
                                                                                                                                          

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia. 

Wykonanie robót budowlano montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa stacji 

uzdatniania wody w Niewieszu. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Programu, oś 3 
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działania 321 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.   
 
 
 
 
 
II. Opis  szczegółowy przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach 

zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 



Wykonanie robót budowlano – montażowych na inwestycji pn. „Przebudowa stacji 

uzdatniania wody w Niewieszu” obejmuje między innymi: 

studnię głębinową wraz z obudową, 

kontenerowa stacja uzdatniania wody – technologia, 

rurociągi wody surowej, 

rurociągi wody czystej zasilającej zbiorniki, 

instalacje elektryczne wraz z monitoringiem, 

kanalizacja wód popłucznych PVC 250 i rurociąg tłoczny PEHD 90, 

kanalizacja technologiczna spust i przelew zbiornika retencyjnego, 

zbiornik ścieków sanitarnych, 

instalacja zimnej i ciepłej wody, 

wentylacja w budynku SUW Niewiesz, 

ogrodzenie terenu SUW, 

zbiornik na wodę pitną - żelbetowy łupinowy, 

droga dojazdowa, 

nawierzchnie utwardzone na terenie SUW Niewiesz, 
 

Zadanie należy wykonać do 15.05.2015 r. 

 

2. Szczegółowy zakres robót określają : 

a) Dokumentacja projektowa 

b) Przedmiary robót 

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe informacje istotne dla przedmiotu zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy 

materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane 

jedynie w celu sprecyzowania paramentów wymogów techniczno – użytkowych przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologiczne 

równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń 

równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń 

wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym , 

jakościowym i funkcjonalnym. 

Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie jako deklaracja 

wbudowania materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej.   

 

 

L.P 

Nazwa 

(urządzenia, typ 

lub producent) 

użyta w 

dokumentacji. 

Parametry techniczne produktu 

1 2 3 

 INSTALACJE I 

URZĄDZENIA 

TECHNOLOGICZNE 

SUW 

 

1 Pompa Grundfos SP 

46-2 wraz z 

rurociągiem tłocznym i 

osprzętem. 

 Punkt pracy pompy w układzie studnia-filtry zbiorniki: Hp 16,4 mH2O, q = 

42,5 m3/h, silnik – 3x400 V o mocy 3,0 kW, pompa i silnik wykonane ze stali 

chromoniklowej spożywczej 1.4301, sterowana automatycznie oraz ręcznie, 

zawieszona na rurociągu tłocznym ze stali chromoniklowanej spożywczej 

1.4301, L= 2x6 m, z kołnierzami i śrubami nierdzewnymi, głowica studni z 

stali 1.4301. Rurociągi do połączenia z rurą PEHD oraz  armatura w 

obudowie studni ze stali 1.4301. 

Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem oraz pomiar poziomu lw w studni 

przy pomocy sondy hydrostatycznej. 

2 Obudowa studni 

Lange - Hydroglobal 

Podstawowe wymiary zewnętrzne : dł. 1,66, sz. 1,10, grubość 0,10. Pokrywa 

wykonana z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) laminatu 

poliestrowo-szklanego. Przestrzeń między elementami wypełniona warstwą 



pianki poliuretanowej o grubości 50 mm.  Należy zastosować obudowę ze 

średnicami rurociągów i armatury DN 80, przy średnicy podstawy dla rury 

okładzinowej Dn 355 z możliwością okresowego ogrzewania obudowy.  

Wykonanie podstawy obudowy z konstrukcji stalowej w osłonie z laminatu 

poliestrowo-szklanego oraz zamontowanie wlotu powietrza w dolnej części 

pokrywy. Dodatkowe łupki z pianki poliuretanowej ocieplające pionowy 

odcinek rury wodociągowej wychodzącej z obudowy, a także całkowite 

ocieplenie podstawy obudowy poprzez wypełnienie kratowej konstrukcji 

podstawy pianką poliuretanową.  

3 Zestaw areacji 

AIC1000  

Instalcompact wraz ze 

sprężarką 

 Aerator Dn 1000, V=2,3 m3, ciśnieniowy, w wykonaniu ze stali 

kwasoodpornej 1.4301, z wymuszonym przepływem powietrza, ze złożem z 

pierścieniami wypełniającymi o powierzchni czynnej 185 m2/m3, ze spustem, 

z kurkiem do poboru wody do analizy, z odpowietrznikiem ze stali 

nierdzewnej, z możliwością ręcznego odpowietrzania odprowadzonego 

przewodem nierdzewnym stalowym do kanalizacji popłuczyn, z manometrem 

o odpowiedniej skali na wejściu. 

Sprężarka bezolejowa, wolnoobrotowa, z funkcją automatycznego restartu, 

ze zbiornikiem 200 l, o parametrach q = 15 m3/h przy p=0,8 MPa. oraz p= 

2,2kW 

Orurowanie zestawu ze stali kwasoodpornej 1.4301, z rur z wyciąganymi 

szyjkami, kołnierze luźne nierdzewne, śruby i nakrętki nierdzewne, 

przepustnice z dyskami nierdzewnymi. Łączenie rur przy pomocy spawania 

orbitalnego w komorze zamkniętej. 

Zestaw aeracji powinien posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. Nie 

dopuszcza się stosowania atestów częściowych na poszczególne podzespoły 

zestawu. 

4 Zestaw filtracyjny FIC 

/106/6126 

Instalcomact 

 Zestawy filtracyjne ze zbiornikami 3x1600mm, o wysokości walczaka 1600 

mm, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301, z włazami górnym i 

bocznym, z drenażem rurowym promienistym w wykonaniu ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 ze szczelinami o wielkości nie większej niż 0,5 mm.  

Złoże filtracyjne kwarcowo-katalityczne, konstrukcja i uziarnienie złoża wg. 

projektu. Praca automatyczna z możliwością ręcznego zamykania 

przepustnic. 

Orurowanie zestawu ze stali kwasoodpornej 1.4301 z rur z wyciąganymi 

szyjkami, kołnierze luźne, nierdzewne, śruby i nakrętki nierdzewne. Łączenie 

rur przy pomocy spawania orbitalnego w osłonie gazów szlachetnych. 

Osprzęt każdego filtra stanowi sześć przepustnic z napędem 

pneumatycznym, z dyskami nierdzewnymi, z siłownikami pneumatycznymi, 

posiadającymi zaworki sterujące i tłumiące, umożliwiającymi automatyczną 

pracę w cyklu filtracji i regeneracji oraz odcięcie pojedynczego filtra w 

przypadku konieczności, pomiar ciśnienia na górze oraz na dole filtra, 

przewód odwodnienia filtra o średnicy minimum 50 mm, odpowietrznik ze stali 

nierdzewnej z możliwością odcięcia odpowietrznika i odpowietrzenia 

ręcznego. Przewód odpowietrzenia ręcznego ze stali kwasoodpornej 1.4301, 

wprowadzony do skrzyni przelewowej, z możliwością kontroli wizualnej 

odpowietrzenia.  

Skrzynia przelewowa ze stali kwasoodpornej 1.4301, z zabezpieczeniem od 

góry przed wychlapywaniem popłuczyn. Za zestawem filtrów kurek do poboru 

wody do analizy. 



Wydajność filtrów – 42,5 m3/h przy zapewnieniu jakości wody pitnej. 

Zestaw filtracji powinien posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. Nie 

dopuszcza się stosowania atestów częściowych na poszczególne podzespoły 

zestawu. 

5 Zestaw dmuchawy 

Instalcompact :           

DIC-83H 

- zawór 

bezpieczeństwa 2BH1 

510-1HC56-83H 

- łącznik 

amortyzacyjny 

ZKB,DN65 

- zawór zwrotny typ 

402, DN65 

- przepustnica 

odcinająca DN 65 

 Dmuchawa bezolejowa o wydajności 144,7 m3/h przy sprężu 4,6 m H2O, 

p=5,5kW, z wylotem Dn 65 mm, wyposażona w odpowiedni zawór 

bezpieczeństwa, łącznik amortyzacyjny, zawór zwrotny oraz przepustnicę 

odcinającą z dyskiem ze stali nierdzewnej. Medium stosowanej armatury – 

powietrze. Silnik trójfazowy. Praca automatyczna i ręczna. 

Zestaw dmuchawy powinien posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. 

Nie dopuszcza się stosowania atestów częściowych na poszczególne 

podzespoły zestawu. 

6 Pompa popłuczna 

Instalcompact NB 80-

160/177/4,0 kW 

Pompa płucząca o parametrach Q = 109,0 m3/h, H = 11,3 m H2O, p=4,0kW z 

kolektorami ssawnym oraz tłoczącym ze stali kwasoodpornej 1.4301, z 

armaturą nierdzewną zwrotną i odcinającą na ssaniu i tłoczeniu, 

zamontowana na wspólnej ramie z zestawem hydroforowym, sterowana 

programatorem oraz ręcznie. 

Zestaw dmuchawy powinien posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. 

Nie dopuszcza się stosowania atestów częściowych na poszczególne 

podzespoły zestawu. 

7 Zestaw hydroforowy 

pomp II stopnia ZH-

ICL/M4.25.3B/5,5 kW 

 Zestaw hydroforowy o wysokiej sprawności (energooszczędny) o punkcie 

pracy zestaw-sieć wodociągowa rozdzielcza - Q=85 m3/h, H=47 m H2O, 

składający się z czterech pomp ( w tym jedna rezerwowa), o stabilnym 

ciśnieniu, sterowany falownikiem, współpraca falownika z dowolną pompą, 

płaszcz pomp, wał, wirniki oraz podstawa pompy ze stali austenitycznej, 

orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali kwasoodpornej 

1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1, wszystkie spoiny wykonane w technologii 

właściwej dla stali kwasoodpornej metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej 

do spawania orbitalnego w osłonie argonowej. Kolektory z króćcami 

przyłączeniowymi ze stali kwasoodpornej – kołnierze wywijane wykonane  

również ze stali kwasoodpornej 1.4301. Odgałęzienia kolektorów wykonane 

metodą kształtowania szyjek. Na kolektorze tłocznym zamontowane zbiorniki 

przeponowe w odpowiedniej ilości. Kolektor tłoczny zamontowany powyżej 

kolektora ssawnego. Konstrukcja wsporcza zestawu wykonana ze stali 

kwasoodpornej 1.4301. Na ramie zestawu zamontowana pompa płucząca. 

Na wejściu kolektora tłocznego do sieci kurek do pobory wody do analizy. 

Zestaw hydroforowy powinien posiadać atest PZH na kompletne urządzenie. 

Nie dopuszcza się stosowania atestów częściowych na poszczególne 

podzespoły zestawu. 

8 Zestaw dozujący 

Grundfos 

Zestaw z pompą dozującą sterowana elektronicznie impulsem z regulatora 

lub licznika wodomierza, zabezpieczoną przed sucho biegiem i przegrzaniem. 

Napięcie zasilania 230V. W skład zestawu wchodzi pompa dozująca, zestaw 

czerpalny, mieszadło ręczne ubijakowe, zbiornik PE 100 litrów ze 

wskaźnikiem napełnienia i króćcem spustowym, zawór przelewowy, zawór 

zwrotny, trzy punkty dozowania, kompensator, regulator ciśnienia. Wszystkie 

elementy odpowiednie do pracy w środowisku agresywnym z 



uwzględnieniem krystalizacji (podchloryn sodu). 

Praca zestawu dozującego w trybie normalnym - podłączony do przewodu 

wody uzdatnionej po filtrach, w trybie awaryjnym - podłączony do przewodu 

wody surowej przed mieszaczem lub rurociągu wody czystej za zestawem 

hydroforowym (sieć rozdzielcza). 

Wymagany atest PZH. 

9 Lampa UV Transmisja wody  95% i dawka 400J/m2, wydajność Q=122m3/h, materiał 

reaktora AISI316, przyłącze DN 150, ilość żarników 5szt.x 130W, zużycie 

energii 800W, żywotność promienników 12000 h.  

10 Przepustnice - 

Instalcompact 

Przepustnice szczelne, o zerowym przecieku kroplowym w całym zakresie 

ciśnień, w obu kierunkach, ze specjalnie profilowanym jednoczęściowym 

trzpieniem, z dyskiem ze stali kwasoodpornej, uszczelka EPDM, z 

odpowiednio dobranym napędem pneumatycznym (z zaworkami sterującymi i 

tłumiącymi) w bloku filtracji, w pozostałych przypadkach – z napędem 

ręcznym z dźwignią zamontowaną na stałe. W przypadku napędu 

pneumatycznego – możliwość ręcznej obsługi przepustnicy. 

11 Odpowietrzniki 

MANKENBERG 

Działanie na- i odpowietrzające, obudowa ze stali CrNiMo, uszczelnienie 

obudowy NBR, części zewnętrzne stal CrNiMo, pływak ze stali CrNiMo lub 

pianka PU, uszczelka FPM lub metalowa, profil zaczepu stal CrNiMo. 

Odprowadzenie odgazowania poza zbiornik odpowietrzany, w sposób 

zapobiegający zanieczyszczaniu zbiornika oraz zasysaniu niepożądanego 

medium. Możliwość odcięcia odpowietrznika z jednoczesnym ręcznym 

odpowietrzeniem, odprowadzonym przewodem nierdzewnym w sposób jak 

wyżej, możliwością wizualną kontroli odpowietrzenia.. 

12 Rozdzielnia 

pneumatyczna wg. 

dok. Instalcompact 

Rozdzielnica pneumatyczna dostosowana do współpracy z jedną studnią 

głębinową, dostarcza powietrze do systemu aeracji oraz zasilania siłowników 

pneumatycznych. W skład rozdzielni wchodzą: zawór odcinający, filtro-

reduktor z filtrem powietrznym i manometrem z możliwością automatycznego 

spustu wytrąconej wody, elektrozawór z czujnikiem ciśnienia powietrza 

zasilający siłowniki, reduktor ciśnienia z manometrem regulujący ciśnienie 

powietrza wchodzącego do aeracji, filtr mgły olejowej z możliwością 

automatycznego spustu wytrąconego oleju, zawór elektromagnetyczny 

przypisany do pompy głębinowej, zawór dławiący do precyzyjnej regulacji 

ilości przepływającego powietrza, rotametr do pomiaru ilości przepływającego 

powietrza, skuteczny zawór zwrotny za rotametrem oraz zawór 

bezpieczeństwa zabezpieczający przed dopływem powietrza pod zbyt dużym 

ciśnieniem w przypadku awarii reduktorów. Rotametr dobrany do panującego 

ciśnienia i przepustowości, ze skalą wskazującą rzeczywisty przepływ 

powietrza, bez konieczności stosowania przeliczeń. 

Odprowadzenia przewodów automatycznego spustu kondensatów do 

szczelnego pojemnika pod rozdzielnią. 

Całość urządzeń rozdzielni w estetycznej szafce naściennej, z drzwiczkami i 

przeszkleniem umożliwiającym obserwację rotametru bez otwierania 

rozdzielni. 

Rozdzielnia pneumatyczna powinna posiadać atest PZH na kompletne 

urządzenie. Nie dopuszcza się stosowania atestów częściowych na 

poszczególne podzespoły zestawu. 

13 Osuszacz powietrza - Parametry Q=750m3/h i max mocy 0,85 kW. Obudowa z blachy 

galwanizowanej malowanej proszkowo, wentylator z aluminium, parownik z 



QDB200  rur miedzianych z aluminiowymi blaszkami, skraplacz z rur miedzianych z 

aluminiowymi blaszkami, układ chłodzący z rur miedzianych z kapilarami i 

osuszaczem, z możliwością sterowania wilgotności, z pojemnikiem na 

skropliny oraz możliwością odprowadzenia grawitacyjnego skroplin do 

kanalizacji, przenośny, zasilanie 230 V, do stosowania w pomieszczeniach 

bez otwartego lustra wody. 

14 System wizualizacji 

Instalcompact 

Zarządzanie pracą SUW realizowana będzie poprzez kolorowy panel 

dotykowy współpracujący ze sterownikiem swobodnie programowalnym  o 

przekątnej minimum 7”, na którym można obserwować parametry pracy 

wszystkich urządzeń SUW ( w tym odstojnika popłuczyn) oraz sterować ich 

pracą (za wyjątkiem zestawu hydroforowego i sprężarki, które posiadają 

własne sterowniki). 

Zarządzanie pracą zestawu hydroforowego poprzez kolorowy panel dotykowy 

współpracujący ze sterownikiem ICSW o przekątnej minimum 7”, na którym 

można obserwować pracę zestawu hydroforowego i sterować nim. 

Wymogi systemu monitoringu i wizualizacji – zgodnie z projektem. 

Monitoring SUW umożliwia przesył drogą radiową (436,750 MHz) 

parametrów pracy SUW do siedziby MPWiK w Poddębicach oraz umożliwia 

sterowania niektórymi parametrami jej pracy, zgodnie z projektem 

budowlanym. Monitoring powinien być kompatybilny z obecnym systemem 

monitoringu funkcjonującym w MPWiK w Poddębicach obsługującym Stacje 

Uzdatniania Wody. 

15 Przepływomierz 

elektromagnetyczny 

DN 150 

Przepływomierz elektromagnetyczny nowy z ważną legalizacja z głowicą i 

przetwornikiem. Przetwornik: Obudowa polowa z tworzywa, wskazania 

przepływ chwil. w m3/h; zliczanie objętości w m3. Kołnierz i obudowa 

wykonane ze stali nierdzewnej PN 16, IP68(hermetyzacja). 

Sygnały wyjściowe: 4 - 20 mA, impuls co 1m3 - transoptor, RS485 (MODBUS 

RTU) 

Zasilanie 230 V AC, Zakres pomiarowy zmienny 0 - 9 ... 180 m3/h 

Przewody pomiarowe: 10m. 

Przetwornik: obudowa odlew aluminiowy lakierowany proszkowo  detekcji 

przepływu wstecznego i przetwornika A/C.Czêść cyfrowa posiada pełną 

izolację galwaniczną od pozostałych obwodów. Zawiera programowalne 

układy 

EPLD oraz specjalizowany mikroprocesor wyposażony w zegar czasu 

rzeczywistego RTC i nieulotną pamięć. klawiatura umożliwiająca 

przeglądanie i wprowadzanie nastaw. 

Wyświetlacz wskazujący przepływ chwilowy i stan licznika. Przetwornik  

wyposażony w układ wykrywania "pustej rury". 

16 Wodomierz  śrubowy 

DN 100  

Wodomierz śrubowy z nadajnikiem impulsów max. PN16. Liczydło 

wyposażone w nadajnik impulsów [1imp/1m3], nadajnik kontaktronowy, 

wodomierz wyposażony w osłonę liczydła z pokrywką. Klasa  metrologiczna 

R80 H z liczydłem skierowanym ku górze. Dwustronnie łożyskowany wirnik   

17 Wodomierz śrubowy 

DN 125   

Wodomierz śrubowy z nadajnikiem impulsów max. PN16. Liczydło 

wyposażone w nadajnik impulsów [1imp/1m3], nadajnik kontaktronowy, 

wodomierz wyposażony w osłonę liczydła z pokrywką. Klasa  metrologiczna 

R80 H z liczydłem skierowanym ku górze.  



 INSTALACJE WOD-

KAN I RUROCIĄGI  

MIĘDZYOBIEKTOWE 

 

1 Pompa wód 

nadosadowych 

SL1.50.65.09.2.50B 

Pompa zatapialna. Wirnik ze stali nierdzewnej EN 1.4408. 

Osłona spiralna z żeliwa i obudowa silnika albo z żeliwa. 

• Wodoszczelny wlot kabla z odpornego na korozję poliamidu. 

• Kabel zasilający zawiera przewody czujników termicznych 

umieszczonych w uzwojeniach silnika. 

• Detektor wilgoci do ciągłego monitorowania komory silnika 

i automatycznego wyłączenia pompy w przypadku wycieku w 

pompach SL  

• Łożyska trwale nasmarowane. 

• Przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości  

• Gładka osłona obudowy silnika zapobiega przyklejaniu się 

zanieczyszczeń do pompy. 

• Wirnik SuperVortex o wysokiej sprawności pompowania 

i mniejszym ryzyku awarii. 

• Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym dla zastosowań 

w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem. 

• Silnik w klasie izolacji F (155°C), stopniu ochrony IP68, z łącznikami 

termicznymi w uzwojeniach silnika. 

• Konstrukcja ułatwiająca serwisowanie: 

* pierścień zaciskowy pomiędzy silnikiem a pompą 

* uszczelnianie kasetowe wału 

* połączenie kablowe z silnikiem poprzez wtyczkę 

Parametry pompy: 

- Hgeo = 3,6 m H2O 

- ∆ Hm = 0,28 m H2O 

- ∆ Kl = 3,32 

- ΣH = 7,2 m H2O 

2 Podgrzewacz wody 

DAFI 3,7 z wylewką 

Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody z baterią, metalową wylewką 

135 mm, o mocy 3,7 kW 

3 Podgrzewacz wody 

DAFI 4,5 z regulacją 

w zakresie 15°-30° 

Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody o mocy  4,5 KW z regulatorem 

temperatury przepływającej wody w zakresie 15°-30° 

4 Oczomyjka Uruchamiana przez naciśnięcie klapki ze stali nierdzewnej uruchamiającej 

zawór kulowy. Cechy urządzenia: 

- misa wykonana z chemoodpornego tworzywa ABS ze stabilizatorami UV, 

średnica 25 cm 

- wylewka: dwie głowice do przemywania oczu wykonane z tworzywa ABS. 

Pokrywy głowic otwierają się samoczynnie pod wpływem strumienia wody 

- znajdujące się w głowicach filtry usuwające zanieczyszczenia z wody 

zasilające myjkę do oczu 

- mocowana do ściany 



- zasilanie 1/2” gwint wewnętrzny 

- odpływ 1 1/4” gwint wewnętrzny 

5 Umywalka Umywalka o wymiarach nie mniejszych niż 450x340, 1-otworowa, 

ceramiczna, wisząca, wyposażona w otwór odpływowy z przelewem, zgodny 

z normą PNEN 1433004, wyposażona w syfon z polipropylenu. 

6 Miska ustępowa Lejowa, gatunek I (zgodnie z PN-78/B-12630) z odpływem, ze spłuczką 

ceramiczną, spłukiwanie 3/6 dm
3
 z deską sedesową twardą z tworzywa 

duroplast. Miski ustępowe lejowe zawieszane na stelażu ze spłuczką 

podtynkową. 

 INSTALACJA 

ELEKTRYCZNA  

 

1 Listwa zaciskowa LZ 5 

x 35 

Listwa zaciskowa umożliwia zaciśnięcie 5 przewodów. 

Wykonana jest z polipropylenu nie palnego. 

- Listwa zaciskowa; tory 5 ,35mm2 zaciski śrubowe 

- Przekrój przewodu 35mm2  

- Montaż otwory mocujące, zaciski śrubowe  

2 Przełącznik PRZK 

4160 - W02 

przełącznik agregat-sieć z pokrętłem na przełączniku,4 bieguny, obciążalność 
160A 

 

Dane techniczne: 

Liczba biegunów: 4  

Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]: 690  

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp [kV]: 8  

Prąd cieplny umowny w powietrzu Ith [A]: 160  

Prąd połączeniowy Ie w kat. AC-21A dla Ue = 690V [A]: 160  

Prąd połączeniowy Ie w kat. AC-22A dla Ue = 690V [A]: 160  

Prąd połączeniowy Ie w kat. AC-23A dla  

- Ue = 400V [A]: 125  

- Ue = 500V [A]: 100  

- Ue = 690V [A]: 80  

Moc znamionowa AC-23A dla trójfazowych standardowych silników 

synchronicznych dla  

- Ue = 400 [kw]: 50  

- Ue = 500 [kw]: 50  

- Ue = 690 [kw]: 40  

Prąd połączeniowy Ie w kat. DC-21A dla Ue = 220V [A]: 160  

Prąd połączeniowy Ie w kat. DC-22A dla Ue = 220V [A]: 100  

Prąd połączeniowy Ie w kat. DC-23A dla Ue = 220V [A]: 80  

Prąd połączeniowy krótkotrwały wytrzymywany Icw (1s) [kA]: 3,2  

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Icm [kA]: 10  

Prąd znamionowy ograniczony wytrzymywany  

– prąd spodziewany [kA]: 25  

– wkładka bezpiecznikowa [A]: 160  

Trwałość mechaniczna [cykli]: 20000  

Trwałość łączeniowa [cykli]: 3000  

Przewody przyłączeniowe sztywne [mm]: 25. . . 70  

Moment dokręcania zacisku [Nm]: 4. . . 5  

3 Szafka 

bezpiecznikowa XL3 

800 na cokole 

Gama rozdzielnia XL3 800 proponuje rozwiązania dla rozdziału energii do 

800 A. Rozdzielnice łączone w zestawy mają możliwość zamocowania drzwi 

częściowych. 

W XL3 800 można montować aparaty o In do 800 A dla IP 43 oraz In do 630 

A dla IP 55. Rozdzielnice są dostępne w wysokościach od 1050 do 1950 mm. 



 

XL3 800 – rozdzielnice metalowe IP43 

W zależności od potrzeb, w XL3 800 metalowych IP 43 możemy uzyskać: 
– IP 30 i IK 07 – stosując rozdzielnice bez drzwi 

– IP 40 i IK 08 – stosując rozdzielnice z drzwiami 

– IP 43 i IK 08 – dokładając do drzwi uszczelkę IP 43 

 

XL3 800 – rozdzielnice metalowe IP55 

– 700 mm i 24 moduły w rzędzie 

– 950 mm: 36 modułów w rzędzi lub 24 moduły w rzędzie przy zastosowaniu 

wewnętrznego przedziału kablowego o szerokości 250 mm 

– przedziały kablowe zewnętrzne o szerokości 500 mm 

 

Rozdzielnice metalowe do składania. Rozdzielnice XL3 800 metalowe do 

składania dostarczane są bez płyt bocznych i bez drzwi. Za pomocą płyt 

bocznych, drzwi częściowych oraz wsporników poziomych można stworzyć 
kilka wydzielonych przestrzeni na jednej płycie tylnej. Rozdzielnice do 

składania posiadają szerokość 24 modułów w rzędzie i głębokość 225 mm. 

Rozwiązanie jest idealne w przypadku, kiedy w jednej obudowie chcemy 

wydzielić strefy dla różnych użytkowników, każdy z nich może mieć dostęp 

tylko do jednej części stosując zamki o różnym typie wkładki. 

4 Oświetlenie terenu 

Lampa LED 50W 

korpus oprawy złożony z część górnej i dolnej połączonych stalowymi 

zawiasami, wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, 

malowany metodą proszkową  

- klamra z aluminium szczelnie zamykająca korpus 

- klosz z poliwęglanu (PC) lub szyba ze szkła hartowanego 

- elektropolerowany jednoczęściowy odbłyśnik tłoczony z aluminium o 

najwyższej czystości 

- uszczelka poliuretanowa wylana na krawędzi klosza/szyby oraz na krawędzi 

górnej części korpusu 

- filtr umożliwiający wyrównywanie ciśnienia pomiędzy wnętrzem oprawy i 

otoczeniem bez zasysania nieczystości 

- blokada zabezpieczająca korpus przed zamknięciem podczas wykonywania 

zabiegów konserwacyjnych 

- płyta montażowa z kompletnym osprzętem elektrycznym i oprawką źródła 

światła 

- pionowa i pozioma regulacja położenia oprawki względem powierzchni 

odbłyśnika 

- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne 

- układ zapłonowy szeregowo-równoległy w oprawach z oznaczeniem „U”  

- zintegrowane elektroniczne układy zasilania z funkcją redukcji mocy o ok. 

40%, sterowane cyfrowo lub analogowo  

5 Oprawa oświetlenia 

awaryjnego BOAT 

technologia LED 3W 

 Dane techniczne: 

- zasilanie 220 – 240 V    50 – 60 Hz 

- źródło światła: LED 

- klasa izolacji: II 



- stopień ochrony: IP 66 

- oprawa wyposażona we własną baterię 

Wykonanie: obudowa z poliwęglanu 

6 Oprawa oświetlenia 

ewakuacyjnego LED 

ONTEC - S2W 

 Dane techniczne: 

- zasilanie 220 – 240 V    50 – 60 Hz 

- źródło światła: LED 

- klasa izolacji: II 

- stopień ochrony: IP 66 

- oprawa wyposażona we własną baterię 

Wykonanie: obudowa z poliwęglanu 
 

Oprawa ewakuacyjna z modułem awaryjnym charakteryzująca się: 

- widocznością z dużej odległości 

- trwałą konstrukcją z aluminium 

- łatwym montażem 

7 Uziom pionowy  

Galmar 

Uziom stalowy ciągniony z elektrolitycznie nałożoną powłoką 0,250 mm 

grubości miedzi o czystości 99,9%, która tworzy molekularne i nierozerwalne 

połączenie ze stalą. Rdzeń stalowy posiada wysoką wytrzymałość na 

rozciąganie 600 N/mm² 

Jeden koniec uziomu ma zmniejszoną średnicę metodą kucia na gorąco, 

dzięki czemu uziom zachowuje na całej długości miedzianą powłokę 

ochronną. Drugi koniec uziomu posiada otwór, co pozwala łączyć uziomy ze 

sobą zwiększając jego długość. 

Połączenie uziomów jest zabezpieczone za pomocą tulei uszczelniającej 

wykonanej ze stali nierdzewnej, która dodatkowo wzmacnia mechanicznie 

połączenie typu bolec-wpust. Tuleja niweluje ewentualne deformacje wpustu 

powstające podczas pogrążania. Bolec uziomu powstaje w wyniku kucia na 

gorąco przez co jest utwardzany i dzięki temu nie ma konieczności 

stosowania grotu. 

Połączenie typu bolec-wpust spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2 

"Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 2: Wymagania 

dotyczące przewodów i uziomów" W celu pogrążania uziomów kutych należy 

stosować trzpień przenoszący siły pogrążające na rdzeń uziomu, oraz bijak 

do pogrążania mechanicznego lub bijak do wbijania ręcznego. 

 ZBORNIK 

RETENCYJNY  

BUDYNEK SUW 

 

1 Zbiornik retencyjny  

STOLBUD 

Zbiornik retencyjny żelbetowy, łupinowy o parametrach:  

− pojemność całkowita 303m3. 

− średnica wewnętrzna 10,5 m. 

− wysokość wewnętrzna 3,5 m. 

− powierzchnia przekroju 86,55 m2. 

− objętość użyteczna 216,3 m3.  

Zbiornik posadowiony na płycie fundamentowej, żelbetowej, z wylewką 

betonową ukształtowaną ze spadkiem 1% w kierunku spustu.  

Wszystkie rurociągi technologiczne wewnątrz zbiornika wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4301, kołnierzowe, kołnierze i śruby nierdzewne.  Zbiornik 

wyposażony w sondę hydrostatyczną służącą do pomiaru napełnienia, 

sterowania pompą głębinową oraz blokady pomp sieciowych. Wlot do 

rurociągu ssącego powinien posiadać płytę antywirową.  



Konstrukcja zbiornika składa się z prefabrykowanych elementów ściennych. 

Pokrycie stropu papa termozgrzewalna wierzchnia + papa podkładowa + 

środek gruntujący. Szlichta betonowa C16/20 gr. 5,0 c zbrojona siatką  Ø 4,5 

co 150 mm. Styropian twardy EPS-100-38, dach 10cm. Ściany zbiornika 

pokryte blachą trapezową T12 lub (T20) gr. min 0,5mm na profilach 

stalowych, styropian EPS-80-36 fasada lub wełna mineralna  gr 10cm ściana 

prefabrykowana.      

2 Kraty ocynkowane 

typu WEMA 

Krata zgrzewana ze stali st3s, płaskownik + pręt 30/3 , oczko 34x38 norma 

DIN 24537 i 24531. Zabezpieczane antykorozyjnie przez cynkowanie 

ogniowe w/g EN ISO 1461.  

3 Włókna BAUTECH  Włókna polimerowe-strukturalne włókna syntetyczne wykorzystujące 

właściwości najnowocześniejszych polimerów o bardzo wysokiej 

wytrzymałości i plastyczności. Specjalnie opracowany kształt wraz z 

zaawansowanymi technicznie materiałami tworzą unikalne włókno 

zastępujące zbrojenie tradycyjną siatką czy włóknami stalowymi, jak również 
służące zwiększeniu ogólnej wytrzymałości struktury betonu. 

4 Taśma bentonitowa 

Waterstop RX -101 

Plastyczna taśma bentonitowo-kauczukowa, odporna na działanie naporu 

hydrostatycznego wody, wodoodporna, przyczepna do betonu , posiadająca 

stosowne atesty higieniczne. 

5 Sznur uszczelniający 

SILBUT-UNI    

Butylowy sznur uszczelniający , plastyczna mieszanka kauczukowa odporna 

na działanie wody , bez substancji lotnych.  

6 Taśma dylatacyjna 

IZOLEX TU120/70  

Nienasiąkliwa taśma dylatacyjna wykonana ze spienionego polietylenu  

7 Cemizol-HSR Dwuskładnikowa izolacja, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne , 

możliwość stosowania w styczności ze styropianem.  Posiada atest do 

kontaktu z wodą pitną . 

8 Ceresit CR65 Masa do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania 

nieodkształcalnych i niezasolonych podłoży mineralnych. Jest odpowiednia 

do uszczelniania wnętrz małych, monolitycznych basenów i zbiorników na 

wodę (także na wodę pitną), w których głębokość słupa wody nie przekracza 

5 m. Może być stosowana do izolacji cokołów i zewnętrznych ścian piwnic. 

Ceresit CR 65 skutecznie zabezpiecza przed wodą i wilgocią konstrukcje 

żelbetowe, betonowe i murowe, a także powierzchnie cementowych tynków 

oraz podkładów pod posadzki. Może być stosowana od strony pozytywnego 

parcia wody. 

9 Zaprawa cementowa  Zaprawa cementowa do powłokowego uszczelniania budowli i elementów 

budowlanych : wodoszczelna, paro przepuszczalna oraz mrozoodporna. 

10 Izolacja dna spodu  Polietylenowa folia klejona na zakład o  grubości 0,4mm 

11 Izolacja ścian 

zewnętrznych  oraz 

wewnętrznych  

Dwuskładnikowa izolacja mineralna na bazie cementu , kruszyw z dodatkiem 

elementów modyfikujących. Współczynnik przenikania pary wodnej µ: ok 

1000, wartość oporu dyfuzji po wyschnięciu 2mm: ok 2m po wyschnięciu min.  

211m 

12 Izolacja AQUAFIN-1K Właściwości Aquafin 1K: 

• Bezszwowa i bezspoinowa, sztywna powłoka uszczelniająca; 

• Do aplikacji na wszystkich nośnych, zwykle spotykanych w budownictwie 

podłożach; 

• Wiążąca hydraulicznie; 

• Ekologiczna; 



• Łatwa w stosowaniu; 

• Może być nanoszona pacą, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim 

urządzeniem; 

• Przywiera bez gruntowania do wilgotnych podłoży; 

• Dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie; 

• Odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe; 

• O szybkiej odporności na opady atmosferyczne 

13 Izolacja AQUAFIN-2K Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca - AQUAFIN-2K: 

• Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy 

elastyczna powłoka uszczelniająca  

• Do stosowania na wszelkich nośnych, spotykanych w budownictwie 

podłożach  

• Wiążąca hydraulicznie  

• Łatwa w stosowaniu  

• Może być nanoszona pacą, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim 

urządzeniem  

• Wiąże z wilgotnym podłożem bez wstępnego gruntowania  

• Dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie i UV  

• Nie przepuszcza wody do ciśnienia 7 bar  

• Odporny na działanie gnojowicy  

• Odporny na działanie wody agresywnej 

14 Papa 

termozgrzewalna 

Wierzchnia papa termozgrzewalna do pokryć jednowarstwowych 

modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej. Pokrycie 

charakteryzuje się: reakcją na ogień E, grubość 5,2mm, giętkość < -25ºC , 

odporność na spływanie > 100ºC, siła zrywająca wzdłuż 1100 N/5cm. 

15 Gwintowane haki 

transportowe Pfeifer 

Gwintowane haki transportowe ze stali nierdzewnej zaciśnięte na stali 

zbrojeniowej B500 A/B do podnoszenia prefabrykatów betonowych. Haki 

posiadając atesty zgodne z normami: EN ISO 12100:2011-03 , VDI/BV-BS 

6205:2012-04   

16 Ogrodzenie 

NYLOFOR 3D 

PALISADA  

Ogrodzenie z paneli ocynkowanych wysokich na 1,76m w kolorze niebieskim 

o grubości drutu 5mm, oczko 50x200mm. Przęsło ogrodzenia panelowego z 

czterema przetłoczeniami, słupek panelowy o wymiarach 40x60  z rozstawem 

osiowym słupków 2,58m oraz kompletnym systemem montażowym do paneli 

słupków (obejma, śruba zamkowa, nakrętka zrywalna /A2, dystans , kapturek 

nawierzchniowy). Panele wykonane zgodnie z normą EN 10223-7: 2002 

17 Płytki gres 

porcelanowy 

szkliwiony. 

Płytki z gresu porcelanowego, szkliwione, z kamionki szlachetnej, o 

niejednolitej strukturze. Płytki o  bardzo małej nasiąkliwości , ścieralności, 

odporne na działanie środków chemicznych o wysokiej twardości z 

dodatkową warstwą szkliwa.  

 
MONITORING I 

STEROWANIE 

 

1 System wizualizacji 

LOGICA Poland 

pracujący w MPWiK w 

Poddębicach 

Wymogi systemu monitoringu i sterowania – zgodnie z projektem i STiOR. 

System monitoringu i sterowania SUW umożliwia przesył drogą radiową 

(436,750 MHz) parametrów pracy SUW do siedziby MPWiK w Poddębicach 

oraz umożliwia sterowanie niektórymi parametrami jej pracy, zgodnie z 

projektem budowlanym. System monitoringu i sterowania powinien być 
kompatybilny z obecnym systemem funkcjonującym w MPWiK w 

Poddębicach obsługującym Stacje Uzdatniania Wody w Niewieszu. System 

monitoringu istniejący przeniesiony będzie do nowej Stacji Kontenerowej i 

uzupełniony o nowe elementy stacji uzdatniania.  



Pracująca aplikacja systemu monitoringu i sterowania jest autorstwa firmy 

LOGICA Poland. Niezbędne będzie wykonanie zmian w tej aplikacji w 

związku z tym należy ustalić z wykonawcą systemu warunki, na jakich te 

zmiany będą dokonane. Zamawiający nie posiada praw autorskich do 

użytkowanej aplikacji. 

2 Zestaw 
komputerowy wraz z 
monitorem 28" 

Nazwa produktu: 
1) Intel Core i5-4430, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, VGA, 
BOX (Intel) 
2) ASUS H87-PLUS, H87, DualDDR3-1600, SATA3, GBLAN, ATX (ASUS) 
3) Kingston HyperX 2x8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL10 DIMN XMP 
HyperX Blu Red Series (Kingston | ValueRAM) 
4) Kingston 300 GB SSDNow KC300 SATA 2.5” (7mm height) (Kingston | 
Pamięć Flash) 
5) Cooler Master zasilacz B700, 700W (Cooler Master) 
6) MODECON OBUDOWA KOMPUTEROWA TRIKS USB 3.0 GAMING 
BLACK BEZ ZASILACZA (MODECOM) 
7) Microsoft OEM Windows Professional 64 bit 
8) Asus Monitor LED VE278N 27” wide Full HD, 5ms, 50 mln:1, DVI, czarny 
Rodzaj pamięci: DDR III 
Maksymalna wielkość pamięci: 32768 MB 
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 
4 x USB 2.0 (tylny panel) 
6X USB 2.0 (przedni panel) 
2 x USB 3.0 (tylny panel) 
2 x USB 3.0 (opcja) 
Rodzaj dysku: SSD | Solid State Disc | (pamięć FLASH) 
Format szerokości: 2,5 cali 
Pojemność dysku: 120 GB 
Rodzaj oprogramowania: Microsoft Windows Professional SP1 x 64 Polish 1 
pk DVD LCP 
Wersja językowa: polska 
Wersja produktu: oem 
Typ licencji: nowa licencja 
Licencja na: 1 użytkownika 
Typ nośnika: płyta DVD 
Dodatkowe informacje: 
Service Pack 1 
64 bit 
Format ekranu monitora: panoramiczny 
Przekątna ekranu 28 cali 
Wielkość plamki: 0,311 mm 
Typ panela LCD: TFT TN 
Technologia podświetlenia: LED 

 

 


