płatności
Rozliczenia i płatności będą dokonane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
X.

Przepisy związane

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zmianami)



Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1483)



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze
zmianami)



Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.
1629 ze zmianami)



Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami)
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125 ze
zmianami)



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 191 ze
zmianami)



Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1666 ze zmianami)



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zmianami)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 672 ze
zmianami)



Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 655 ze
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1131 ze
zmianami)



Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 139 ze zmianami)



Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1440)



Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze
zmianami)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 Nr 177
poz. 1729 ze zmianami)



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



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278)



Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. z 1993 Nr 96 poz. 437)



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001 Nr 118 poz. 1263)



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



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 Nr 108 poz. 953 ze zmianami)
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401)



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zmianami)



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014
poz. 817 ze zmianami)



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 poz. 2117)



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



Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012
poz.463)



PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.



PN-EN 206:2014-04 - Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.



PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.



PN-EN 752:2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.



BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.



PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 1:
Specyfikacja rur, kształtek i systemu.

XI. Wymagania dodatkowe
1.

Składowanie elementów instalacji i urządzeń

Wykonawca zdeponuje we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wszystkie elementy instalacji i urządzenia
oraz złom.
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