
 
VIA Projekt ukasz Szawary ski 
ul. Pomara czowa 43/15, 70-781 Szczecin 
www.via-projekt.pl ; e-mail: biuro@via-projekt.pl 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – U YTKOWY 
(PFU) 

Nazwa zadania: 

 „Budowa przepompowni cieków w m. aziszcze wraz z odprowadzeniem 
cieków do budowanej oczyszczalni cieków  w m. M tno”. 

Zamawiaj cy: 
Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. 

ul. S owia ska 1 
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Adres obiektu: 
wie aziszcze; droga wojewódzka nr 124 na odcinku aziszcze-M tno; wie  M tno. 
Forma realizacji zamówienia: 

Zaprojektuj i wybuduj. 

Program funkcjonalno-u ytkowy sporz dzony zosta  w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. Nr 907) oraz Rozporz dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 365). 
Wykaz nieruchomo ci obj tych zadaniem: 

Obr b aziszcze: 

Numer ewidencyjny dzia ki: 8, 9/8, 9/18, 9/20, 9/21, 9/22.  
Obr b M tno: 

Numer ewidencyjny dzia ki: 63, 126/3, 127/8, 130/4, 131/1, 136/4, 360/2. 
Nazwy i kody robót zgodne ze wspólnym S ownikiem Zamówie  (CPV): 

Grupa:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej  wodnej. 

  
71000000-8 Us ugi architektoniczne, budowlane, in ynieryjne i kontrolne. 

 
Klasa:  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i 

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

71300000-1 Us ugi in ynieryjne. 
 
Kategoria:  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych 

i linii energetycznych. 

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do 

odprowadzania cieków. 

 45232421-9: Roboty w zakresie oczyszczania cieków. 

71320000-7 Us ugi in ynieryjne w zakresie projektowania.  

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne. 

Opracowa :         Zatwierdzi : 

Mgr in . ukasz Szawary ski     

 
Przemys aw li ewski 
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CZ  OPISOWA 
 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia s  roboty budowlane polegaj ce na zaprojektowaniu i 
wykonaniu przepompowni cieków w m. aziszcze w dzia ce 9/22 obr b aziszcze, 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t ocznej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 124 oraz 
oczyszczalni cieków w m. M tno dzia ka 63 obr b M tno. W m. M tno zaprojektowano 
na kanalizacji grawitacyjnej trójniki redukcyjne w celu umo liwienia odprowadzenia 
cieków bytowo-gospodarczych z zabudowanych dzia ek do projektowanej oczyszczalni 
cieków.  Wymagania Zamawiaj cego przedstawione w PFU nale y rozumie  i stosowa  

w powi zaniu z pozosta ymi dokumentami tworz cymi ca  dokumentacji 
przetargowej. Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiaj cego do 
opracowania niezb dnych projektów oraz wykonania robót budowlanych w ramach 
projektu p.n.: „Budowa przepompowni cieków w m. aziszcze wraz z odprowadzeniem 
cieków do budowanej oczyszczalni cieków  w m. M tno”.  

W celu oceny i uwzgl dnienia w ofercie pe nego zakresu wszystkich prac 
niezb dnych do prawid owego wykonania zamówienia i uwzgl dnienia pe nych kosztów z 
tym zwi zanych, Zamawiaj cy wymaga przed z eniem oferty dokonania wizji lokalnej 
przez Wykonawców na terenie obj tym zadaniem. 

 

UWAGA 

Podane w programie funkcjonalno-u ytkowym nazwy (znaki towarowe) maj  
charakter przyk adowy, a ich wskazanie ma na celu okre lenie oczekiwanego standardu, 
przy czym Zamawiaj cy dopuszcza sk adanie „ofert równowa nych". Przez „ofert  
równowa " nale y rozumie  tak , która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o 
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jako ciowych, funkcjonalnych 
spe niaj cych minimalne parametry okre lone przez Zamawiaj cego, lecz oznaczone 
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.  

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowi zany uszczegó owi  
rozwi zania, tak e zaproponowa  inne ni  w PFU je li w ten sposób uzyskane mog  by  
korzy ci dla jako ci, obni enia kosztów lub poprawy walorów u ytkowych, 
modernizowanych obiektów. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub 
odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych. 

 

1.1. Wykorzystane materia y. 

Do wykonania niniejszego PFU wykorzystano: 
 Wizje w terenie we wrze niu 2019 roku. 
 Mapa zasadnicza w skali 1:1 000 
 Mapa topograficzna w skali 1:10 000, 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 
 Prawo zamówie  publicznych, 
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w 

sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u ytkowego, 

 Informacje uzyskane od PUK Chojna Sp. z o.o., 
 Informacje uzyskane od Urz d Miejski w Chojnie. 
 Warunki techniczne wydane przez PUK Chojna Sp. z o.o. 

 

1.2. Szczegó owy zakres przedmiotu zamówienia. 

 Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych i wykonanie w asnej 
opinii/dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb wykonania projektu i 
warunków realizacji przepompowni cieków, kanalizacji sanitarnej i 
oczyszczalni cieków. 

 Uzyskanie map do celów projektowych. 
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 Uzyskanie warunków technicznych od Przedsi biorstwa Us ug 
Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. 

 Uzyskanie wszystkich niezb dnych decyzji, opinii, zgód i zezwole  
niezb dnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Uzyskanie  pisemnej  zgody  w ciciela  terenu   prawa  do  dysponowania  
nieruchomo ci  na cele budowlane. 

 Uzyskanie pozwolenia na budow  dla przedmiotowego zadania. 
 Wykonanie projektów wykonawczych dla przedmiotu zamówienia. 
 Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 
 Wykonanie dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania 

budowy. 
 Wykonanie szczegó owych specyfikacji wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 Dostawa monta  i uruchomienie oczyszczalni cieków, kanalizacji 

sanitarnej i przepompowni cieków. 
 Wykonanie robót zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawnymi. 
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjn  

inwentaryzacj  powykonawcz . 
 Pe nienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji 

projektowej. 
 Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla zarz dców oczyszczalni 

cieków, kanalizacji sanitarnej i przepompowni cieków. 
 Przeprowadzenie prób ko cowych, rozruchów technologicznych oraz 

nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. 
 Przygotowanie i przekazanie szczegó owej instrukcji obs ugi. 
 Raport po-realizacyjny w którym zaprezentowane zostan  przez 

Wykonawc  wyniki w zakresie pozwalaj cym na stwierdzenie dotrzymania 
parametrów oczyszczalni cieków, kanalizacji sanitarnej i przepompowni 
cieków.    

 

1.3. Cel opracowania. 

Celem sporz dzenia dokumentacji projektowej jest umo liwienie wykonania robót 
budowlanych prowadz cych do odprowadzenia cieków sanitarnych z miejscowo ci 
aziszcze do projektowanej oczyszczalni cieków w miejscowo ci M tno oraz 

umo liwienia mieszka com miejscowo ci M tno odprowadzenia cieków bytowo-
gospodarczych do projektowanej kanalizacji, które zostan  oczyszczone w oczyszczalni 
cieków, a oczyszczone cieki odprowadzone do cieku Kalica. 

 

1.4. Stan istniej cy 

W m. aziszcze znajduje si  sie  kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej, która 
odprowadza cieki do zbiorników wy czonej z eksploatacji oczyszczalni cieków. 
Zebrane cieki wypompowywane s  za pomoc  wozów asenizacyjnych. 

Miejscowo  M tno nie posiada kanalizacji sanitarnej, a poszczególne 
gospodarstwa odprowadzaj cieki do przydomowych oczyszczalni cieków lub do 
zbiorników bezodp ywowych. 

Na terenie obj tym opracowaniem wyst puje uzbrojenie w postaci: 
 Linii napowietrznych, 
 Sieci wodoci gowych, 
 Kanalizacji deszczowej, 
 Sieci telekomunikacyjnej. 

 
1.5. Inwentaryzacja zieleni 

Inwestycja b dzie realizowana na terenach niewra liwych przyrodniczo tj. w pasie 
drogi wojewódzkiej oraz na terenie bezpo rednio przylegaj cym do drogi wojewódzkiej.  
Szat  ro linn  stanowi ziele  miejska w postaci drzew i krzewów oraz ro linno  typowa 
dla obszarów niezagospodarowanych. 

Zarówno  projekt  jak  i  prace  wykonawcze  nale y  prowadzi  w  taki  sposób,  aby  
ograniczy  do niezb dnego minimum wycink  drzew i krzewów. 
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Szczegó ow  inwentaryzacj  zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji 
Robót przeprowadzi Wykonawca. 
 
 
 
1.6. Zalecenia konserwatorskie 

Na obszarze obj tym inwestycj  obowi zywa  b  ustalenia zawarte w decyzji 
lokalizacyjnej, któr  uzyska Wykonawca. 

W przypadku ods oni cia elementów historycznej zabudowy oraz zabytków 
kultury materialnej lub przedmiotu zabytkowego Wykonawca powiadomi Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków a wszelkie prace mog ce zniszczy  lub uszkodzi  zabytek 
zostan  wstrzymane do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
odpowiednich zarz dze . 

Je eli z tytu u zaistnia ej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nast pi  
opó nienia w pracach, In ynier po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali 
wyd enie czasu wykonania prac lub wysoko  kwoty o któr  nale y zwi kszy  cen  
kubaturow .  
 
1.7. Ustalenia szczegó owe dla terenu obj tego zakresem opracowania 

Inwestycja realizowana b dzie na terenie gdzie nie obowi zuj  Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
Obszary chronione: 

 Obszar Cedy skiego Parku Krajobrazowego, 
 Obszar Cedy skiego Parku Krajobrazowego – otulina, 
 Obszar Natura 2000 „Ostoja Cedy ska”. 

 

Zlewnia jednolitych cz ci wód powierzchniowych: 

 Europejski kod JCWP - RW600018191869 
 Nazwa JCWP – Kalica 
 Region Wodny - Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 
 Obszar Dorzecza - Odry 
 Aktualny stan JCWP – dobry 
 Status JCWP - Naturalny 
 Ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych: niezagro ona. 

 
Zlewnia jednolitych cz ci wód podziemnych: 

 Europejski kod JCWPd – GW600023 
 Region Wodny - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 
 Obszar Dorzecza - dorzecze Odry 
 Czy JCWPd jest monitorowana - tak  
 Ocena stanu ilo ciowego – dobry 
 Ocena stanu chemicznego – dobry 
 Ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych -  niezagro ona. 

 

1.8. Warunki zasilenia w media 

Z informacji zawartych na mapie wynika, i  jest mo liwo  poboru energii dla 
projektowanych urz dze . 
 
1.9. Ogólne w ciwo ci funkcjonalno – u ytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych zwi zanych z 
budow  kanalizacji sanitarnej powinna by  realizowana w oparciu o podstawowe 
wymagania, które zapewniaj  jej prawid owe w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe: 

 Jako podstaw  opracowania projektów i wykonania robót nale y przyj  
za enia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-
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ytkowym, które pod wzgl dem technicznym pozwol  uzyska  
spodziewany efekt inwestycji, 

 Rozwi zania projektowe, zastosowane materia y oraz jako  wykonanych 
robót powinny zapewnia  wysok  trwa  i niezawodno  budowanych 
sieci i urz dze . Powinny uwzgl dnia  równie  mo liwo  bezawaryjnej ich 
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mo liwych do 
przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 

 Dobór parametrów technicznych materia ów powinien by  przeprowadzony 
w oparciu o analiz  rzeczywistych warunków pracy, 

 Zastosowane do zabudowy materia y winny by  wysokiej jako ci, trwa e i 
odporne na korozj  w rodowisku wodnym, w I klasie wykonania, 

 Zastosowana armatura powinna charakteryzowa  si  wysok  jako ci , 
niezawodno ci  oraz wysokim standardem wykonania, 

 W trakcie robót i po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nale y zapewni   
 Wszystkie niewymienione w PFU materia y powinny uzyska  akceptacj  

zarz dcy sieci, 
 Technologia prowadzenia robót winna uzyska  akceptacj  In yniera, 
 Dobór przewodów s cych do budowy kanalizacji saniarnej powinien 

zosta  poparty przez Wykonawc  na etapie projektu obliczeniami 
hydraulicznymi i statyczno-wytrzyma ciowymi , 

 
1.9.1. Przepompownia cieków w miejscowo ci aziszcze wraz z 

infrastruktur  towarzysz . 

Teren  przepompowni  cieków  zlokalizowano  w  dzia ce  nr  9/22  obr b  aziszcze,  
której w cicielem jest Gmina Chojna. Teren o wymiarach 5,0 m x 6,0 m wygrodzono 
ogrodzeniem panelowym wys. 2,03 m i umocniono kostk  betonow . W celu 
prowadzenia prac eksploatacyjnych na terenie przepompowni zaprojektowano drog  
dojazdow  od wjazdu na teren dzia ki 9/22 do terenu przepompowni. 

Na terenie przepompowni cieków wyst puje: 
 Zbiornik przepompowni cieków, 
 Studnia pomiarowa, 
 Rozdzielnica zasilaj co-steruj ca,  
 wietlenie. 

  
1.9.2. Sie  kanalizacji t ocznej. 

Nale y zaprojektowa  sie  kanalizacji sanitarnej t ocznej.  
Od przepompowni cieków PS zlokalizowanej w m. aziszcze w dzia ce 9/22 obr b 

aziszcze do studzienki rozdzielczej KS27 zlokalizowanej w dzia ce 360/2 obr b M tno. 
Przewód sieci kanalizacji t ocznej zaprojektowano z rur PE-HD rednicy de90 mm. 

Przej cia  przewodu  przez  jezdni  drogi  wojewódzkiej  nale y  wykona  w  rurach  
os onowych stalowych rednicy 250 mm metod  bezwykopow . 

 
1.9.3. Sie  kanalizacji grawitacyjnej. 

Nale y zaprojektowa  sie  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od wylotu 
zlokalizowanego  w  skarpie  cieku  dzia ka  63  obr b  M tno  do  studni  rozpr nej  KS27  
zlokalizowanej w dzia ce 360/2 obr b M tno.  

Przej cia  kanalizacji  przez  jezdni  drogi  wojewódzkiej  nale y  wykona  w  rurach  
os onowych stalowych rednicy 300 mm metod  bezwykopow .  

Przewiduje si , e z projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w m. M tno skorzysta 
dodatkowo oko o 204 osób, po pod czeniu si  do niej. 

 
1.9.4. Trójniki na kanalizacji grawitacyjnej. 

W miejscowo ci M tno w drodze wojewódzkiej na projektowanym uk adzie nale y 
zaprojektowa  trójniki redukcyjne rednicy 160 mm z rur PVC. Ilo  trójników 23 sztuki. 
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1.9.5. Studzienka odpowietrzaj ca. 

W celu odpowietrzenia projektowanego przewodu t ocznego w najwy szym punkcie 
sieci zaprojektowano zestaw napowietrzaj co-odpowietrzaj cy umieszczony w 
studzience rednicy DN1200 z kr gów betonowych. 

 
1.9.6. Studzienka rozpr na. 

Odprowadzanie cieków przewodem t ocznym zako czone jest za pomoc  
studzienki rozpr nej rednicy DN1200 z kr gów betonowych. Studni  rozpr  nale y 
wyposa  w wentylacj  oraz filtr antyodorowy podw azowy. 
 

1.9.7. Oczyszczalnia cieków typ SBR 452 RLM. 

Projektowana  oczyszczalnia  cieków  w  dzia ce  63  obr b  M tno  b dzie  mia a  za  
zadanie oczyszczenie cieków bytowo-gospodarczych z m. aziszcze oraz z m. M tno do 
parametrów wymaganych w  Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 18.11.2014r. 
Dziennik  Ustaw  z  2014  poz.  1800,  w   sprawie   warunków,  jakie  nale y  spe ni  przy  
wprowadzaniu cieków do wód lub ziemi oraz sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla rodowiska. cieki oczyszczone b  odprowadzane poprzez ciek zlokalizowany w 
dzia ce nr 154 – obr b M tno. 
 
 

1.9.8. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni i przepompowni cieków. 

W celu zapewnienia dojazdu i prowadzenia prac eksploatacyjnych na urz dzeniach 
tj. oczyszczalni cieków oraz przepompowni cieków zaprojektowano nawierzchnie z 
kostki betonowej o szeroko ci 3,50-4,0 m. Teren oczyszczalni cieków i przepompowni 
cieków zosta  wygrodzony za pomoc  ogrodzenia panelowego z ocynkowanych drutów 

malowanych farb  proszkow  poliestrow . Panele o szeroko ci 2500 mm i wysoko ci 
2030 mm. Brama wjazdowa o wymiarach 4000x2030 mm dwuskrzyd owa. 

Teren niezagospodarowany oczyszczalni cieków nale y obsia  traw  na warstwie 
humusu grubo ci 10 cm. 
 
 
1.10. Szczegó owe w ciwo ci funkcjonalno – u ytkowe. 

W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotycz ce rednic i 
ugo ci planowanych do budowy kana ów i przewodów kanalizacji sanitarnej. 

Parametry techniczne w zakresie rednic zosta y okre lone na podstawie 
posiadanych materia ów od zarz dcy sieci, a w przypadku ich braku wynikaj  ze 
wst pnych za  Zamawiaj cego. Parametry dotycz ce d ugo ci podane s  w 
przybli onych  warto ciach.  Dane  te  musz  zosta  zweryfikowane  przez  Wykonawc  w  
dokumentacji projektowej. Dla rednic wynikaj cych ze wst pnych za  nale y 
wykona  obliczenia hydrauliczne, potwierdzaj ce wymagan  przepustowo . 
Parametry techniczne dotycz ce wydajno ci przepompowni cieków oraz oczyszczalni 
cieków wynikaj  ze wst pnych za . Dane te musz  zosta  zweryfikowane przez 

Wykonawc  w dokumentacji projektowej. 
 

rednica 
[mm]: 

ugo  
przewodu 
[m]: 

Studnie 
DN1200 
[kpl.] 

Przepompownia 
cieków Q=4 l/s 

[kpl] 

Oczyszczalnia cieków 
SBR 452 RLM 
[kpl.] 

DN200 1115,5 32 1 1 DN90 1732,0 
 
Do kanalizacji sanitarnej pod czone zostan  23 przy cza, przejmuj ce cieki bytowo-
gospodarcze z dzia ek budowlanych nr.: 325, 380/3, 139/1, 287, 138/2, 137/6, 136/6, 
130/5, 286, 282, 129/2, 128/2, 127/9, 281, 126/4, 125/6, 272, 433/3, 432, 122/2, 
271/1, 121/10, 270 – obr b M tno. Docelowo planowane jest pod czenie wszystkich 
mieszka ców miejscowo ci M tno do projektowanego uk adu kanalizacji sanitarnej. 
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2. Opis wymaga  zamawiaj cego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wymagania Zamawiaj cego podane w niniejszym punkcie Programu Funkconalno-
ytkowego (PFU) s  rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne w ciwo ci funkcjonalno-
ytkowe” i jako takie stanowi  uzupe nienie i uszczegó owienie. 

Niniejszy rozdzia  okre la wymagania, które nale y spe ni  i elementy jakie musz  
by  uwzgl dnione przez Wykonawc  w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie 
wymogi podane w niniejszym PFU b  traktowane przez Wykonawc  jako wi cy 
element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi s  
obligatoryjne chyba, e Wykonawca w uzasadnionym przypadku uzyska akceptacj  
In yniera dla rozwi za  zamiennych o co najmniej równowa nych parametrach 
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwi zania nie mog  powodowa  zmiany 
ceny Kontraktowej. 
 
2.1. Wymagania zamawiaj cego dotycz ce prac projektowych 

2.1.1. Uzyskanie wszelkich niezb dnych do zrealizowania przedmiotowej 
inwestycji warunków, opinii, uzgodnie  oraz decyzji. 

Projektant jest zobowi zany do uzyskania wszelkich niezb dnych do zrealizowania 
inwestycji warunków, opinii, uzgodnie  oraz decyzji w tym m.in.: decyzje rodowiskowe, 
decyzje wodnoprawne, decyzje lokalizacji celu publicznego. Nie wyklucza si  posiadania 
innych decyzji niezb dnych do uzyskania pozwolenia na budow . 
 

2.1.2. Opracowanie geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych. 
Do obowi zków projektanta nale y przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa 

mqp geodezyjnych do celów projektowych (aktualnych wtórników map zasadniczych) w 
skali 1:500 dla terenów zabudowanych i 1 :1000 dla terenów niezabudowanych i 
nieuzbrojonych (przesy ów). Mapy sporz dzone w postaci wektorowej (pliki dwg). 
 

2.1.3. Opracowanie koncepcji. 
Projektant opracuje koncepcj  szczegó owych rozwi za  technicznych, która b dzie 

stanowi a po zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego podstaw  do sporz dzenia projektu 
budowlanego i projektów wykonawczych. 
Koncepcj  szczegó owych rozwi za  technicznych nale y przed  w 2 egzemplarzach 
z wersj  elektroniczn  w formacie (dwg, doc,ath) oraz w wersji (pdf) na p ycie CD/DVD. 

Koncepcja szczegó owych rozwi za  technicznych powinna zawiera  m.in.: 
 Cz  opisow , 
 Bilans ilo ci cieków, 
 Obliczenia hydrauliczne, 
 Projekt zagospodarowania terenu – wykonany na mapie zasadniczej lub do 

celów projektowych, 
 Profile pod ne kanalizacji sanitarnej i t ocznej, 
 Schematy przepompowni i oczyszczalni cieków. 

 
2.1.4. Badania geologiczne warunków posadowienia 

Zamawiaj cy wymaga wykonania otworów geologicznych pod ka  
przepompowni  do g boko ci co najmniej 2 m od za ono dna przepompowni. Badania 
pod kana y i przewody kanalizacyjne min. 1 m pod za onym dnem ruroci gów. Ilo  
odwiertów pozwalaj ca na wydanie przez uprawnionego geologa opinii o warunkach 
posadowienia i odwadniania wykopów w ilo ci: 

 Dla kana ów grawitacyjnych: nie mniej ni  co 100 m, 
 Dla ruroci gów t ocznych: wg. uznania projektanta i na jego 

odpowiedzialno . 
 
2.1.5. Projekt budowlany 

Projektant jest zobowi zany do opracowania projektu budowlanego oraz do 
uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiaj cego pozwolenia na budow  dla ca e 
zakresu robót je li b dzie to wymagane, b  do zg oszenia robót nie wymagaj cych 
pozwolenia na budow  i uzyskania braku sprzeciwu. 

Projekt budowlany musi sk ada  si  z: 
 Projektu zagospodarowania terenu, 
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 Projektu architektoniczno-budowlanego dla poszczególnych bran  
Przed z eniem do odpowiednich organów w celu uzyskania pozwolenia na 

budow  lub braku sprzeciwu projektant przed y Zamawiaj cemu 1 egzemplarz w 
formie papierowej oraz w formie elektronicznej na no niku CD/DVD celem uzyskania od 
Zamawiaj cego uzgodnienia projektu budowlanego. Po uzyskaniu uzgodnienia lub po 
wprowadzeniu  zmian  i  poprawek  4  egzemplarze  dokumentacji  nale y  z  do  
odpowiedniego organu celem uzyskania pozwolenia na budow  b  braku sprzeciwu. 

Po uzyskaniu pozwolenia lub braku sprzeciwu 4 egzemplarze projektu 
budowlanego nale y przekaza  Zamawiaj cemu wraz z wersj  elektroniczn  (no nik 
CD/DVD). 
Zakres projektu musi by  zgodny z obowi zuj cymi przepisami. 
Wszelkie op aty skarbowe i koszty zwi zane z uzyskaniem pozwolenia na budow  lub 
zg oszenia robót ponosi Projektant.   
 

2.1.6. Projekty wykonawcze 
Projektant  uzupe ni  projekt  budowlany  o  szczegó owe  rozwi zania  i  podzieli  w  

sposób dostosowany do specyfiki robót oraz przyj tej technologii robót oraz 
zastosowanych materia ów i urz dze . 

Projekt wykonawczy nale y opracowa  w oparciu o projekt budowlany oraz warunki 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak równie  szczegó owe wytyczne zawarte w 
poszczególnych cz ciach sk adowych Projektu Budowlanego. Rozwi zania zawarte w 
projekcie wykonawczym nie mog  narusza  ustale  zawartych w projekcie budowlanym, 
lecz jedynie je uszczegó owia . 

Projekt wykonawczy powinien sk ada  si  z: 
 Projektu zagospodarowania terenu z elementami planu realizacyjnego, 

to samy z zatwierdzonym w Projekcie Budowlanym, 
 Wykonawczych projektów instalacji i terenu przepompowni, 
 Wykonawczych projektów elektroenergetycznych i o wietlenia, 
 Wykonawczych projektów systemów kontrolno-pomiarowych sterowania i 

monitoringu, 
 Wykonawczych projektów br. drogowej,  
 Projekty tymczasowych rozwi za  przewidzianych na czas prowadzenia 

robót budowlanych wynik ych z technologii prowadzenia robót. 
 

Projekt wykonawczy projektant przeka e w 2 egzemplarzach Zamawiaj cemu w 
celu uzyskania uzgodnienia. Po uzyskaniu uzgodnienia lub po wprowadzeniu zmian i 
poprawek projektant przeka e zamawiaj cemu po 4 egzemplarze projektów 
wykonawczych wraz z wersj  elektroniczn  w formacie (dwg, doc, ath, pdf) na no niku 
CD/DVD. 
 

2.1.7. Pozosta e opracowania i dokumenty 
Zakres prac obj tych zamówieniem obejmuje równie : 

 Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane  
cicieli/zarz dców instytucjonalnych/dzier awców dzia ek, prze które 

dzie przebiega  inwestycja, 
 Opracowanie wytycznych planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 

który b dzie podstaw  do opracowania planu BiOZ, 
 Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji 

wodnoprawnych – je li zajdzie taka potrzeba, 
 Wykonanie karty informacyjnej przedsi wzi cia w celu uzyskania decyzji 

rodowiskowej – je li zajdzie taka potrzeba.  
 

2.1.8. Pe nienie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego 

przez projektantów – autorów projektów bran owych zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywa  si  b  w zakresie koniecznym oraz na 

danie Zamawiaj cego lub inicjatywy Wykonawcy robót budowlanych w trzech 
przypadkach: 
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 Z przyczyn obiektywnych – koszt nadzoru pokrywany b dzie przez 
Zamawiaj cego, 

 Z winy Wykonawcy robót budowlanych – koszt nadzoru pokrywany b dzie 
przez Wykonawc , 

 Z winy Projektanta – nadzór b dzie darmowy.   
 

Nadzór sprawowany b dzie w szczególno ci poprzez: 
 Wpis do dziennika budowy, tak e w siedzibie Projektanta, 
 Przyjazd Projektanta na plac budowy, 
 Przyjazd Projektanta do siedziby Zamawiaj cego lub Wykonawcy robót 

budowlanych, 
 Wykonanie szkiców lub rysunków zamiennych, wzgl dnie analiz i 

przelicze  w siedzibie Projektanta i przes anie poczt  lub drog  
elektroniczn , 

 Weryfikacja dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodno ci z 
faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona 
poprzez o wiadczenie projektantów – autorów bran owych i za czone do 
Dokumentacji Powykonawczej. 

 

2.2. Wymagania zamawiaj cego dotycz ce cech technicznych 

2.2.1. Kruszywo na podsypk  i obsypk . 

Sypki materia  mineralny z którego b dzie wykonana podsypka i obsypka 
przewodów powinien spe nia  nast puj ce wymagania: 

  Nie powinien zawiera  cz stek wi kszych ni  3mm, 
 Nie powinien by  zmro ony, 
 Nie powinien zawiera  ostrych kamieni lub innego rodzaju amanego 

materia u. 
Grubo  podsypki projektowa  co najmniej w mi szczo ci 20 cm. 
Grubo  warstwy zasypki wst pnej ponad wierzch kana u powinna wynosi  co 

najmniej 30 cm. 
 

2.2.2. Przewody kanalizacji t ocznej. 

Projektowa  rury i kszta tki zgodne z norm  PN-EN 1220, PE 100 SDR 17 
dodatkowo: 

 Rury produkowane w ca ci z surowca I gatunku bez surowców wtórnych, 
 Rury do cieków w kolorze czarnym, 
 Wytrzyma  rur PN10, 
 Kszta tki po czeniowe wykonywane metod  wtryskow  winny by  

wykonane z tego samego materia u co rura, 
 Nale y projektowa  jednolity system kszta tek, 
 Na odcinkach ruroci gów t ocznych wskazanych do u enia metod  

bezwykopow  projektowa  rury PE do kanalizacji, przewiertowe 
wielowarstwowe o podwy szonej odporno ci na obci enia punktowe 
przeznaczone do uk adania za pomoc  przewiertów sterowanych, 

 Kszta tki wykonane z PE 100 w kolorze czarnym, 
 Wytrzyma  kszta tek PN 16. 

 
W miejscach przej  ruroci gu pod przeszkodami tj. drogami projektowa  rury 

ochronne przeciskowe stalowe rednicy 200 mm. 
 

2.2.3. Zawory odpowietrzaj co-napowietrzaj ce. 

Zawory do odpowietrzania powinny mie  korpusy wykonane z eliwa szarego lub 
sferoidalnego. Ko nierz wlotowy powinien by  dopasowany i ponawiercany. Zawory te 

 zastosowane do odprowadzania gazów z ruroci gów bez powodowania zaburze  w 
nape nieniu i przep ywie medium na skutek pojawienia si  ci nienia zasysania. 
Dopuszcza si  dost p powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powsta o 
nadmierne podci nienie w przewodach podczas ich opró nienia. 
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Zawory musz  uniemo liwi  kontakt elementów pracuj cych zaworu z przenoszonym 
medium ( cieki), przez zastosowanie p ywaków i komór o wymiarach na tyle du ych aby 
odizolowa  otwory zaworów od p ynów. Zawory odpowietrzaj ce musz  by  wyposa one 
w zasuwy odcinaj ce. 

W sytuacji wyst pienia przerwania s upa cieczy w ruroci gu a tym samym nag ej 
zmiany ci nienia, nale y przewidzie  zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który 
spowoduje swobodne doprowadzenie powietrza i nast pnie jego odprowadzenie po 

czeniu strugi cieczy. 
Wszystkie zawory odpowietrzaj co-napowietrzaj ce oraz zawory towarzysz ce 

musz  posiada  tak  sam  klas  odporno ci na ci nienie jak instalacja. 
Zawory montowa  w studzienkach betonowych rednicy min. 1200 mm. 
 
 

2.2.4. Kana y grawitacyjne 

Projektowa  rury kanalizacyjne g adkie do kanalizacji zewn trznej z litego PVC o 
po czeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi o minimalnej klasie sztywno ci SN 
8, zgodnie z norm  PN-EN 1401. 
Rury musz  by  odporne na siarkowodór i starzenie pod wp ywem dzia ania promieni 
UV. 

Kszta tki musz  by  wykonane o parametrach jak rury. 
 

2.2.5. Studnie kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne produkowane zgodnie z PN-EN 1917. Studnie zaprojektowa  
w systemie z elementów prefabrykowanych betonowych, elbetowych czonych na 
uszczelnienia gumowe z gumy syntetycznej. Kr gi betonowe i fundamenty wyposa one 
fabrycznie  w  stopnie  z azowe  zgodnie  z  PN-EN  13101.  System  produkowany  z  betonu  
klasy min. C35/45, nasi kliwo  max 4%, mrozoodporno  (F-50). 

W przypadku gdy wysoko  przepadu przekracza 60 cm nale y stosowa  
rozwi zania rozpraszaj ce energi . 

Zwie czenia studni projektowa  zgodnie z PN-EN 124 z eliwa lub z wype nieniem 
betonowym  z  wk adk  wyg uszaj .  Stosowa  beton  min.  klasy  C35/45.  rednica  
pokrywy w azu DN680. G boko  osadzenia pokrywy w azu w korpusie min. 50 mm, 
wysoko  w azu 150±10mm. 

Klas  w azów nale y dobra  do lokalizacji studni. 
 

2.2.6. Przepompownia cieków 

Pompy - szt. 2 
Parametry pracy pomp: 

 - Qp = 4,0 dm3/s    Hp = 44,9 m 
 - Wysoko  geometryczna Hg = 19,9 m 
 - Hstr. l = 24,5 m   
 - straty ruroci gu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17 
 - v = 0,8 m/s 
 - ugo  ruroci gu t ocznego L = 1757 m 
 - Hprzepompowni = 0,5 m  

 
Zbiornik: 
wykonany z polimerobetonu 
Grubo cianek zbiornika ma wynosi : dla DN1500 mm - nie mniej ni  50 mm, 
Komor  studzienki o przekroju ko owym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. 
Standardowa wysoko  komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko ci 
rura mo e by  przycinana. Dla uzyskania wi kszej wysoko ci komory rury s czone 
przy u yciu kleju epoksydowego. 
 
WYMAGANE PARAMETRY: 

 Ci ar w ciwy 2300 kg/m3 
 Modu  spr ysto ci przy ciskaniu [Ec] 28 000 MPa 
 Wytrzyma  na rozci ganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 
 Wytrzyma  na ciskanie [fc] min. 80 MPa 
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 cieralno  max. = 0,5 mm 
 Chropowato cian [k] max. = 0,1 mm 
 Wspó czynnik liniowej rozszerzalno ci cieplnej [ Tx10-6] 17 [1/ ] 
 Wspó czynnik Poissona [ ] 0,16 – 0,3  
 Nasi kliwo  wod  nw 0,10% 
 Odporno  chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

 
Wyposa enie zbiornika ma zawiera : 

 skosy technologiczne 
 deflektor – stal nierdzewna – szt. 1 
 podest obs ugowy – stal nierdzewna  
 drabinka z azowa ze stopniami antypo lizgowymi do dna – stal nierdzewna 
 por cz montowana na zewn trz zbiornika bezpo rednio na pokrywie – stal 

nierdzewna  
 az wej ciowy kopertowy wraz z krat  - stal nierdzewna 
 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt. 2        
 belka wsporcza – stal nierdzewna 
 prowadnice - stal nierdzewna 
 cuchy do pomp i regulatorów p ywakowych - stal nierdzewna 
 zasuwy z klinem gumowanym eliwne DN80 + przed enie trzpienia 

(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w 
wietle w azu, obs uga z poziomu terenu)  

 zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - eliwo 
 przewody t oczne DN80 - stal nierdzewna 
 po czenia ko nierzowe nierdzewne 
 elementy z czne - stal nierdzewna  
 po czenie z ruroci giem PEHD t ocznym wewn trz zbiornika za pomoc  

czki STAL/PE 
 nasada T-52 z pokryw  - szt. 1 
 po czenie pionów t ocznych kszta tkami niskooporowymi (trójnik or owy) 

– nie dopuszcza si  zastosowania po cze  spawanych pod k tem prostym  
 
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

 wykonawca musi posiada  wdro on  norm  dotycz  jako ci w 
spawalnictwie w pe nym zakresie wymaga  jako ciowych: PN-EN ISO 
3834-2 

 wykonawca musi zatrudnia  spawaczy i operatorów urz dze  
spawalniczych spe niaj cych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 
9606-1 oraz Dyrektywy Ci nieniowej 2014/68/UE  

 wykonawca prac spawalniczych musi posiada  uznan  technologi  
spawania WPQR zgodn  z PN-EN ISO 15614  

 wymagany poziom jako ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum 
poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;  

 zakres bada  nieniszcz cych – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 
17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelno ci) (PT) wg PN-EN ISO 23277  

 personel wykonuj cy badania musi posiada  aktualny certyfikat 
kompetencji w zakresie bada  wizualnych VT-2 oraz bada  
penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712 

 minimum 80% spawów do rednicy DN200 musi by  wykonanych metod  
orbitaln  w podwójnej os onie argonu z potwierdzeniem jako ci spawu 
(wydruk) 

 
Minimalne wyposa enie rozdzielnicy zasilaj co-steruj cej uk adu 
dwupompowego w oparciu o modu  telemetryczny GSM/GPRS 
Obudowa rozdzielnicy zasilaj co-sterowniczej:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego w óknem szklanym o stopniu ochrony 
min. IP 66, wspó czynniku udarowo ci mechanicznej IK 10 z uszczelk  
PUR, odporna na promieniowanie UV, 
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 wyposa ona w drzwi wewn trzne z tworzywa sztucznego odporne na 
promieniowanie UV, na których s  zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 
o kontrolki: 

 poprawno ci zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wy cznik g ówny zasilania z os on  styków, 
o prze cznik trybu pracy pompowni (R czna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r cznej, 
o stacyjka z kluczem (umo liwiaj ca rozbrojenia alarmu) 

 o wymiarach minimum: 800(wysoko ) x 600(szeroko ) x 
300(g boko ), 

 wyposa ona w p yt  monta ow  z blachy ocynkowanej o grubo ci 2mm 
 wyposa ona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach 

zewn trznych 
 posadowiona na cokole z tworzywa, umo liwiaj cym monta /demonta  

wszystkich kabli (np. zasilaj cych, od czujników p ywakowych i sondy 
hydrostatycznej, itd.) bez konieczno ci demonta u obudowy rozdzielnicy 
sterowniczej, cokó  odporny  
na promieniowanie UV 

Urz dzenia elektryczne:  
 modu  telemetryczny GSM/GPRS – posiadaj cy co najmniej wyposa enie 

wymienione w punkcie d), wspó pracuj cy z istniej cym systemem 
monitoringu 

 czujnik poprawnej kolejno ci i zaniku faz 
 uk ad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 
 przek adnik pr dowy o wyj ciu w zakresie 4…20mA, dobrany do pr du 

pomp 
 wy cznik ró nicowopr dowy czteropolowy chroni cy wszystkie obwody 

odbiorcze 
 gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wy cznikiem nadmiarowo-

pr dowym klasy B16 
 wy cznik silnikowy dla ka dej pompy jako zabezpieczenie przed 

przeci eniem  
i zanikiem napi cia na dowolnej fazie zasilaj cej 

 stycznik dla ka dej pompy 
 jednopolowy wy cznik nadmiarowo pr dowy klasy B dla fazy steruj cej 
 dla pomp o mocy 5,5kW rozruch za pomoc  uk adu softstart 
 zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uk adem akumulatorów 
 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej ciami dla zasilania sygna u 

wi kowego i optycznego 
 wy cznik kra cowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilaj co-sterowniczej 
 sonda hydrostatyczna z wyj ciem pr dowym (4-20mA) o zakresie 

pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma p ywakami (suchobieg i poziom 
alarmowy)  

 antena dla sygna u GSM modu u telemetrycznego w wykonaniu zale nym  
od uzyskania poprawnego poziomu sygna u na obiekcie 

 wtyk do pod czenia agregatu + prze cznik Sie  – 0 – Agregat 
 amperomierz dla ka dej pompy 

 
Konfiguracja rozdzielnicy zasilaj co-sterowniczej dodatkowo ma zapewnia , zgodnie z 
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomoc  zamontowanego w niej uk adu telemetrii 
przesy anie sygna u na istniej  stacj  bazow  – serwer, monitoruj  obiekty 
rozproszone. 
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Rozdzielnice zasilaj co-sterownicze przepompowni cieków maj  posiada  Europejski 
Certyfikat Jako ci ‘CE’. 

 
Sterowanie w oparciu o modu  telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodz  
nast puj ce sygna y (UWAGA!!! - wszystkie sygna y binarne powinny by  
wyprowadzone z przeka ników pomocniczych): 

 Wej cia (24VDC): 
o tryb pracy automatycznej pompowni 
o zasilanie na obiekcie (prawid owe/nieprawid owe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i 

wy cznika silnikowego 
o awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i 

wy cznika silnikowego 
o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – p ywak 
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – p ywak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wej cia analogowe (4…20mA): 
o sygna  z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony 

bezpiecznikiem 32mA 
o sygna  z przek adników pr dowych (4...20mA) 

 Wyj cia (za czanie przeka ników napi ciem 24VDC): 
o za czanie pompy nr 1 
o za czenie pompy nr 2 
o za czenie sygna u alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza 

pompowni 
o za czenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
o za czenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
o za czenie wyj cia w amania – do pod czenia niezale nej centralki 

alarmowej 
 
Wytyczne odno nie wyposa enia i mo liwo ci modu u telemetrycznego 
GSM/GPRS: 

 Wyposa enie: 
o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym 

modu em nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniaj cy 
dwukierunkow  wymian  danych z istniej  stacj  bazow  

o zintegrowany wy wietlacz LCD o wysokim kontra cie umo liwiaj cy 
prac   
w bezpo rednim o wietleniu promieniami s onecznymi 

o 16 wej  binarnych 
o 16 wyj  binarnych 
o 4 wej cie analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 
o komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obs ug  protoko u 

MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 
o wej cia licznikowe 
o kontrolki: 

 zasilania sterownika 
 poziomu sygna u GSM – minimum 3 diody lub warto  na 

wy wietlaczu HMI 
 poprawno ci zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

 poprawno ci zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

 aktywno ci portu szeregowego sterownika 
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o stopie  ochrony IP40 
o temperatura pracy: -20o C...50o C 
o wilgotno  pracy: 5…95% bez kondensacji 
o modu  GSM/GPRS/EDGE 
o napi cie zasilania 24VDC 
o gniazdo antenowe 
o gniazdo karty SIM 
o pomiar temperatury wewn trz sterownika 

 Wymagania dla modu u telemetrycznego: 
o wysy anie zdarzeniowe pe nego stanu wej  i wyj  (binarnych i 

analogowych) modu u telemetrycznego do stacji monitoruj cej 
w ramach us ugi GPRS w wydzielonej sieci APN 

o wysy anie zdarzeniowe wiadomo ci tekstowych (SMS) w przypadku 
powstania stanów alarmowych na obiekcie 

o sterowanie prac  obiektu – przepompowni lokalne na podstawie 
sygna u z p ywaków  
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesy anych ze 
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, 
odstawienie, blokada pracy równoleg ej) 

o sterowanie prac  obiektu – przepompowni zdalne na podstawie 
rozkazu wys anego  
ze stacji operatorskiej 

o podgl d i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzia aniu i stanie 
przepompowni: 
 brak karty SIM 
 poprawno  PIN karty SIM 
 dny PIN karty SIM 
 zalogowanie do sieci GSM 
 zalogowanie do sieci GPRS 
 wej cia i wyj cia sterownika 
 aktualny poziom cieków w zbiorniku 
 nastawiony poziom za czenia pomp 
 nastawiony poziom wy czenia pomp 
 nastawiony poziom do czenia drugiej pompy 
 liczba za cze  ka dej z pomp 
 liczba godzin pracy ka dej z pomp 
 pr d pobierany przez pompy 
 poziom sygna u GSM wyra ony w procentach 

o zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po 
wcze niejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 
 poziomu za czenia pomp 
 poziomu wy czenia pomp 
 poziomu do czenia drugiej pompy 
 zakresu pomiarowego u ytej sondy hydrostatycznej 
 zakresu pomiarowego u ytego przek adnika pr dowego 

o prezentacja na wy wietlaczu LCD komunikatów o bie cych awariach: 
 ka dej z pomp 
 zasilania 
 wyst pieniu poziomu suchobiegu 
 wyst pieniu poziomu przelewu 
 dnym pod czeniu p ywaków 
 sondy hydrostatycznej 
 amaniu 

o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zu ycia 
o automatyczne prze czanie pracuj cej pompy po przekroczeniu 

maksymalnego czasu pracy z mo liwo ci  wy czenia opcji 
o blokada za czenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju 

pompy – redukuje cz stotliwo  za cze  pomp, funkcja z mo liwo ci  
wy czenia (opcja) 

o zliczanie czasu pracy ka dej z pomp 
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o zliczanie liczby za cze  ka dej z pomp 
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

 pobieranej mocy 
 zu ytej energii 
 napi cia na poszczególnych fazach 

o mo liwo  pod czenia sygna u w amania do zewn trznej, niezale nej 
centralki alarmowej 

 
PROTOKÓ  KOMUNIKACJI OKRE LONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODU U MODBUS 
RTU 
 
 
 
Rozdzielnica zasilaj co-steruj ca pomp musi zapewnia : 

 naprzemienn  prac  pomp 
 automatyczne prze czenie pomp w chwili wyst pienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 
 kontrol  termików pompy i wy czników silnikowych 
 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie cieków poni ej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy r cznej 
 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac  pompowni w oparciu o 

sygna   
z dwóch p ywaków 

 kompatybilno  z istniej cym systemem monitoringu 
 
Szafy zasilaj co-sterownicze maj  spe nia  zasadnicze wymagania okre lone w PN-EN 
61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilno ci 
elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 

Szafy zasilaj co-sterownicze maj  spe nia  zasadnicze wymagania okre lone w PN-EN 
61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapi ciowej 
2014/35/UE – LVD. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których b dzie 
aktywna us uga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. 
Dostawca przepompowni cieków wraz z  rozdzielnicami zasilaj co-sterowniczymi 
zawieraj cymi oprogramowanie istniej cego systemem monitoringu musi posiada  
niepubliczn  sie  APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostaw  niniejszych kart 
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 
 
Nowo budowane sieciowe przepompownie cieków opisane w projekcie budowlanym oraz 
w SIWZ maj  by  obj te rozbudow  istniej cego systemu wizualizacji i monitoringu  
w oparciu o pakietow  transmisj  danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje 
w PUK Chojna. 
 
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by  zintegrowane i kompatybilne  
z istniej cym  systemem monitoringu. Rozbudow  systemu nale y zrealizowa  poprzez 
naniesienie nowych przepompowni cieków na istniej cej mapie synoptycznej w Stacji 
Dyspozytorskiej mieszcz cej si  w siedzibie eksploatatora gminnych  sieci 
kanalizacyjnych. Jednocze nie Zamawiaj cy zastrzega, e istniej cy i funkcjonuj cy  
system sterowania  
i monitoringu w oparciu o pakietow  transmisj  danych GPRS nie mo e by  zmieniony 
na inny. Nie dopuszcza si  równie  mo liwo ci wspó dzia ania dwóch czy wi cej 
odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysz ej eksploatacji 
przepompowni sieciowych 
 

2.2.7. Oczyszczalnia cieków SBR 452 RLM 

Opis dobranej technologii oczyszczania cieków 
Zaprojektowana zosta a w pe ni biologiczna oczyszczalnia cieków z zastosowaniem 
procesu SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) wraz z osadnikiem wst pnym, buforem i 
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reaktorem biologicznym znajduj cymi si  w zbiornikach betonowych o pojemno ci 
zapewniaj cej wysok  sprawno  pracy oczyszczalni. Ka dy ze zbiorników pe ni inna 
funkcj :  
1. Stopie /komora: 
Osadnik wst pny i bufor 

 Magazynowanie osadu pierwotnego i wtórnego 
 Zatrzymywanie substancji sedymentuj cych i flotuj cych 
 Magazynowanie cieku dop ywaj cego 
 Wyrównanie waha  dop ywu cieków w zakresie ilo ci i st enia 

 
2. Stopie /komora: sekwencyjny reaktor biologiczny z osadem czynnym (reaktor SBR) 

 Oczyszczanie biologiczne z osadem czynnym 
 Nitryfikacja i denitryfikacja 
 Str canie fosforanow (opcjonalnie) 

 
Uk ad sterowania jest najwa niejszym elementem nowoczesnej instalacji SBR. Dla 
strategii cyklu i sterowania 
poszczególnymi podzespo ami stosowany jest taki uk ad sterowania, który pracuje 
zgodnie z zapotrzebowaniem, i który mo na dowolnie konfigurowa . Wyposa enie 
pomiarowe zapewnia ca kowicie automatyczne, optymalne i elastyczne nastawianie 
parametrów pracy – zgodnie z danymi wymogami. 
Wszystkie mechaniczne i elektryczne cz ci oczyszczalni cieków s  umieszczone w 
szafie sterowniczej wykonanej z metalu do zainstalowana na zewn trz. Oprócz jednostki 
steruj cej szafa sk ada si  tak e z innych niezb dnych cz ci nap dowych. 

ówne elementy to: 
 cicho dzia aj ca spr arka powietrza do obs ugi podno nika i 

napowietrzania cieków, 
 wyspa zaworowa z silnikami krokowymi zapewniaj ca bezg  i 

energooszcz dn  prac ,   
 uk ad sterowniczy do uruchamiania i automatycznego sterowania cyklami, 
 wentylator do ch odzenia i zasilania w wie e powietrze, regulowany 

temperatur ,  
 optyczny alarm informuj cy o przerwie w dop ywie pr du. 

 
Cz ci sk adowe uk adu steruj cego widoczne na zewn trz to: 

 panel sterowania z wy wietlaczem LCD wskazuj cy stan dzia ania i 
informuj cy o awariach, 

 dioda wietlna (lampka kontrolna dzia ania) wskazuj ca stan dzia ania 
(zielona/czerwona). 

 
Cykl oczyszczania cieków 
W ci gu doby realizowane s  cztery sze ciogodzinne cykle oczyszczania. Ka dy cykl 
podzielony jest na pi  nast puj cych po sobie faz.  
Faza I – nape nianie  
cieki surowe do oczyszczalni sp ywaj  z przy czonych obiektów do osadnika 

wst pnego/bufora, gdzie s  tymczasowo magazynowane. Wst pnie sklarowane cieki s  
nast pnie dozowane za pomoc  powietrznego podno nika do reaktora SBR. Jego budowa 
umo liwia pompowanie tylko wst pnie sklarowanych cieków. Dzi ki specjalnej 
konstrukcji podno nika zapewniany jest minimalny poziom cieku w osadniku 
wst pnym. Dlatego te  niepotrzebne jest ograniczanie jego poziomu za pomoc  innych 
elementow (np. wy cznika p ywakowego)  
Faza II – napowietrzanie 
cieki s  napowietrzane i mieszane za pomoc  dyfuzorów membranowych 

zamontowanych na dnie. Potrzebne powietrze wytwarza spr arka zainstalowana w 
zewn trznej szafie sterowniczej. Napowietrzanie odbywa si  z regu y w sposób cykliczny 
i realizuje jednocze nie dwa cele. Nast puje tu utlenianie zwi zków organicznych oraz 
nitryfikacja azotu amonowego. W sekwencjach braku napowietrzania inicjowany jest 
proces denitryfikacji (nitryfikacja i denitryfikacja – redukcja zwi zków azotu) 
Faza III – sedymentacja 
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Po zako czonej fazie napowietrzania rozpoczyna si  sedymentacja (opadanie) k aczków 
osadu czynnego wraz z materia em z b on  biologiczn  na dno zbiornika, w tym 
momencie w zbiorniku tworz  si  dwie wyra ne strefy: strefa z sedymentowanym 
(osiad ym osadem) oraz strefa klarownej cieczy nadosadowej. Inicjowany jest równie  
proces biologicznej defosfatacji. (usuwanie zwi zków fosforu) 
Faza IV – dekantacja (odpompowanie cieku oczyszczonego) 
cieki oczyszczone s  odprowadzane z reaktora SBR za pomoc  powietrznego 

podno nika cieczy. Specjalna konstrukcja tego podno nika minimalizuje niepo dane 
przedostawanie si  osadu czynnego do podno nika w etapie napowietrzania oraz 
gwarantuje utrzymanie po danego minimalnego poziomu wody w instalacji bez 
dodatkowych elementów 
Faza V – odpompowanie osadu z reaktora (recyrkulacja) 
Nadmierny  osad  czynny  jest  transportowany  z  powrotem  do  osadnika  wst pnego  za  
pomoc  powietrznego podno nika cieczy. 
Po ostatniej fazie nast puje krótka przerwa, po której rozpoczyna si  kolejny 
sze ciogodzinny cykl oczyszczania. 
 
Podstawowe parametry: 

 wymiary w rzucie: 5.9mx11.9m, 
 maksymalna g boko : 3.0m, 
 maksymalny przep yw hydrauliczny: Qd=67.80 m3/d, 
 maksymalne obci enie organiczne: Bd=27.12kg/d, 
 ca kowita obj to  zbiornika: 183.0m3, 

 
Wymogi sprawno ci oczyszczalni: 

 BZT5: <25 mg/l, 
 ChZT: <125mg/l, 
 Zaw. Og.: <35 mg/l. 

 
Spr arka: 

 Typ: opatkowa, 
 Moc: 7.50 kW, 
 Pobór mocy przy 0.3 bar: 4.58kW, 
 Konstrukcja silnika: 1 bar 50Hz 3~: 380 V, 
 Obliczony maksymalny dobowy czas pracy: 13.2 h/d. 

 

Podstawowe obliczenia: 
Dop yw zanieczyszcze  do oczyszczalni: 

  BZT5: 400 mg/l, 
 ChZT: 800mg/l, 
 Zaw. Og.: 467 mg/l, 
 NH4N: 73 mg/l, 
 Ptot: 12 mg/l. 

 
Liczba mieszka ców: 452 RLM 
Ilo cieków dop ywaj cych: 67.8 m3/4 
Dop yw szczytowy: 10h/d 
Dop yw godzinowy: 6.8m3/h 
adunek zanieczyszcze  BZT5: 27.12 kg/d 
adunek zanieczyszcze  BZT5 po oczyszczeniu wst pnym: 18.08 kg/d 

Cykle na dob : 4 
 
Zobowi zuje si  projektanta do wykonania szczegó owych oblicze  dotycz cych doboru 
oczyszczalni cieków.  
 
2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.1. Roboty ziemne. 

Wykopy przewiduje si  wykona  sposobem r cznym /10 %/, i mechanicznym /90 
%/ liniowe o pionowych cianach, umocnione.  
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W czasie wykonywania prac ziemnych nale y zwróci  uwag  na istniej ce 
uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego 
uzbrojenia nale y powiadomi  w ciwego u ytkownika oraz zabezpieczy  przed 
ewentualnym uszkodzeniem. 

Ca  robót ziemnych prowadzi  zgodnie z normami: 
 PN-B-06050 -      Roboty ziemne, 
 PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 

kanalizacyjnych ,a monta  ruroci gów zgodnie z instrukcj  monta ow  
uk adania w gruncie ruroci gów dostarczonych  przez producentów  rur. 

 
Przy robotach mechanicznych i r cznych nale y przestrzega  zalece  i przepisów w 

sprawie BHP zawartych w Rozporz dzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 
z dnia 1972.04.10/. 

W zale no ci od rodzaju gruntu wyst puj cy w poziomie posadowienia, kana y i 
ruroci gi nale y: 

  bezpo rednio na gruncie rodzimym – pod e naturalne, 
 wykona  odpowiednie wzmocnienie pod ruroci giem – pod e 

wzmocnione. 
 

Wska nik zag szczenia gruntu Is nie mo e by  mniejszy ni  wynika to z g boko ci 
enia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi : 

 w pasie drogowym do Is 1,0 
 poza drogami Is 0,95. 

 
2.3.2. Roboty monta owe kanalizacji sanitarnej. 

Roboty monta owe nale y prowadzi  w gotowym i odwodnionym wykopie. 
Ca  robót monta owych przewodów kanalizacyjnych oraz szczelno  kana ów 

wykona  wg normy PN-84/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze” 

Przewody uk adane w wykopie otwartym wykona  na podsypce z piasku 
rednioziarnistego gr. 15 cm. Podsypk  zag ci  do JD 0.50 i uformowa  na =90  dla 

zapewnienia dobrego przylegania rur do pod a. Rury powinny przylega  do pod a na 
ca ej d ugo ci na minimum 1/4 obwodu. 

Nale y zwróci  szczególn  uwag  na zag szczenie gruntu w miejscu zbli  
poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem – stosowa  zamulenie obsypki. 

Kanalizacj  nale y montowa  zgodnie z wydan  przez producenta rur instrukcj  
monta ow . 
 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych nale y ten 
fakt zg osi  odpowiednim u ytkownikom przewodów i powiadomi  projektanta. 
 
Roboty wykona  zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL 
zeszyt 9).  
 
Uwaga: w przypadku kolizji (skrzy owa ) z istniej cym uzbrojeniem o du ej sztywno ci 
wzd nej, którego rz dne nie zosta y okre lone w dokumentacji a przebiegaj cym w 

aszczyznach uk adania projektowanych sieci nale y je odpowiednio zabezpieczy  i 
powiadomi  projektanta oraz w ciciela uzbrojenia. 
 

2.3.3. Zabezpieczenie wykopów otwartych. 

Umocnienie cian pionowych przy wykonywaniu wykopów dla kana u sanitarnego 
na odcinku pomi dzy studniami wykona  za pomoc  szalunków p ytowych z rozporami. 
Wykop o cianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni 
rewizyjnych nale y zabezpieczy  szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunków 
gruntowych zastosowa  szalunek p ytowy zamkni ty. 
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Roboty wykona  zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 
1610:2002 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
(COBRIT INSTAL zeszyt 9).  
 

2.3.4. Badanie szczelno ci kanalizacji sanitarnej. 

Badanie szczelno ci nale y wykona  zgodnie z PN-EN 1610:2002. 

 

2.3.5. Próba na eksfiltracj  wody z kanalizacji sanitarnej. 

Prób  ci nienia  wykona  wg  PN-EN  1610:2002  metoda  „W”.  Prób  wykona  na  
odcinkach pomi dzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby nale y 
zastabilizowa  przewody tj. wykona  obsypk  i cz ciowo przykry  (min 20 cm ponad 
wierzch rury). Z cza na rurach, jak i na po czeniach ze studzienkami lub przy czami 
pozostawi  nie  zasypane.  Ponadto  nale y  zabezpieczy  wszystkie  otwory  podparciem  i  
zakorkowa .  
 

Celem przeprowadzenia próby nale y: 
 zamkn  kana y przy pomocy specjalnie wyposa onych w kró ce z 

zaworami korków mechanicznych lub worków pneumatycznych, 
 przewód nape nia  wod  grawitacyjnie, ze studzienki od do u kana u do 

poziomu terenu ale tak by warto  ci nienia mierzona w koronie rury 
zawiera a si  w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi  nape niony przez 
1h na czas stabilizacji, 

 czas próby powinien wynosi  30 min z tolerancj  +/- 1 min, 
 poprzez uzupe nianie poziomu wody, ci nienie powinno by  utrzymywane 

w tolerancji 1 kPa w stosunku do warto ci próbnej. 
 

Dla zadanego w podanym wy ej zakresie ci nienia próbnego nale y mierzy  i 
zapisywa  dodana ilo  wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 

Warunki próby s  spe nione wtedy, gdy dodana ilo  wody nie przekracza 
podanych mniej ilo ci: 

 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kana ów, 
 0,20  dm3/m2  w  czasie  30  min.  dla  kana ów  w cznie  ze  studniami  

kanalizacyjnymi, 
 

Po wykonaniu prób z cza zabezpieczy  odpowiednia obsypk  piaskow . 
Dopuszcza si  wykonanie próby ci nienia metod  „L” wg PN-EN 1610:2002. 
 

2.3.6. Próba na infiltracje kanalizacji sanitarnej. 

Przeprowadzona wcze niej próba na eksfiltracj  wody z przewodu jest gwarancja 
szczelno ci i wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja. Prób  nale y wykona  tylko w 
przypadku stwierdzenia obecno ci wody gruntowej powy ej posadowienia dna kana u. 
Prób  wykona  na ca kowicie wykonanej sieci, przyjmuj c dopuszczalna ilo  wody z 
infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 
 

2.3.7. Odwodnienie wykopów. 

W lokalnych warunkach, w przypadku wyst powania wysokich poziomów wód 
gruntowych nad dnami wykopów , odwodnienie wykopów liniowych dokonywane b dzie 
przy u yciu ig ofiltrów. Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu 
przedmiotowej inwestycji. Cz  dolna ig ofiltra powinna znajdowa  si  oko o 0,8-1,0 m 
poni ej dna wykopu. Do odwodnie  ig ofiltrami przyj to agregat pompowy o wydajno ci 
87 m3/h wody i wysoko ci podci nienia 9,5 m s upa wody oraz instalacj  ig ofiltrow  PE 
o rednicy igie  32 mm, d ugo ci filtra 0,30 m i d ugo ci ca kowitej 3,5 m. 
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Kolektor ss cy i t oczny o rednicy 133 mm na po czenia szybkoz cze. Wod  z 
instalacji odprowadzi  do projektowanej – ju  wykonanej lub istniej cej kanalizacji 
deszczowej. 

Ze wzgl du na realizacj  uzbrojenia ulic w ród zabudowy miejskiej w tym 
prowadzenia ich w znacznej cz ci w wykopach poni ej poziomu wód gruntowych 
planuje si  metod  kompleksowego wykonywania ca ci robót ziemnych 
odwodnieniowych i monta owych w krótkich odcinkach przy wyst puj cych ma ych 
lejach depresji (d ugo ci 3,0 – 7,0m). W tych przypadkach zachodzi konieczno  
wykonania odwodnie  przy u yciu instalacji z ig ofiltrów zap ukiwanych wewn trz 
obudowy krótkiego wykopu liniowego w obrysie o warunkach odwodnie  
odpowiadaj cym wykopom obiektowym ze cianek szczelnych wielkogabarytowych. 
Zastosowanie tego rodzaju obudów wykopów w istotny sposób upraszcza wykonywanie 
ca ci robót w gruntach nawodnionych a krótki czas odwadniania wykopów ig ofiltrami 
zasadniczo wp ywa na zmniejszenie zasi gu leja depresji. 

 
2.3.8. Wzmocnienie pod a i wymiana gruntów. 

 Przyj to,  e  nast pi  cz ciowa  wymiana  gruntu  z  wykopu.  W  pasie  jezdni  
wymianie ulegn  grunty o no no ci ni szej ni  G1. Grunty wysadzinowe nale y 
wymieni  bez wzgl du na lokalizacj . Wykop zasypa  piaskiem. 

2.3.9. Odtworzenie istniej cych nawierzchni. 

W przypadku uszkodzenia istniej cych nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 
zobowi zuje si  wykonawc  do ich odtworzenia na warunkach podanych przez zarz dc  
drogi. W pozosta ych przypadkach nawierzchnie nale y odtworzy  do stanu pierwotnego 
(stan przed przyst pieniem do robót). 

 
2.3.10. Zalecenia dla wykonawcy robót i inwestora. 

 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zg osi  poszczególnym 
ytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie 

zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robót ziemnych. Ze wzgl du 
na konieczno  zapewnienia dojazdu do poszczególnych posesji dla pojazdów s b 
uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Stra  Po arna oraz umo liwienie odbioru 
odpadów komunalnych, jak i zapewnienie bezpiecze stwa pobliskich budynków w 

siedztwie wykopów, nale y zapewni  mo liwie pe ny nadzór nad realizacj  robót przez 
ww. jednostki i szybkie dokonywanie odbiorów robót wraz z kompleksowym 
przekazaniem do eksploatacji u ytkownikowi w krótkich wydzielonych odcinkach sieci 
wraz z przy czami. 
 Ca  robót nale y wykona  zgodnie z opracowan  dokumentacj  oraz zgodnie z 
wymogami zawartego Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzaj cych 
projekty, w warunkach technicznych pod cze  i protoko ami uzgodnie  stanowi cymi 
za cznika do projektu budowlanego i wykonawczego oraz zgodnie ze sztuk  budowlan  
wykonywania poszczególnych robót. 
 Teren po zako czeniu robót nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego. 
 Zobowi zuje si  Wykonawc , przed rozpocz ciem robót ziemnych do zapewnienia 
geodezyjnego wytyczenia punktów osnowy geodezyjnej podlegaj cej ochronie przez 
uprawnion  jednostk  wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nale y je 
oznaczy , poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu 
podlegaj cego ochronie. 
 Projektowana inwestycja nie  mo e narusza  obowi zuj cych przepisów i 
naruszenia interesów osób trzecich.  
 Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w doj ciach i dojazdach do s siednich 
nieruchomo ci, jak równie  nie mo e pogorszy  warunków technicznych posesji. 
 Roboty  ziemne  i  monta owe  podczas  budowy  sieci  nie  wp yn  na  zmian  
stosunków wodnych. 
 Prace ziemne nale y prowadzi  z zachowaniem pierwotnego uk adu profilu 
glebowego, nienaruszenia doziemnych urz dze  melioracyjnych oraz uporz dkowania 
terenu po zako czeniu czynno ci technicznych. 
 Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodów obcych w czasie prowadzenia robót 
nale y bezzw ocznie zg osi  w ciwemu u ytkownikowi tych przewodów. 
 Roboty prowadzi  zgodnie z instrukcj  producentów rur. 
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 Odbiór ko cowy winien nast pi  na podstawie rysunków powykonawczych i 
protoko ów odbiorów cz ciowych i prób. 
 Napotkane kolizje z istniej cym uzbrojeniem rozwi zywa  sukcesywnie w ramach 
nadzoru autorskiego. 
 W miejscach zbli  do drzew i krzewów wszelkie roboty nale y wykona  r cznie z 
zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Ca  robót przy ww. zbli eniach nale y 
wykona  przy spe nieniu pozosta ych warunków wykonania, zawartych w ustawie o 
ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 pó n. zm.). Zgodnie z art. 
82 ust.1 roboty ziemne w pobli u drzew i krzewów mog  by  prowadzone wy cznie w 
sposób najmniej szkodz cy drzewom i krzewom.   
 W  przypadku  konieczno ci  przeprowadzania  w  rejonie  drzew  i  krzewów  prac  
zwi zanych z uk adaniem projektowanego uzbrojenia nale y: 

 Prace ziemne w rejonie drzew i krzewów wykonywa  r cznie w formie 
wykopów w skoprzestrzennych, czyli jedynie na niezb dn  szeroko  lub 
podkopów z zastosowaniem rury ok adzinowej bezpo rednio pod drzewem 
i krzewem-g ównym uk adem korzeniowym. Dotyczy to przede wszystkim 
cian wykopu od strony drzewa i krzewu. 

 W trakcie odkrywania korzeni nale y zabezpieczy  je przed skaleczeniami i 
strat  wody. 

 Nie mo na dopuszcza  do przesuszania warstwy gleby,  w której  znajduj  
si  korzenie od strony pnia drzew i krzewów. 

 

2.3.11. Uwagi ko cowe. 

 Nale y dok adnie zlokalizowa  trasy istniej cego uzbrojenia aparatur  
magnetyczn  lub inn . W przypadku niemo liwo ci wykonania lokalizacji 
wykonawca powinien wykona  przekopy próbne r cznie celem dok adnego 
zlokalizowania przebiegu trasy i zag bienia u enia istniej cego 
uzbrojenia wzgl dem projektowanych sieci. 

 przej cia sieci i przy czy w s siedztwie s upów wykona  w rurach 
ochronnych. 

 przy zbli eniu projektowanej sieci wodoci gowej do istniej cych sieci 
elektroenergetycznych stosowa  rury ochronne dwudzielne. 

 

 

Opracowa : mgr in . ukasz Szawary ski 

 

Opracowa : Przemys aw li ewski 
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CZ  INFORMACYJNA 
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1. Warunki techniczne wydane przez PUK Chojna Sp. z o.o. z dnia 

24.09.2019  
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2.  Uzgodnienie zakresu opracowania wydane przez PUK Chojna Sp. z 

o.o. z dnia 24.09.2019  

 


