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1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.1.  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakres  robót

budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej,

zlokalizowanego  na  działkach  nr  57/4  i  46/31,  obręb  0003  Dojazdów,  jednostka  ewidencyjna

Kocmyrzów-Luborzyca,  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  towarzyszącą  oraz  odcinkiem  sieci

wodociągowej  na  działkach  nr  55/7,  55/5,  417/4,  417/3,  46/31,  57/4 obręb  0003  Dojazdów,

jednostka ewidencyjna Kocmyrzów-Luborzyca.

Z uwagi na postępującą urbanizację, istniejący zbiornik wodociągowy, zlokalizowany na działkach

nr 46/34 i 56/6, obręb 0003 Dojazdów, jednostka ewidencyjna Kocmyrzów-Luborzyca, nie pokrywa

w całości zapotrzebowania na wodę dla przedmiotowego obszaru.

Istniejący  zbiornik  zasilany  jest  poprzez  rurociąg  Ø160  ze  zbiornika  wodociągowego  w

miejscowości  Karniów.  Sieć  wodociągowa  zasilająca  zbiornik  jest  rurociągiem  rozdzielczym  o

długości około 7,5 km (do zbiornika) zasilającym na swojej trasie kilka miejscowości. W odległości

około 1 km przed zbiornikiem rurociąg na odcinku około 0,5 km rurociąg posiada średnicę Ø110,

która  następnie  zmienia  średnicę na Ø160.   Zbiornik  posiada dwie  komory   (2  x  75 m3)  i  w

założeniu  pełni  funkcję  zbiornika  końcowego  zasilającego  zabudowę  położoną  w  wyższych

partiach terenu oraz wyrównuje nierównomierności rozbioru. Żelbetowe komory z monolitycznym

dnem  i  stropem  wylewanym  posiadają  wymiary:  po  3,5  x  8,5  m  (komora)  i  wysokości  3  m

(wysokość użytkowa 2,5 m). Istniejący zbiornik wyposażony jest w przewody doprowadzające i

odprowadzające,  przewód  spustowy,  przewód  przelewowy,  przewód  wentylacyjny  oraz

odwodnienie. W sąsiedztwie zbiornika znajduję się otwarty zbiornik rozsączający, pozwalający na

opróżnienie  zbiornika.   Zbiornik  zasila  bezpośrednio  część  miejscowości  Dojazdów około  280

domów oraz jest spięty z siecią rozdzielczą ze zbiornika w Karniowie. W okresie dużych rozbiorów

wody podczas dopełniania  zbiornika  obserwuje  się  spadki  ciśnienia  i  okresowe braki  wody  w

rejonie bezpośrednio przed zbiornikiem. 

Zapotrzebowanie na wodę zostało określone na podstawie załącznika do Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. 8, poz. 70) w sprawie przeciętnych norm zużycia wody,

dla stanu aktualnego oraz perspektywy uwzględniającej przyszłą zabudowę. Przyjęto, że w jednym

budynku mieszka lub będą mieszkały 4 osoby.

Qd_śr - średnie dobowe zapotrzebowanie wody [m3/d].

Qd_max - maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody [m3/d].

Qh_śr - średnie godzinowe zapotrzebowanie wody [dm3/h].

Qh_max - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody [dm3/s].
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LM -  liczba mieszkańców 

q - przeciętna norma zużycia wody przypadająca na jednego mieszkańca w 

gospodarstwach domowych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

14.01.2002 r. (Dz.U. Nr.8 poz. 70). q = 120 dm3/LM/d.

Nd - współczynnik nierównomierności dobowej, przyjęto Nd = 2,0 [-].

Nh - współczynnik nierównomierności godzinowej , przyjęto Nh= 3,0 [-].

Stan  aktualny

Qd_śr = LM × q = 120 × 1200 = 144000 dm3/d = 144 m3/d.

Qd_max = Qd_śr × Nd = 144 × 2,0  = 288 m3/d.

Qh_śr = Qd_max / 24 = 288 / 24 = 12 m3/h = 12000 dm3/h.

Qh_max = Qh_śr × Nh = 12000 × 3,0 = 36000 dm3/h = 10 dm3/s.

Stan uwzględniający przyszłą zabudowę

Qd_śr = LM × q = 120 × 2000 = 240000 dm3/d = 240 m3/d.

Qd_max = Qd_śr × Nd = 240 × 2,0  = 480 m3/d.

Qh_śr = Qd_max / 24 = 480 / 24 = 20 m3/h.

Qh_max = Qh_śr × Nh = 20 000 × 3,0 = 60 000 dm3/h = 16,7 dm3/s.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:

• Podziemnego  zbiornika  żelbetowego  dwukomorowego,  o  pojemności  użytkowej  250m3

(dwie  komory,  każda  o  objętości  czynnej   125m3)  –  współpracującego  z  istniejącym

zbiornikiem o objętości 150m3.

• Odcinka sieci  wodociągowej  Ø160mm, łączącej  zbiorniki  z  istniejącym wodociągiem na

działce nr 417/3.

• Dwóch komór zasuw wraz z niezbędną armaturą.

• Kontenerowego budynku hydroforni – zasilającej budynki po północno–wschodniej stronie 

zbiorników.

• Odcinków sieci wodociągowej łączących sieć wodociągową zasilaną przez zbiorniki.

• Instalacji  towarzyszących   (tj.  Instalacja  kanalizacyjna,  drenaż,  hydrant  technologiczny,

oświetlenie terenu, sterowanie, monitoring, itp).
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Powy  ższe parametry podlegają bezwzględnej weryfikacji na etapie projektowym.  

Celem realizacji  zamówienia,  jest  zapewnienie  mieszkańcom miejscowości  Dojazdów wody  w

odpowiedniej  jakości  i  ilości  i  pod  odpowiednim  ciśnieniem,  odpowiadającym  wymogą

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747).

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.

 1.2.1.  Uwarunkowania lokalizacyjne.

Administracyjnie obszar inwestycji obejmuje działki nr 55/7, 55/5, 417/4, 417/3, 46/31, 57/4 obręb

0003  Dojazdów,  jednostka  ewidencyjna  Kocmyrzów-Luborzyca,  zlokalizowane  w  południowej

części  gminy  Kocmyrzów-Luborzyca.  Ukształtowanie  terenu  w  obrębie  obszaru  inwestycji  jest

jednorodne – teren opada w kierunku południowo zachodnim. Działka nr 46/31, posiada dostęp do

dogi  asfaltowej  (ul.  Wodna).  Działka  nr  417/3,  jest  działką  drogową (ul.  Pogodna)  –  droga w

obszarze  działki  posiada  nawierzchnię  asfaltową.  W  pobliżu  obszaru  inwestycji  dominuje

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. 

Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. 01-1091).

1.2.2. Uwarunkowania urbanistyczne.

Zgodnie z uchwała nr XLII/327/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 r. w

sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectw  gminy  Kocmyrzów  –

Luborzyca, działki nr:

• 55/5,  417/4,  46/31,  57/4 -  znajdują  się  w  obszarze  zabudowy  mieszkaniowej

jednorodzinnej (symbol MN1).

• 417/3 - znajduje się w obszarze terenów komunikacji drogowej – drogi klasy głównej

(KDG).

1.2.3. Istniejąca infrastruktura.

W obszarze inwestycji znajduje się istniejące uzbrojenie terenu, istniejące urządzenia budowlane,

istniejące drogi, przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. 01-1091) nie wyklucza się istnienia w

terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych. 

Na terenie inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu:

• Zbiornik wodociągowy.

• Sieć wodociągowa.

• Przewody i skrzynki elektroenergetyczne.

• Ogrodzenie.

• Drenaż.
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• Instalacja kanalizacyjna.

• Powierzchniowy zbiornik rozsaczający.

      

1.2.4. Warunki gruntowo – wodne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów

budowlanych  (Dz.  U.  z  27.04.2012  r.,  poz.  463),  kategorię  geotechniczną  całego  obiektu

budowlanego  lub  jego  poszczególnych  części  określi  Projektant  obiektu  budowlanego  na

podstawie  badań  geotechnicznych  gruntu,  których  zakres  uzgadnia  z  wykonawcą

specjalistycznych robot geotechnicznych.

1.2.5. Uwarunkowania środowiskowe.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej wraz z infrastrukturą

towarzyszącą  w  skład  której  wchodzą  hydrofornia,  komory  zasuw,  instalacja  wodociągową  i

kanalizacyjna,  sieć wodociągowa, instalacja elektryczna i  oświetlenia z systemem sterowania i

automatyką.  

• Inwestycja  nie  zalicza  się  do  przedsięwzięć  wymienionych  w  Rozporządzeniu  Rady

Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie określenia przedsięwzięć mogących zawsze

znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

• Ewentualne  odprowadzanie  do  wód lub  do  ziemi  wód  pobranych  i  niewykorzystanych,

stanowi usługę wodną, dla której według ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.

U. 2017 poz. 1566), konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

• Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach prawnie chronionych i na terenach obszarów

„Natura  2000”,  parków  narodowych,  rezerwatów  przyrody,  parków  krajobrazowych.  Na

terenie inwestycji nie występują podlegające ochronie formy przyrody.

      

1.2.6. Uwarunkowania konserwatorskie.

Obszar inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie występują tutaj podlegające ochronie

zabytki i inne dobra kultury współczesnej, teren nie jest wpisany w rejestr zabytków. Teren nie jest

ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

1.2.7. Uwarunkowania w zakresie przeszkód naturalnych oraz sztucznych.

• W obszarze inwestycji  znajduje się istniejąca infrastruktura (wykazana w punkcie 1.2.3).

Ewentualną  przebudowę  lub  rozbiórkę  istniejącej  infrastruktury  należy  uzgodnić  z  jej

właścicielem lub zarządcą oraz Inwestorem i uzyskać niezbędne decyzje administracyjne.
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• Na obszarze inwestycji znajdują  ciągi komunikacyjne (drogi) oraz tereny zielone. W razie

konieczności wynikającej z art. 43 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985

(Dz.U.2022.0.1693),  lokalizację projektowanej  infrastruktury należy uzgodnić z  zarządcą

drogi.  Tereny zielone oraz pasy drogowe należy  odtworzyć do stanu uzgodnionego na

etapie projektu.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Planowana  inwestycja  polegająca na  sporządzeniu  kompletnej,  wielobranżowej  dokumentacji

projektowej  oraz  realizacji  zbiornika  wyrównawczego  wody  pitnej  wraz  z  infrastrukturą

towarzyszącą w skład której  wchodzą:  (hydrofornia  wraz  z  budynkiem kontenerowym, komory

zasuw,  instalacja  wodociągowa  i  kanalizacyjna,  sieć  wodociągowa,  instalacja  elektryczna  i

oświetlenia oraz systemem sterowania i automatyką, itp.), powinna być realizowana w oparciu o

podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

• Jako  podstawę  opracowania  projektów  należy  przyjąć  założenia  i  wymagania

przedstawione  w  PFU,  które  pod  względem  technicznym  pozwolą  uzyskać

spodziewany efekt rzeczowy.

• Rozwiązania  projektowe,  a  w  szczególności:  dobór  technologii  i  zastosowane

materiały oraz urządzenia jak również jakość wykonanych robót, powinny zapewniać

wysoką trwałość i  niezawodność zbiornika, instalacji  i  urządzeń. Powinny również

uwzględniać  możliwość  bezawaryjnej  pracy  w  zmiennych  warunkach

eksploatacyjnych.

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu

o analizę rzeczywistych warunków pracy.

• Zastosowane do zabudowy materiały powinny być wysokiej jakości, trwałe i odporne

na korozję w środowisku wodnym oraz I-szej klasie wykonania.

• Zastosowana  armatura  powinna  charakteryzować  się  wysoką  jakością,

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania.

Roboty  objęte  zamówieniem opisanym w  niniejszym PFU należy  zaprojektować  i  wykonać  w

szczególności w oparciu o:

• wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej;

• Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z poźn.

Zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego

(Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072, z poźn. Zmianami).
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia  2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego

(Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z poźn. Zmianami).

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, z poźn. Zmianami.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z poźn. Zmianami.

• Inne  dokumenty  wymienione  w  Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym,  a  także

wszelkie obowiązujące normy i przepisy prawa.
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1. Wstęp.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

• Kompletną,  wielobranżową  dokumentację  projektową  (w  standardzie  projektu

wykonawczego)  w  imieniu  Zamawiającego,  wraz  z  uzyskaniem  pełnej  dokumentacji

wraz  z  decyzjami  i  uzgodnieniami  pozwalającymi  na  kompletną  realizację  oraz

użytkowanie obiektu  (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie lub

pełnomocnictwo do niezbędnych czynności projektowych i administracyjnych).

• Projekt techniczny dla całego wielobranżowego zamierzenia inwestycyjnego.

• Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót.

• Dokumentacja obrazująca realne koszty eksploatacyjne.

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

• Kompleksową i całościową realizację Inwestycji wraz z odbiorem robót budowlanych i

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

• Dokumentację powykonawczą.

• Wykonanie wytycznych oraz szkoleń eksploatacyjnych dla Zamawiającego.

      

Zamierzenie obejmuje zaprojektowanie wraz z realizacją (zaprojektuj i wybuduj): 

• Sieciowego, żelbetowego zbiornika wodociągowego, itp.

• Rurociągów  doprowadzających,  poborowych,  przelewowych  i  spustowych  wraz  z

niezbędną armaturą oraz urządzeniami pomiarowymi i  pompowymi, komorami zasuw,

instalacjami wentylacyjnymi zbiornika i komór, itp.

• Przyłącza oraz instalacji zasilania energetycznego i oświetlenia, itp.

• Systemu  sterowania  i  monitoringu  projektowanej  infrastruktury  umożliwiającym

połączenie z istniejącym systemem monitoringu, itp.

• Sieci wodociągowej, itp.

• Kontenerowego  budynku  wraz  z  kompletnym  zestawem  hydroforowym,  niezbędną

infrastrukturą techniczną i instalacjami, itp.

• Instalacji drenażu, itp.

Zbiornik,  hydrofornię,  sieci,  instalacje  oraz  infrastrukturę  towarzyszącą  należy  zaprojektować  i

wykonać  w  sposób  umożliwiający  współpracę  z  istniejącym  zbiornikiem  wodociągowym  i

istniejącym ujęciem wody.

Dobór technologii robót dla poszczególnych etapów inwestycji stanowi element prac projektowych i

tym samym jest  obowiązkiem Wykonawcy.  Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą

zapewnić  zachowanie  wszystkich  wymaganych  parametrów  funkcjonalno-użytkowych  robót

określonych w niniejszym PFU, w szczególności: 
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• Trwałości robót.

• Braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci.

• Zapewnienia szczelności sieci i zbiornika.

• Zachowania  wymaganych  parametrów  wytrzymałościowych  rurociągów,  urządzeń,

komór, zbiornika, itp.

• Zapewnienie obowiązujących wymogów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

• Minimalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych systemu. 

Ostateczne  parametry  techniczne  takie  jak  objętość  zbiornika  wyrównawczego,  średnica  sieci

wodociągowej, wydajność zestawu hydroforowego, materiały oraz długości i średnice kanałów i

rurociągów itp. ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej, która będzie podlegać weryfikacji i

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zaprojektuje i  zrealizuje inwestycję z wykorzystaniem metod wykopowych oraz/lub

metod bezwykopowych uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, a także

warunki administratorów istniejącej infrastruktury i właścicieli nieruchomości.  

2.2. Wymagania zamawiającego dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.

Forma  i  zakres  Dokumentacji  Projektowej  winna  spełniać  wymogi  Rozporządzenia  Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.U.  2021  poz.  1169).  Rozwiązania

projektowe będą spełniać obowiązujące przepisy prawa szczegółowo i kompletnie, m.in. wymogi: 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.  (Dz.U.2021 poz.  1129) z

późn. zmianami.

• Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028), z późn. zmianami.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), z późn.

zmianami.

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

1973), z późn. zmianami.

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 888), z późn. zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

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

poz. 2454), z późn. zmianami.
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• Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

budowlanych (Dz. U. poz. 463), z późn. zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  12  lipca

2019 r.  w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

(Dz.U. 2019 poz. 1311) z późn. zmianami.

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483), z późn.

zmianami.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), z późn. zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126), z późn. zmianami.

• Innych przepisów prawa i norm technicznych, których zastosowanie jest jednoznaczne

ze względu na ostateczny zakres prac projektowych i wykonawczych.

      

Uwaga:

W przypadku gdy w czasie realizacji  zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, wówczas

Wykonawca winien stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie ustaw i aktów

wykonawczych. Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób opisany w

PFU. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wymaganych egzemplarzy.

Wykonawca na wstępnym etapie wykonywania projektu dokona potwierdzenia, bądź weryfikacji

dotychczasowych  założeń  i  w  uzasadnionych  wypadkach  dostosuje  założenia  tak,  aby

zagwarantować  osiągnięcie  wymagań  zawartych  w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  oraz

zweryfikuje  wszystkie  przekazane  przez  Zamawiającego  informacje  dotyczące  zaistniałych

warunków. Wszystkie przedstawione przez Zamawiającego dane należy traktować informacyjnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretację oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń

do celów projektowych.
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Obiekty  budowlane  należy  zaprojektować  i  wybudować  zgodnie  z  przepisami  techniczno-

budowlanymi,  Polskimi  Normami,  Normami  Europejskimi  oraz  zasadami  aktualnej  wiedzy

technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych w zakresie:

• bezpieczeństwa konstrukcji,

• bezpieczeństwa użytkowania,

• BHP, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,

• ochrony środowiska,

• ochrony przed hałasem i drganiami,

• oszczędności energii.

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym

aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych musi być prostota oraz

powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby infrastruktura zapewniała długotrwałą

bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na

zapewnienie  łatwego  dostępu  w  celu  inspekcji,  oczyszczania,  obsługi,  napraw,  itp.  Wszystkie

dostarczone  urządzenia  i  wyposażenie  powinny  być  zaprojektowane  w  taki  sposób,  aby

bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Wszystkie Roboty powinny

być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.

Wykonawca uzupełni dostarczone informacje i materiały, znajdujące się w PFU, które w ramach

zadania mają być wykorzystane lub są z Robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała

określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z

wymaganiami,  w tym takich  elementów jak wymiary,  rzędne wysokościowe,  współrzędne,  stan

budowli, itd.

2.2.1. Wielobranżowy projekt budowlany.

Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt budowlany w zakresie i

formie zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Projekt budowlany, w odpowiednich częściach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z

dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego,

powinien zawierać co najmniej:

• Opis techniczny projektu wraz z obliczeniami.

• Projekt zagospodarowania terenu.

• Wykonawca wykona aktualne mapy sytuacyjno–wysokościowe do celów projektowych w

skali  1:500  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i

Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno –

13



kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U.

nr 25, poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.  w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 120

poz. 1133 wraz z późn. zm.). Mapy muszą uzyskać klauzule w ośrodku geodezyjnym (w

wersji  drukowanej  oraz  cyfrowej  w  formacie  .pdf  i  .dwg).  Aktualizacja  powinna  być

wykonana w zakresie wystarczającym do projektowania i realizacji inwestycji.

• Projekt konstrukcyjny zbiornika.

• Profile podłużne rurociągów.

• Rysunki,  opis  i  schematy  montażowe  przedstawiające  całość  przewodów  rurowych,

kształtek i  armatury,  szczegóły  komór,  wykopów,  zbiornika,  połączenia z  istniejącymi

rurociągami,  instalacji  elektrycznej  i  AKPIA,  szczegóły  elementów  żelbetowych  i

murowanych,  wraz  z  wykończeniem,  zbrojenia,  wszystkich  elementów

prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych i żelbetowych oraz szczegóły ich

połączeń, robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki,

itd.  oraz  wszystkie  połączenia  i  wykończenia  wewnętrzne  i  zewnętrzne,  szczegóły

architektoniczne oraz szczegóły projektu powłok zabezpieczających. 

• Projekt  posadowienia  zbiornika,  odwodnień,  zabezpieczenia  skarp  i  wykopów,

rurociągów, komór, i innych obiektów inżynieryjnych.

• Informację Projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponadto Wykonawca:

• w razie potrzeby uzyska decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzję o

pozwoleniu wodno-prawnym,

• uzgodni  dokumentację  w zakresie  potrzebnym do wydania  Decyzji  o  pozwoleniu  na

budowę lub Zgłoszenia właściwemu organowi,

• opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji,

• opracuje dokumentację geologiczną w zakresie projektowanej inwestycji.

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

• Aktualny operat geodezyjny właścicieli działek objętych projektem – wypisy z rejestru

gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną.

      

2.2.2. Wielobranżowy projekt wykonawczy.

Wymagania do projektów wykonawczych:

• Projekty wykonawcze należy przygotować dla poszczególnych branż.
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• Należy wykonać i  zamieścić w projekcie  cyfrowy model  wraz  z  pełnymi  obliczeniami

statyczno  -  wytrzymałościowymi  posadowienia  i  konstrukcji

projektowanych obiektów budowlanych oraz symulacje hydrauliczne rurociągów, itp.

• rysunki zakresu odtworzenia terenu, chodników, placów, np.:

◦ projekt tymczasowego odwodnienia wykopów,

◦ projekt zabezpieczenia skarp i wykopów,

• Wykonanie odkrywek i pomiarów istniejącej infrastruktury.

• Ukształtowanie  terenu  oraz  wszystkie  prace  pomocnicze  związane  z  przywróceniem

Terenu Budowy do stanu pierwotnego.

2.2.3. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych.

Na  każdym  etapie  projektowania  Wykonawca  zwróci  się  niezwłocznie  do  Zamawiającego  o

akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami,

gdy  w  sposób  oczywisty  i  bezsporny  istnieje  najlepszy  wariant  rozwiązania  projektowego.

Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za

poprawność  przyjętych  rozwiązań  projektowych  i  w  konsekwencji  wykonanych  Robót.  Dobór

Urządzeń i Materiałów należy wykonywać zgodnie z niniejszym PFU.

Przy  wyborze  rozwiązań  projektowych  Wykonawca  będzie  się  kierował  kryteriami  wg.

pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

• zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym

spośród dostępnych na rynku (poprzedzone zawsze analizą alternatyw),

• przyjmowania  rozwiązań  zapewniających  w  jak  największym  stopniu  bezpieczne,

możliwie najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 

• zastosowanie rozwiązań najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone

zawsze analizą alternatyw).

 2.2.4. Dokumentacja geologiczna.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentację geologiczną, uwzględniającą

warunki hydrogeologiczne dla przedmiotowej lokalizacji infrastruktury. Dokumentacja powinna być

sporządzona z uwzględnieniem wymogów: 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 1420 z późn. zm.).

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. 463 z późniejszymi zmianami) 
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• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2016  r.  w  sprawie

dokumentacji  hydrogeologicznej  i  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  (Dz.  U.

poz. 2033).

2.2.5.  Działania  Wykonawcy  i  Zamawiającego  związane  z  uzyskiwaniem  pozwoleń,

uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  wszelkie  decyzje,  uzgodnienia,  warunki  techniczne  i

pozwolenia  niezbędne  do  zrealizowania  robót  oraz  użytkowania  przez  Zamawiającego

wybudowanych  obiektów  (np.  operaty,  pozwolenia,  uzgodnienia,  itp.).  Opłaty  związane  z

uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii  i  decyzji,  map ponosi Wykonawca. Wykonawca winien

uwzględnić  w  cenie  wszelkie  koszty  sporządzania  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej

wynikających z warunków właścicieli nieruchomości, administratorów i zarządców infrastruktury i

obiektów.

Rurociągi, komory, urządzenia i kanały winny być zlokalizowane na terenie ogólnodostępnym, z

zapewnieniem możliwości dojazdu służbom Zamawiającego, ciężkim sprzętem eksploatacyjnym.

W przypadku lokalizacji  infrastruktury  poza terenami ogólnodostępnymi,  winny być  zachowane

ustalone z Zamawiającym pasy ochronne wolne od zabudowy.

2.2.6. Przekazanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Zamawiającemu.

Wykonawca  w  ramach  zamówienia  przygotuje  niezbędne  opracowania  projektowe.  Poniżej

zestawienie szczegółowe wymaganych dokumentów,  które należy między innymi sporządzić  w

ramach przedmiotu zamówienia: 

• wielobranżowy projekt  budowlany opracowany zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego  (Dz.  U.  poz.  1609  z  późn.  zm.),  zasadami  wiedzy  technicznej  i

obowiązującymi normami, zawierającej między innymi:

• komplet niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z

odpowiednimi  instytucjami,  w tym wymaganych operatów, opracowań, dokumentacji,

ekspertyz, opinii, uzgodnień, itp.,

• informację Projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie zezwolenia na budowę w zakresie budowy

sieciowego  zbiornika  wyrównawczego  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  w  całym  zakresie

objętym niniejszym zamówieniem.

16



Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć

Zamawiającemu do przeglądu dodatkowe 2 egzemplarze w języku polskim Projektu Budowlanego

(opisy,  obliczenia,  symulacje,  rysunki,  harmonogramy  i  inne).  Po  zatwierdzeniu  przez

Zamawiającego odpowiednio  oznakowany egzemplarz  podlega zwrotowi  do Wykonawcy,  drugi

egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 

Niezależnie  od stanu prac  projektowych i  rysunków związanych z  uzyskaniem Pozwolenia  na

Budowę, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedłożyć do zatwierdzenia

wszystkie  elementy  projektów  wykonawczych,  obliczenia,  symulacje  komputerowe,  rysunki

warsztatowe itp. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego

w  zakresie  zgodności  z  warunkami  kontraktu.  Wszelkie  opłaty  administracyjne  ponoszone  w

wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca

winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

Wielobranżowy  projekt  techniczny  (w  standardzie  projektu  wykonawczego)  ma  uzupełniać  i

uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania i realizacji robót budowlanych. Projekt

techniczny  (wykonawczy)  zawierać  będzie  rysunki  w  skali  uwzględniającej  specyfikę  robót  i

zastosowanych skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które

dotyczą w szczególności: 

• rozwiązań materiałowych,

• wyposażenia  technicznego,  którego  odzwierciedlenie  na  rysunkach  projektu

budowlanego nie jest wystarczające np.  zbiornik,  komory zasuw, budynek hydroforni,

węzły, profile, itp.,

• założenia realizacji obejmujące problematykę organizacji wykonawstwa. Zawierają one

m.in.:  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  zalecane  metody  wykonawstwa  i

związane  z  nimi  wymogi  sprzętowe,  odwodnienie  wykopów,  założenia  organizacji  i

planowania robót (harmonogramy) itp.

Uwaga:  Przy projektowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na koszty inwestycji, ekonomię i

późniejszą eksploatację sieci, infrastruktury i urządzeń. 

Projekt  przyłącza energetycznego:  w obrębie działki  nr  46/31 znajduję się  istniejące przyłącze

energetyczne.  W  przypadku  konieczności  przebudowy  istniejącego  przyłącza,  wynikającej  z

istniejącego i projektowanego zapotrzebowania na energię elektryczną, należy uzyskać w imieniu

Zamawiającego warunki techniczne przyłączenia do sieci  energetycznej,  opracować i  uzgodnić

dokumentację techniczną przyłączenia. Projekt powinien obejmować swoim zakresem:
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• projekt przyłącza energetycznego

• projekt instalacji  automatyki  obiektu wraz z niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi,

zabezpieczającymi i  sterowniczymi. Funkcjonalność sterownicy, jej  wyposażenie oraz

informacja  o  parametrach  systemowych,  zostanie  przedstawiona  szczegółowo  na

etapie sporządzania przez Wykonawcę projektów branżowych. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej:

Jeżeli  prawo  lub  względy  praktyczne  wymagają,  aby  niektóre  Dokumenty  Wykonawcy  były

poddane  weryfikacji  przez  osoby  uprawnione  i  uzgodnieniu  przez  odpowiednie  władze,  to

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę

przed przedłożeniem tej  dokumentacji  do  zatwierdzenia.  Dokonanie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie

uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w

każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne:

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie,

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania przedmiotu zamówienia.

Mapy do celów projektowych:

Załączona w części informacyjnej PFU mapa zasadnicza  jest udostępniona w celu przedstawienia

koncepcji projektowanej. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych map do celów

projektowych na dla obszaru objętego Kontraktem, oraz wykonać geodezyjne  wznowienie granic

(jeśli będą konieczne do realizacji zadania).

Wyrys i wypis z rejestru gruntów:

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  na  swój  koszt  aktualnych  map  ewidencyjnych  i

wypisów z rejestrów gruntów dla obszaru objętego Kontraktem.

2.2.7. Nadzór autorski.

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu zapewni nadzór autorski  Projektantów na Terenie

Budowy.  Nadzór  autorski  będzie  trwał  od  dnia  rozpoczęcia  robót  do  dnia  wystawienia  przez

Inspektora nadzoru Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca. Pobyt

Projektantów na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy we

wszystkich branżach przez cały okres trwania budowy, przy czym nie rzadziej  niż raz tydzień.

Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego

lub  Inspektora  nadzoru.  Terminy  pobytu  na  placu  budowy  oraz  narad,  każdorazowo  wskaże

Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

18



      

2.3. Wymagania zamawiającego dotyczące cech technicznych.

2.3.1. Zbiornik wyrównawczy wody pitnej.

Dwukomorowy zbiornik o pojemności użytkowej 250m3, wykonywany zgodnie z Krajową Oceną

Techniczną,  przystosowany  do  posadowienia  w  terenie  nienajazdowym,  posiadający  atest

higieniczny  PZH  pozwalający  na  kontakt  z  wodą  pitną  bez  stosowania  dodatkowych  powłok

wewnętrznych.

Podziemny zbiornik żelbetowy dwu komorowy  z betonu C35/45 o parametrach:

- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45,

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3,

- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%,

- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W10,

- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150,

- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50,

- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45,

- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN.

Posadowienie zbiornika:

Wykonawca  zapewni  stateczność  istniejącego  zbiornika  podczas  budowy  i  eksploatacji

planowanego  zbiornika.  W  tym  celu  należy  wykonać  (w  zależności  od  potrzeb)  odpowiednie

badania, ekspertyzy branżowe, zabezpieczenia, itp.

Zbiornik należy wykonać i posadowić wg projektu branży konstrukcyjnej.

Zbiornik  należy  wyposażyć  w:  rurociągi  doprowadzające,  poborowe,  przelewowe  i  spustowe

(wszystkie  przejścia  rurociągi  przez  ściany  zbiornika  należy  wykonać  jako  szczelne  -

zaprojektowane i wykonane w najwyższej klasie szczelności), niezbędną armaturę oraz urządzenia

pomiarowe umożliwiające ciągły pomiar poziomu wody i alarmowe sygnalizujące otwarcie włazów

zbiornika,  wentylację  (nawiew,  wywiew)  -  kominki  rurowe,  drabiny  i  szczelne  włazy  ze  stali

nierdzewnej, drenaż opaskowy, itp. 

Zbiornik  należy zabezpieczyć termicznie przed przemarzaniem.  Ściany boczne zbiornika oraz

strop należy zasypać warstwą gruntu o miąższości min 1,2m. Należy obliczyć w dokumentacji oraz

zapewnić  stateczność  skarp  zasypowych  zbiornika.  Elementy  których  nie  będzie  możliwości

zasypania  gruntem  o  odpowiedniej  miąższości,  należy  zabezpieczyć  termicznie  odpowiednią

obliczeniową  warstwą  materiału  izolującego  (np.  polistyren  ekstrudowany,  ƛ=0,031  W/(mK)).

Zbiornik  wyposażyć w przeciwzamrożeniową grzałkę elektryczną. 
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Sterowanie zbiornikami i nadzór:

Sterowanie zbiornikami odbywać się będzie za pośrednictwem sond pływakowych oraz sondy 

hydrostatycznej.

System sterowania musi umożliwiać wspólną pracę zbiorników projektowanych, istniejącego z 

pracą ujęcia wody, a także indywidualne kontrolowanie pracy każdej z komór.

System sterowania i monitoringu musi obejmować:

- kontrolę poziomu wody w zbiornikach,

- kontrolę pozycji zaworów regulujących dopływ i odpływ wody,

- informację o wysokości przepływu wody przez zbiorniki,

- ostrzeżenia o dostępie niepowołanych osób,

- alarm w momencie przelania zbiornika,

- informację o ponadnormatywnym poborze wody (awaria).

2.3.2. Komory zasuw.

• komory prefabrykowane prostokątne (beton C35/45 o parametrach: nasiąkliwość do

5%, odporność chemiczna XA3), 

• w komorach zasuw montowana armatura związana z pracą zbiorników i pomp (zawory

zwrotne z korpusem z żeliwa sferoidalnego z pokryciem antykorozyjnym i zawieradłem

ze stali nierdzewnej, kompensatory i inne konieczne kształtki),

• skuteczne odwodnienie komór zasuw,

• wentylacja (nawiew, wywiew), kominki rurowe ze stali nierdzewnej,

• pomiar  przepływu  wody  na  rurociągu  doprowadzającym  i  odprowadzajcym,  z

zastosowaniem wodomierzy/przepływomierzy impulsowych,

• niezbędne zawory regulacyjne,

• system (w tym zdalnego) monitorowania, opomiarowania i sterowania pracą urządzeń,

umożliwiający włączenie do istniejącej sieci monitoringu Zamawiającego.

2.3.3. Wymagania w zakresie stali nierdzewnej stosowanej w zbiorniku wyrównawczym oraz

komorach zasuw.

W obiektach, należy stosować elementy ze stali nierdzewnej takie jak: rurociągi, pomosty, włazy,

drabinki zejściowe, podpory pod rurociągi oraz pozostałe elementy metalowe (śruby mocujące,

haczyki itp.). 

Należy stosować stal nierdzewną nie gorszą niż stal gat. 1.4301 zgodnie normą PN-EN 10088,

(zgodnie z normą PN gat. 0H18N9, zgodnie z normą niemiecką X5Cr18-10, według norm AISI stal

304). 

20



Śruby i nakrętki należy stosować ze stali nierdzewnej A2/A4 (według EN ISO 3506, stal A2 -18/10,

A4-17/12). 

2.3.4. Sieci, instalacje międzyobiektowe i armatura.

W ramach Przedsięwzięcia należy wykonać wszelkie rurociągi technologiczne wraz z niezbędną

armaturą  wynikające  z  zaprojektowanego  zakresu,  przy  użyciu  atestowanych  rur.  Rurociągi  i

armatura przeznaczona do kontaktu z wodą pitną musi posiadać pozytywną opinię Państwowego

Zakładu Higieny.

Rurociągi doprowadzające wodę do zbiornika projektowanego i istniejącego należy zrównoważyć

hydraulicznie.

Przewody wodociągowe:

Materiał  przewodów  wodociągowych:  PEHD  PN16  odporny  na  skutki  zarysowań  i  naciski

punktowe,  o  podwyższonej  odporności  na  propagacje  pęknięć  oraz  korozję  naprężeniową,  o

parametrach  dopuszczających  go  do  stosowania  w  metodzie  bezwykopowej,  z  możliwością

zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych, żeliwo sferoidalne, stal

nierdzewna lub inne materiały o porównywalnych właściwościach wytrzymałościowych i odporne

na korozję. 

Zasuwy odcinające:

Zasuwy należy zastosować jako miękkouszczelnione  kołnierzowe o parametrach:

• Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), PN16.

• Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1:2001.

• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 (DIN1693).

• Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia.

• Klin zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR.

• Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego.

• Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kołnierzykiem trzpienia.

• Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych.

• Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana

od medium.

• Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności

demontażu pokrywy.

• Uszczelka  czyszcząca  zabezpieczająca  korek  górny  uszczelnienia  trzpienia  przed

kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem.

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów

wg normy DIN 30677.
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• Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i

zabezpieczone masą zalewową.

• Klasa szczelności A.

Instalacja do płukania i odpowietrzania rurociągu (np. Hydrant nadziemny):

• Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501),PN16.

• Hydrant musi posiadać dwie nasady boczne typ B na węże Ø75.

• Głębokość zabudowy  RD = 1,0 lub 1,25 lub 1,5 lub 1,8m.

• Korpus górny,  korpus dolny, kolumna wykonane z żeliwa sferoidalnego.

• Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane przy pomocy

specjalnego wycięcia w grzybie.

• Zastosować osłonę odwodnienia hydrantu  wykonaną z tworzywa sztucznego (stelaż)

oraz włókna sztucznego (wypełnienie), w postaci dwudzielnego płaszcza.

• Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

• Wrzeciono ze stali nierdzewnej.

• Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe.

• Tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego z zawulkanizowaną powłoką elastomerową,

dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną.

• Drugie  zamknięcie  w  postaci  kuli  wykonanej  z  tworzywa  sztucznego  o  budowie

komórkowej.

• Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu.

• Zawór napowietrzający zabudowany w pokrywach hydrantu.

• Pierścień  dodatkowy  typu  o-ring  w górnej  komorze  hydrantu  zabezpieczający  pakiet

uszczelniający ślizgu przed korozją.

• Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania,

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów

wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.

• Kolor czerwony.

• Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384.

Bloki oporowe i podporowe:

Bloki  oporowe  stosować  w  węzłach  przy  połączeniach  z  istniejącą  siecią  i  przy  połączeniach

zmiany  materiału  żel.sf./PE.  Dodatkowo  bloki  podporowe  należy  stosować  pod  projektowaną

armaturą, na trójnikach, łukach, pod zasuwami, pod hydrantami. Bloki oporowe i podporowe należy

wykonać z betonu B25,  pomiędzy beton bloku a przewód należy standardowo położyć 2 warstwy

papy bitumicznej na sucho, alternatywnie 2 warstwy grubej foli budowlanej.  Bloki muszą spełniać

wymogi normy BN-81/9892-05. 
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Przewody kanalizacyjne:

Należy  stosować  rury  kanalizacyjne  PVC-U  SN8  SDR34  (ścianka  lita)  oraz  PE  odporne  na

oddziaływanie  ścieków o  wartościach  odczynu  od  pH  2  do  pH 12,  na  korozję  spowodowaną

działaniem ścieków komunalnych, wód deszczowych, powierzchniowych i gruntowych, odpornego

na  maksymalną  trwałą  temperaturę  ścieków  powyżej  +40˚C  do  +60˚C,  lub  o  równoważnych

parametrach.

Uwaga:

Materiał użyty do budowy musi zapewnić jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność

na korozję chemiczną i ścieranie. Do budowy należy indywidualnie dokonać wyboru materiałów

(zgodnie z wytycznymi zapisanymi w PFU) zależnie od wymaganej średnicy i warunków, w jakich

będzie przewód budowany i eksploatowany.

2.3.5. Studnie kanalizacyjne.

Materiał i elementy studzienek kanalizacyjnych:

Należy  stosować  studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane z  elementów betonowych  z  betonu

(beton samozagęszczalny SCC lub beton wibrowany). 

Dopuszcza się stosowanie studzienek kanalizacyjnych składających się z dwóch elementów tj.

podstawy  studzienki  oraz  kręgozwężki  zastępującej  kręgi  betonowe  i  konus,  wyłącznie  w

przypadkach,  gdzie jest to możliwe ze względów realizacyjnych i  tam gdzie występuje wysoko

poziom wód gruntowych. 

Dopuszcza się stosowanie studzienek PVC których kinety i  rury trzonowe spełniają wymagania

normy PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki kaskadowe:

Studzienki kaskadowe należy stosować  na połączeniach kanałów o dużej różnicy poziomów oraz

przy dużych spadkach kanałów. 

Studzienki  kaskadowe  przy  różnicy  poziomów  wynoszącej  powyżej  70  cm  należy  rozwiązać

indywidualnie w zależności od średnicy kanałów, przepływu ścieków, różnicy poziomów. 

W tych przypadkach dopuszcza się studzienki  kaskadowe z rurą przelewową,  z  pochylnią lub

studzienki  do wytracania  energii,  co  wymaga stosownych  obliczeń hydraulicznych i  akceptacji

Zamawiającego. 

Posadowienie studzienek kanalizacyjnych:

Sposób  posadowienia  studzienek  kanalizacyjnych  betonowych  prefabrykowanych  należy

przedstawić  w  projekcie.  Posadowienie  studzienek  betonowych  prefabrykowanych  jest
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uzależnione  od  warunków  gruntowo-wodnych  i  winno  być  rozwiązane  zgodnie  z  wytycznymi

producenta studzienek.

Wymagania w zakresie szczelności i wytrzymałości studzienek 

• Studzienki i komory muszą być wyposażone w przejścia szczelne dostosowane do rur

z których realizowany jest kanał oraz króćce przyłączeniowe o długości od 600 do 750

mm w zależności od średnicy rury (króćce dostarczane przez producenta stosowanych

rur). Należy stosować wyłącznie elastyczne połączenia studzienki z króćcem i króćca z

rurami. 

• Należy stosować wyłącznie szczelne studzienki, wszystkie połączenia w studzienkach

(w  tym  przejście  szczelne)  muszą  spełniać  wymagania  w  zakresie  szczelności

określone w normie PN-EN 1610. 

• Łączenie  poszczególnych  elementów  studzienek  należy  wykonywać  wyłącznie  na

elastomerowe uszczelki zgodne z PN-EN 681. 

• Komora robocza i  elementy trzonu studzienki  (kręgi  betonowe)  o wytrzymałości  na

zgniatanie nie mniejszej niż 30 kN/m. 

• Montaż elementów studzienki prowadzić należy ściśle według zaleceń producenta oraz

zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi. 

2.3.6. Hydrofornia

Dla hydroforni należy przewidzieć typowy budynek kontenerowy:

Podstawowe wyposażenie:

• orurowanie wykonane z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej kwasoodpornej,

• łączniki amortyzacyjne na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 

• przepustnice odcinające na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 

• wewnątrz  kontenera  instalacja  elektryczna  z  gniazdami,  oświetlenie,  grzejnik

elektryczny, itp., 

• umywalkę,

• zawory czerpalne,

• instalację kanalizacyjną,

• wpust podłogowy,

• szafkę sterowniczą.

Budynek hydroforni należy posadowić na fundamencie wyniesionym min. 0,5m nad poziom terenu.

wraz z podestem żelbetowym o wymiarach min. 1,5 x 1,5m i zadaszeniem.

Zestaw hydroforowy:

• Wymagane ciśnienie za zestawem: p = 5,0 bar.
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• Wydajność: Q = 7,0 dm3/s.

UWAGI:

Zestaw hydroforowy, musi zapewniać wydajność nie mniejszą niż 7,0 dm3/s przy ciśnieniu 5,0 bar

za zestawem hydroforowym.

Wydajność  zestawu  hydroforowego  i  sieci  wodociągowej,  musi  zapewnić  wydajność

przeciwpożarową wszystkich hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej (objętej kontraktem)

na poziomie 5 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,1 MPa, podczas poboru wody przez co najmniej

2 godziny, dla hydrantu nadziemnego DN80.

Pompy:

• rodzaj: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne,

• płaszcz zewnętrzny: stal 1.4301,

• podstawa/korpus: stal 1.4301,

• wirniki: stal 1.4301,

• wał pompy: stal 1.4301,

• ściągi: stal 1.4301,

• uszczelnienie: mechaniczne,

• liczba pomp: 2 do 4 szt.

• pompa rezerwowa: TAK,

• moc zestawu: ok. 8,0 kW,

• klasa sprawności silnika: IE3,

• max częstotliwość pracy: 50Hz,

• napięcie nominalne: 3 x 400V.

Elementy konstrukcyjne:

• konstrukcyjna wsporcza: stal 1.4301,

• kolektor ssawny i tłoczny: stal 1.4301,

• orurowanie ssanie i tłoczenie pomp: stal 1.4301,

• podstawki wibroizolacyjne,

• manometry i czujniki ciśnienia,

• zbiorniki  przeponowe  na  kolektorze  tłocznym  -  liczba  oraz  pojemność  zależna  od

wielkości zestawu,

• zawory lub przepustnice odcinające - na ssaniu oraz tłoczeniu każdej pompy,

• zawory zwrotne - na tłoczeniu każdej pompy.

25



Zabezpieczenie przed suchobiegiem:

• sonda hydrostatyczna 4..20mA,

• montaż w zbiorniku.

Sterowanie:

• sterowanie  urządzeniem  za  pomocą  sterownika  PLC  oraz  przetwornicami

częstotliwości,

• każda pompa posiada przypisaną, osobną przetwornicę częstotliwości,

• równomierna eksploatacja pomp,

• automatyczne, okresowe przełączanie przetwornicy/pompy wiodącej,

• stabilizacja ciśnienia na tłoczeniu,

• dwa tryby regulacji: ciągły/mieszany.

Standardowe wyposażenie rozdzielni sterowniczej:

• swobodnie programowalny sterownik PLC z panelem dotykowym,

• przetwornice częstotliwości z filtrem RFI - liczba zależna od liczby pomp w urządzeniu,

• zabudowa w szafie sterowniczej,

• aparatura zabezpieczająco-łączeniowa: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe,

• zabudowa w szafie sterowniczej,

• kontrola zasilania faz: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz,

• obudowa metalowa, malowanie proszkowe, IP54,

• rozłącznik główny,

• sygnalizacja zasilania, pracy pomp,

• przyciski podświetlane.

Hydrofornię należy wyposażyć w stałe i automatyczne zasilanie awaryjne w formie spalinowego

agregatu  prądotwórczego.  Agregat  należy  posadowić  na  odpowiednim  fundamencie  i

zabezpieczyć trwale przed czynnikami atmosferycznymi.

2.3.7. Odwodnienia.

Wykonawca  winien  zaprojektować  i  wybudować  odwodnienie  w  formie  drenażu  opaskowego

zbiornika, z rur drenarskich PVC-U lub PP w otulinie filtracyjnej z geowłókniny. Sposób ułożenia

rurociągu w gruncie powinien być zgodny z przyjętą technologią producenta rury.  Wody należy

odprowadzić do istniejącego zbiornika rozsączającego.

2.3.8. Instalacje elektryczne i AKPiA

• obiekt wyposażyć w instalacje oświetlenia ogólnego,
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• elementy  aparatury  kontrolno-pomiarowej  i  automatyki,  zintegrować  z  istniejącym

systemem monitoringu, eksloatowanym przez Zamawiającego,

• wykonać rozdzielnie,  z których zasilane będą poszczególne urządzenia i  oświetlenie.

Konstrukcja rozdzielni powinna umożliwiać swobodny demontaż i montaż urządzeń oraz

przewodów  w  niej  zainstalowanych,  a  także  podłączenie  i  zakładanie  przyrządów

pomiarowych, w tym amperomierzy kleszczowych, na przewody odpływowe. Wykonać

zasilanie rozdzielnic z rozdzielni głównej.

2.4. Wymagania zamawiającego dotyczące realizacji i odbiorów robót budowanych.

2.4.1. Wytyczne realizacyjne.

• Wszystkie  projektowane  elementy  budowlane  należy  zamawiać  i  montować  po

dokładnym sprawdzeniu wymiarów w miejscu ich montażu.

• Wszelkie  rozwiązania  techniczne,  organizacyjne  i  inne  związane  z  prawidłową

realizacją budowy i przekazaniem obiektu Zamawiającemu, a niezawarte w PFU lub

dokumentacji technicznej winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,

sztuką budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego części i wyposażenia.

• Roboty nieujęte w którejkolwiek dokumentacji,  a wynikające z technologii  budowy,

zastosowania  materiałów  lub  montażu  urządzeń  winne  być  uwzględnione  w

kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy  i  brak  ich  wyszczególnienia  w  PFU  lub

dokumentacji  projektowej  nie  może  stanowić  podstawy  do  roszczeń  finansowych

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

• Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być najwyższej

jakości,  odpowiadać  Polskim  Normom,  odnośnym  przepisom  ich  stosowania  i

wykorzystania.

• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  i  zatwierdzenia  u  Zamawiającego

harmonogramu prac, wyłączeń sieci, itp.

• Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników do odpowiednich robót i warunki

pracy odpowiadające wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną w

razie zaniedbania tych wymogów.

• Wykonawca, na życzenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, wykona na własny

koszt normowe testy materiałów w celu sprawdzenia zgodności ich własności i jakości

z normami i dokumentacją techniczną. Wyniki testów stanowić będą integralną część

dziennika budowy i  mogą stanowić  podstawę do usunięcia  wadliwych materiałów i

wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy.

• Wszelkie odchyłki niedopuszczone normami i dokumentacją są podstawą do wymiany

na koszt Wykonawcy elementu wadliwego.
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• Wykonawca  dostarczy  odpowiednie  atesty  stosowanych  na  budowie  materiałów  i

wyrobów.

• Wyroby i materiały winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki

wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami budowlano –

montażowymi  stanowić  będą  załącznik  dokumentacji  budowy  prowadzonej  przez

Wykonawcę.

• Wszelkie prace budowlane winny być wykonywane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi

producentów i dostawców materiałów i urządzeń.

• Prace makro i mikroniwelacji należy poprzedzić sondowaniem lub ręcznym przekopem

próbnym.  O  ewentualnym wykryciu  niezinwentaryzowanych  geodezyjnie  elementów

infrastruktury  podziemnej  należy  niezwłocznie  powiadomić  Projektanta  oraz

Zamawiającego.

• Materiały  budowlane  powinny  odpowiadać  atestom i  normom technicznym.  Roboty

budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z projektem, zasadami sztuki

budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i normami pod kierunkiem uprawnionego

Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych.

      

Roboty ziemne:

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050 oraz PN-B-10736.

Odwodnienie wykopów:

Ewentualne  odwodnienie  wykopów  wykonać  w  oparciu  o  opracowany  przez  Wykonawcę

szczegółowy  projekt,  z  uwzględnieniem  uzyskania  pozwolenia  wodnoprawnego  –  jeśli  będzie

wymagane.

Skrzyżowanie z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu:

W miejscach skrzyżowań wykonywanych urządzeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wykopy

należy wykonywać ręcznie pod nadzorem Właściciela danej infrastruktury. 

Odtworzenie nawierzchni:

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać w nawiązaniu do wytycznych zarządców dróg, dziełek

prywatnych, itp.

Próby kanałów grawitacyjnych wraz ze studzienkami:

Po wykonaniu kanałów należy je poddać płukaniu używając czystej wody. Ułożone odcinki powinny

być poddane próbom na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do kanału
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wg  normy  PN-EN  1610.  Przed  zasypaniem  kanałów  Wykonawca  zobowiązany  jest  zlecić

uprawnionemu geodecie, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej infrastruktury.

Próby rurociągów:

Próbę  szczelności  i  wytrzymałości  sieci  wodociągowej  i  instalacji  wodociągowej  należy

przeprowadzić metodą hydrauliczną, zgodnie z normą PN-81/B-10725 oraz instrukcją producenta

rur i kształtek. Ciśnienie próbne powinno wynieść 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,0

MPa. Próby podlegają odbiorowi przez Zamawiającego.

Uwagi:

Wszelkie prace ziemne i instalacyjne muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami

i przepisami w tym w szczególności:

• PN-B-10736 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych  i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

• PN/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i

badania przy odbiorze.

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

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

odbiorze.

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

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

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

• "Wymagania techniczne Cobrti Instal” 

2.4.2. Odbiór robót.

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu realizacji inwestycji i przeprowadzeniu badań.

Szczegółowy  harmonogram,  zakres  oraz  plan  odbiorów  częściowych  zostanie  szczegółowo

wyspecyfikowany przez Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

na podstawie ostatecznej dokumentacji projektowej.

W rozumieniu ogólnym, czynnościom odbiorowym będą podlegały przede wszystkim:

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

• użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,

• prawidłowość  wykonania  zbiornika,  rurociągów,  komór,  hydroforni  kanalizacji,

studzienek, oraz ich połączeń, przewiertów, itp.

• prawidłowość wykonania izolacji,

• szczelność przewodów.
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• sprawdzić  zgodność  wymagań  projektowych  przy  uwzględnieniu  wprowadzonych

zmian,  ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz

pomiarów i badań,

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących robót,

• dokonać szczegółowych oględzin,

• inne  aspekty  wynikające  ze  specyfiki  poszczególnych  elementów  zamierzenia

inwestycyjnego.

2.5. Rozliczenie realizacji inwestycji.

Zamawiający przewiduje rozliczenie inwestycji w formie ryczałtu.
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2.6. POGLĄDOWY ZAKRES INWESTYCJI.

L.p. Urządzenie/materiał: Ilość Jednostka:

Wodociąg zasilający

1 Trójnik kołnierzowy DN150 1 szt.

2 Kołnierze specjalne połączeniowe DN150 2 szt.

3 Zasuwa kołnierzowa DN150 2 szt.

4 Rura Ø160mm PE100 SDR11 PN16. 266,5 m

Zbiorniki z komorami

5 Podziemna betonowa komora zasuw, kompletna 2 szt.

6 Zasuwa kołnierzowa DN150 19 szt.

7 Wodomierz / przepływomierz kołnierzowy DN100 3 szt.

8 Trójnik kołnierzowy DN150 7 szt.

9 Kołnierz specjalny połączeniowy 5 szt.

10 Zawór zwrotny. 7 szt.

11 Zawór regulacyjny stałego przepływu 2 szt.

12
Żelbetowy zbiornik wodociągowy o pojemności 
250m3, dwukomorowy, kompletny 1 szt.

13

Elementy uzupełniające zbiornika (izolacje, 
ocieplenie, płyta fundamentowa, instalacje, grzałka,
itp.) 1 szt.

14 Rura Ø160mm PE100 SDR11 PN16. 82,0 m

15 Zestaw hydroforowy wraz z szafką sterującą 1 szt.

16

Kontener dla zestawu hydroforowego wyposażony 
w grzejnik, fundament, podest, zadaszenia, agregat
itp. 1 szt.

17 Trójnik kołnierzowy DN150 2 szt.

18 Zawór zwrotny kulowy DN150 1 szt.

19 Łuk kołnierzowy DN150 6 szt.

20 Zasuwa  kołnierzowa DN150 4 szt.

21 Trójnik kołnierzowy DN150/DN80 1 szt.

22 Zasuwa kołnierzowa DN80 1 szt.

23 Hydrant technologiczny nadziemny DN80 1 szt.

Kanalizacja i drenaż

24 Rura drenarska w otulinie Ø100mm 84 m

25 Studzienka drenarska 6 m

26 Rura Ø160mm PVC 52 m

27 Rura Ø160mm PE100 SDR11 PN16. 24 m

28 Studzienka kanalizacyjna 6 szt.

29 Zasuwa kołnierzowa DN150 2 szt.
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2.7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

01-1091 Zagospodarowanie terenu. 1:500

02-1091 Mapa orientacyjna. 1:2000

03-1091 Zbiornik wodociągowy – rzut z góry. -

04-1091 Zbiornik wodociągowy – Przekrój A-A. -

05-1091 Schematy komór zasuw. -

06-1091 Schemat hydroforni. -
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1.  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów.

Na  terenie  planowanego  przedsięwzięcia  obowiązują  ustalenia  Miejscowych  Planów

Zagospodarowania  Przestrzennego”   -  uchwała  nr  XLII/327/2018  Rady  Gminy  Kocmyrzów-

Luborzyca  z  dnia  12  lipca  2018  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego sołectw gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

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

budowlanego.

Roboty  objęte  zamówieniem opisanym w  niniejszym PFU należy  zaprojektować  i  wykonać  w

szczególności w oparciu o: 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177), z

późn. Zmianami.

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 póz. 627), z

późn. Zmianami.

• Ustawa  Prawo  wodne  z  dnia  18.07.2001  r.,  Dz.  U.  Nr  115,  póz.  1229,  z  późn.

Zmianami.

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.

U.2003 nr 7, póz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.).

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,

ustawy  o  odpadach  oraz  o  zmianie  innych  ustaw.  (Dz.U.01.100.1085  z  dnia  18

września 2001 r.).

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  z dnia 24.08.1991 r.,  Dz.  U. Nr 81, póz.  351

zpóźn. zm.

• Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, póz. 1386, 2002 r.

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, póz. 414 z 1994 r, tekst

jednolity - Dz. U. Nr 106, póz. 1126 z 2000 r., z póżn. zm.

• Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie

niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, póz. 718, 2003 r. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. Nr 2015 poz. 1989).

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia

7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, póz. 747, 2001 r, z późn. zmianami. 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2013 poz. 1129. 
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• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  22  września  2015  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554).

• Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 25

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz 463).

• Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz 1422).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009

nr 124 poz 1030.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.

w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony

przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz 2117). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r,

w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i

terenów, Dz.U. Nr 2010, nr 109, poz 719).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), z późn. zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1125, 1126, 2003 r).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.,  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr

47, póz. 401, 2003 r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz

szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, póz. 1256, 2002 r.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony

przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, póz. 182).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, póz. 1278). 

• PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

• PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. 
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• PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 

• PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

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

odbiorze. 

• PN-85/H-74306:  Armatura  i  rurociągi.  Wymiary  połączeniowe kołnierzy  na ciśnienie

nominalne do 1 MPa. 

• PN  92/B-10735:  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze. 

• PN-87/B-01060:  Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia.

Terminologia. 

• PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

• PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

• PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

• BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

• PN-86/E-05003/02:  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Ochrona

podstawowa. 

• PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

• PN-92/E-05009/41:  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN/E-05009/443:  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona

przepięciowa. 

• PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. 

• PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

• PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych

oraz dworców i środków transportu publicznego. 

• PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o

napięciu znamionowym nie przekraczającym 0,6/1kV 

• PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i  klimatyzacyjne -

Właściwości mechaniczne 

• PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i

badania 

• Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac

projektowych.
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3.3. Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego.

• Uprawnienia Budowlane Opracowujących.

• Zaświadczenia o przynależności Opracowujących do Izby Inżynierów Budownictwa.

• Oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przyłączenia

obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej wydane przez Tauron-Dystrybucja.

• Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.
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MAIOPOLSKA 
O K R E G O W A  
I Z B A  
INZYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 

Kraków, dnia 30 maja 201 1 r. 

MAP OIIB/KW0054-0243111 

DECYZJA 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektów, iniynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpóz'n. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 
ust. 1, 3 i 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 
poz. 11 18 z póin. zm.), 5 1 1 ust. 1 pkt 1, 5 15 i 5 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicnych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 
zpóin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póz'n. zm.). 

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 
stwierdza, ze 

Pan mgr ini. Przemyslaw Jan Kluba 
urodzony dnia 24.06.1980 r. w Krakowie 

uzyskai. 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

numer ewidencyjny MAP/216/PWOS/11 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych. 

UZASADNIENIE 

Okrcgowa Komisja Kwalifikacyjna Maiopolskiej Okrcgowej Izby Iniynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie 
protokoiów z postcpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziia, ze Pan Przemyslaw 
Kluba posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktykq zawodowq koniecznq do uzyskania uprawnien 
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnogci i uzyskal pozyiywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. 
Szczegóiowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. 

POUCZENIE 
Od niniejszej decyzji siuiy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynierów Budownictwa w Warszawie, za poirednictwem 
Maiopolskiej Okrqgowej Izby Iniynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. 

Sklad Orzekajqcy 
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: 

1. Przewodniczqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 
dr ini. Zygmunt Rawicki 

2. Czlonek Skladu Orzekajqcego 
ini. Stanisiaw Chrobak 

3. Czlonek Skladu Orzekajqcego 
mgr ini. Maria Duma 

Otrzymujq 
1. Pan Przemysiaw Kluba 

ul. Królewska 8411 
30-079 Kiaków 

2. Giówny Inspektor Nadzom Budowlanego 
3. ala 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Pan Przemysław Kluba o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0349/11
adres zamieszkania ul. Królewska 84/1, 30-079 Kraków
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-D2R-DJB-SE5 *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Pan Michał Łukasz Krzyształa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0374/20

adres zamieszkania ul. Teligi 32/81, 30-835 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-C28-3VV-1UW *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Pani Magdalena Elżbieta Zawada - Gawłowicz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0397/11
adres zamieszkania ul. Bukowska 5/33, 32-050 Skawina
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-J8M-SD1-YFD *
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