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CZ. I. - TECHNOLOGIA 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 

45332400-7   Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6   Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

1. Ujęcie wody 

1.1. Prace demontażowe 

a. Demontaż istniejącej armatury studziennej, głowicy, pompki skrzydełkowej, 

pompy głębinowej, rurociągu tłocznego – z przekazaniem elementów 

zdemontowanych Inwestorowi. 

b. Demontaż żelbetowej płyty nadstudziennej, demontaż kręgów żelbetowych 

oraz fundamentu studni wraz z usunięciem zdemontowanych elementów 

betonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach 

1.2. Prace montażowe – obudowa naziemna z laminatu poliestrowego  

a. Uzupełnienie konstrukcji studni poprzez montaż spawaniem rur studziennych  

Dn 300 mm oraz Dn 355, badanie jakości spoin radiologiczne. Wypełnienie 

płynnym bentonitem przestrzeni między uzupełnionymi rurami studziennymi. 

b. Zakup, dostawa, montaż obudowy studziennej naziemnej z laminatu 

poliestrowego, ocieplanego pianką poliuretanową grub. min. 6 cm, z armaturą 

Dn80 ze stali nierdzewnej 1.4301, z przepływomierzem elektromagnetycznym 

Dn 80 z przetwornikiem w wersji polowej z aluminium, z podstawą o średnicy 

355/80, z ogrzewaniem awaryjnym z termostatem, wentylowanej, z opaską z 

polbruku. 

c. montaż sondy hydrostatycznej do pomiaru lustra wody z dokładnością 1 cm, 

do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem 

d. montaż pompy głębinowej w wykonaniu nierdzewnym, o punkcie pracy  

H=16,4 m, Q=42,5 m3/h, na rurociągu ze stali nierdzewnej 1.4301 dług. 2x6m, 

ze śrubami i kołnierzami ze stali nierdzewnej 

 

2. Stacja Uzdatniania Wody 

a. zakup, dostawa, montaż zestawu do aeracji powietrza z kompletnym 

osprzętem, Dn 1000, V= 2,3 m3 ze stali nierdzewnej 1.4301, z rusztem do 

napowietrzania ze stali nierdzewnej, wypełnionym pierścieniami o powierzchni 

czynnej 185 m2, z orurowaniem ze stali nierdzewnej jw. i wyciąganymi 

szyjkami, wykonanym w warunkach hali montażowej, kołnierze luźne i śruby 

ze stali nierdzewnej, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, aerator z 

atestem PZH 

b. zakup, dostawa, montaż sprężarki bezolejowej z funkcją automatycznego 

restartu, q =15 m3/h, p = 0,8 MPa, n=2,2 kW, z osuszaczem ziębniczym, z 

podłączeniem do aeratora. 



Przebudowa SUW w Niewieszu gm. Poddębice 

3 

c. zakup, dostawa, montaż zestawu filtracyjnego 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 w stabilnych warunkach hali montażowej. 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 giętki, wprowadzony do kanalizacji popłuczyn, z możliwością kontroli 

wizualnej odpowietrzenia. Za zestawem filtrów kurek do poboru wody do 

analizy. Wydajność filtrów – 42,5 m3/h przy szybkości filtracji mniejszej niż 8 

m/h i zapewnieniu jakości wody pitnej. Zestaw filtracji powinien posiadać atest 

PZH na kompletne urządzenie. Nie dopuszcza się stosowania atestów 

częściowych na poszczególne podzespoły zestawu. 

d. zakup, dostawa, montaż dmuchawy bezolejowej Q=144,7 m3/h, ∆h=4,6 m, 

p=5,5 kW z zaworem bezpieczeństwa, łącznikiem amortyzacyjnym, z 

zaworem zwrotnym Dn65, przepustnicą Dn65 z dyskiem ze stali nierdzewnej, 

praca automatyczna i ręczna, atest PZH 

e. zakup, dostawa, montaż zestawu pompy płuczącej Q=109,0 m/4, H=11,3 m, 

p=4,0 kW wraz z kolektorem ssawnym ze stali kwasoodpornej, kolektorem 

tłocznym ze stali kwasoodpornej, armaturą zwrotną i odcinającą na ssaniu i 

tłoczeniu, atestem PZH – montaż w zestawie pomp sieciowych 

f. zakup, dostawa, montaż w odstojniku popłuczyn zatapialnej pompy do wód 

nadosadowych o parametrach q=15,4 m3/h, h=7,36 mH2O, p=0,9 kW 

g. zakup, dostawa, montaż zestawu hydroforowego o wysokiej sprawności 

(energooszczędny) o punkcie pracy zestaw-sieć wodociągowa rozdzielcza - 

Q=85 m3/h, H=4,7 bar, składającego 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 
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kolektorów wykonane metodą kształtowania szyjek. Na kolektorze tłocznym 

zamontowane zbiorniki przeponowe w odpowiedniej ilości. Na kolektorze 

ssawnym – czujnik obecności wody. 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. 

h. zakup, dostawa, montaż lampy UV ze stali kwasoodpornej, z transmisją wody 

95%, z dawką 400 J/m2, o wydajności Q = 85 m3/h, z materiałem reaktora 

AISI 316, z przyłączem Dn 150, z ilością żarników 5 szt x 130 W, ze zużyciem 

energii 800W, z żywotnością promienników 12 000 h. 

i. zakup, dostawa, montaż dozownika podchlorynu sodu sterowanego 

elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów z pompką dozującą, 

podstawą pod pompkę, zestawem czerpalnym giętkim, czujnikiem poziomu, 

zaworem dozującym, z kompletem przewodów giętkich dozujących w trzech 

punktach SUW (patrz schemat), zbiornikiem dozującym 100 l, z atestem PZH 

j. zakup, dostawa, montaż przepływomierzy elektromagnetycznych Dn 150 w 

ilości określonej w projekcie 

k. zakup, dostawa i montaż wodomierzy śrubowych z impulsatorem optycznym o 

średnicy i w ilości określonej w projekcie 

l. zakup, dostawa, montaż rozdzielni pneumatycznej, dostosowanej 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. 
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m. zakup, dostawa, montaż osuszacza powietrza q=750 m3/h, n=0,86 kW, w 

obudowie z blachy galwanizowanej malowanej proszkowo, wentylator z 

aluminium, parownik z 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 

n. zakup, dostawa, montaż rozdzielni technologicznej sterującej pracą 

wszystkich urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody (poza 

pompownią sieciową), wraz z dotykowym panelem sterująco-wizualizacyjnym 

suw 

o. montaż kompletu rurociągów połączeniowych ze stali kwasoodpornej 1.4301, 

z wyciąganymi szyjkami, z kołnierzami nierdzewnymi luźnymi, że śrubami 

połączeniowymi nierdzewnymi, przygotowany poza suw w warunkach stabilnej 

produkcji w hali montażowej, w warunkach spełniających wymogi spawania 

orbitalnego, z wynikami kontroli spoin, z próbnym montażem i demontażem w 

hali producenta, roboty spawalnicze rurociągów na terenie SUW wykluczone 

p. 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. 

 

3. Zbiornik retencyjny – technologia 

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 ze stali kwasoodpornej. Wyposażenie zbiornika 

stanowią stalowa ocynkowana drabina zewnętrzna, z odłączaną dolną częścią. Na 

dachu zbiornika, przy włazie, zamontowany stalowy ocynkowany pomost z barierką. 

Drabiny włazowe wewnętrzne – ze stali kwasoodpornej. Wentylacja zbiornika – ze 

stali kwasoodpornej, z zabezpieczeniem antyterrorystycznym. Włazy do zbiornika 

antyterrorystyczne ze stali nierdzewnej. 

 

4. Dokumenty do odbioru (dotyczy wszystkich branż) 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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a) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, akceptowanymi przez autora 
projektu i inspektora nadzoru 

b) Dokumentację dla RDT 

c) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, a szczególności 
protokoły zapuszczenia pompy głębinowej oraz zasypania złóż filtracyjnych 

d) Protokoły odbiorów częściowych, 

e) Recepty i ustalenia technologiczne, 

f) Dzienniki budowy  

g) Sprawozdanie z rozruchu technicznego, wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 

h) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty PZH  

i) Charakterystykę zestawu pompowni sieciowej 

j) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

k) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia 
terenu, 

l) Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

m) Protokoły z narad i ustaleń, protokół ze szkolenia eksploatatora 

n) Protokoły przekazania terenu, 

o) Decyzję o pozwoleniu na budowę, 

p) Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 

q) Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru 
instalacji i urządzeń technicznych, 

r) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

s) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

t) Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

u) Sprawozdanie techniczne zawierające : 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej  

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robot, 
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5. Równoważność 

 

5.1.Wymagania ogólne dla urządzeń i materiałów 

Ilekroć w przedstawionej dokumentacji, tj. projekcie technicznym, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót zawarta została marka 

lub pochodzenia produktu należy przyjąć (o ile nie zostało tam wpisane) że za 

każdą nazwą są umieszczone wyrazy „lub równoważne”, co oznacza, że 

wbudowane materiały i urządzenia będą posiadały lub charakteryzowały się 

wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji technicznej 

Wszystkie urządzenia technologiczne stanowią jedną całość w procesie 

uzdatniania wody. Zostały zaprojektowanie na podstawie konkretnych 

parametrów fizyko-chemiczne wody. Zamawiający nie dopuszcza zamiany 

pojedynczych zestawów technologicznych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie 

przedstawionym w dokumentacji projektowej. Zaproponowane przez Wykonawcę 

urządzenia muszą gwarantować równoważność w stosunku do tych, które 

przewiduje dokumentacja i SIWZ, pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę 

podstawowych wymogów dotyczących zaprojektowanej technologii uzdatniania 

wody. Przedstawione urządzenia technologiczne równoważne nie mogą zmieniać 

warunków eksploatacyjnych przyjętych w dokumentacji technicznej. 

Zaproponowane urządzenia technologiczne nie mogą posiadać parametrów 

gorszych niż te ujęte w dokumentacji projektowej. 

W przypadku zaoferowania urządzeń technologicznych równoważnych w 

stosunku do urządzeń z projektu należy załączyć do oferty karty katalogowe 

urządzenia w języku polskim oraz wymagane atesty i certyfikaty w języku polskim 

(PZH, CE). Wszyscy oferenci zobowiązani są do załączenia do oferty wypełnionej 

tabeli do oceny technicznej oferty, gdzie określą jakie urządzenia lub materiały 

zastosują do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zastosowanie równoważnych w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji 

zestawów technologicznych oznacza konieczność załączenia przez Wykonawcę 

do oferty następujących załączników, w zależności od rodzaju urządzenia tj.: 

a) rysunek techniczny w skali w rzutach dokładnie obrazujących urządzenia wraz 
z dokładnymi wymiarami 

b) atest PZH na kompletny zestaw 
c) deklaracja zgodności na kompletne zestawy technologiczne 
d) krzywe przesiewu złóż wykonane przez uprawnioną do tego typu badań 

jednostkę badawczą 
e) graficzny schemat płukania filtrów 
f) graficzny schemat instalacji sterującej 
g) schemat monitoringu 
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Urządzenia technologiczne i rurociągi łączące muszą być wykonane w hali 

technologicznej producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe 

urządzenia powinny przejść pozytywną kontrolę na stanowisku testowym 

producenta. Proces produkcyjny powinien przebiegać zgodnie z system jakości ISO 

9001-2001. Oferent  zobowiązany jest do załączenia do oferty certyfikatu 

potwierdzającego posiadanie systemu jakości ISO 9001-2001. Na obiekcie 

Zamawiającego dopuszcza się wyłącznie montaż gotowych urządzeń, orurowania i 

instalacji. 

Zastosowane materiały muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

Dla zestawów technologicznych tj. areacji, filtracji, pompy płucznej, dmuchawy i 

hydroforowego należy dołączyć atesty PZH na kompletne zestawy. Zamawiający nie 

dopuszcza stosowanie atestów PZH na poszczególne podzespoły zestawów 

technologicznych w zamian atestu na kompletne urządzenie. 

Oferty nie spełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone jako nie 

odpowiadające treści SIWZ. 

Użyte urządzenia i materiały przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wodą 

pitną powinny mieć właściwe dopuszczenia i atesty do takiego zastosowania w tym 

opinię właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.  
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CZ. II – RUROCIĄGI MIĘDZYOBIEKTOWE I INSTALACJE WOD-KAN 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 

45332400-7   Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6   Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

1. Materiały 
Do wykonania sieci wodociągowych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie rury i kształtki systemowe na każdym odcinku 
rurociągu powinny pochodzić od jednego producenta i być jednakowego typu oraz 
wielkości. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. Wszystkie materiały instalacji wodociągowych 
stykające się bezpośrednio z wodą muszą mieć świadectwo Państwowego Zakładu 
Higieny. Ponad to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61,poz417) 
zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody 
wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego powiatowego lub państwowego 
granicznego inspektora sanitarnego (§18 ust.1).  
 
 
Każda rura, element nietypowy i kształtka powinny być wyraźnie i trwale oznakowane 
fabrycznie z podaniem: nazwy producenta, daty produkcji, nr serii, klasy lub ciśnienia 
znamionowego, średnicy nominalnej, średnicy zewnętrznej i grubości ścianki, normy 
odnoszącej się do produkcji i kąta łuków i kształtek. Dostarczone na budowę rury 
powinny być proste, czyste od zewnętrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
1.1. Rurociągi wodociągowe 
Zakup, dostawa, montaż. Do wykonania sieci wodociągowych należy użyć rur i 
kształtek ciśnieniowych z rur PE 100 (PEHD) SDR17 PN10 na ciśnienie 1,0MPa, o 
średnicy  Ø 110,  Ø 125, Ø 225. 
 
1.2. Rurociągi kanalizacyjne 
Zakup, dostawa, montaż Do budowy zewnętrznej kanalizacji należy użyć rur i 
kształtek: 

• -kanał wód spustowych i przelewowych ze zbiornika retencyjnego: DN100 z 
stali  nierdzewnej  włączenie do studzienki rewizyjnej betonowej wód 
popłucznych. 

• -kanał wód popłucznych (budynek SUW – odstojnik): Ø 250 z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC klasy S SDR34 o klasie 
sztywności SN 8 kPa, łączonych za pomocą gumowych pierścieni 
uszczelniających 

• - kanał wód nadosadowych ciśnieniowy (odstojnik – studzienka rewizyjna): z 
rur Ø 90,  PE 100 (PEHD) SDR17 PN10 na ciśnienie 1,0MPa . 

• - przyłącze kanalizacji sanitarnej (budynek SUW – zbiornik bezodpływowy): Ø 



Przebudowa SUW w Niewieszu gm. Poddębice 

10 

160 z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC klasy S SDR34 o klasie 
sztywności SN 8 kPa, łączonych za pomocą gumowych pierścieni 
uszczelniających 

• - przyłącze kanalizacji chemicznej (budynek SUW – zbiornik bezodpływowy):  
Ø 110mm z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC klasy S SDR34 o 
klasie sztywności SN 8 kPa, łączonych za pomocą gumowych pierścieni 
uszczelniających 

 
1.3. Zbiornik ścieków sanitarnych i chemicznych 
Zakup, dostawa, montaż. Zaprojektowano bezodpływowy zbiornik dwukomorowy na 
ścieki sanitarne i z chlorowni o pojemności całkowitej 6m3 (pojemność każdej z 
komór 3m3) i wymiarach 2,4x2,3x1,5m (długość, szerokość, głębokość) z betonu 
klasy B-25 wodoszczelny. Przejście rurociągu doprowadzającego ścieki, przez 
ściankę zbiornika musi być wykonane jako szczelne, w stopniu uniemożliwiającym 
infiltracje wody gruntowej.  W ściance zbiornika powinien być fabrycznie osadzony 
króciec połączeniowy przyłącza. Płyta nakrywcza zbiornika powinna być połączona z 
kręgiem betonowym oraz powinna posiadać dwa otwory włazowe o średnicy Dn600. 
Ze względu na lokalizację zbiornika w terenie zielonym należy zastosować właz klasy 
C250. Izolacja za pomocą bitizolu. 
 
1.4. Studzienki kanalizacyjne 
Zakup, dostawa, montaż. Studzienki kanalizacyjne o średnicy Dn 1000 złożone są z 
następujących zasadniczych części: 

• - krąg betonowy Dn 1000 z dnem , 

• - pokrywy żelbetowe nadstudzienne na krąg  o średnicy 1200 mm ; 
• - właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego ; 

• - stopnie włazowe żeliwne  
oraz inne materiały pomocnicze 
Beton hydrotechniczny B-25 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-071 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 
 
Uwaga: Pierwsza studzienka przy wylocie wód popłucznych z SUW – z osadnikiem 
głęb. 40 cm. 
 
1.5. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Materiałem ziarnistym na podsypkę i obsypkę rur powinien być piasek, żwir lub 
pospółka. Materiał wybrany z wykopów może być wykorzystywany na podsypkę i 
obsypkę jeśli jest jednorodny, obojętny chemicznie i łatwo zagęszczany. Nie może 
zawierać korzeni ani innych części roślinnych, gruzu ani odpadów budowlanych, 
gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25mm, lodu ani materiałów 
rozpuszczalnych w wodzie gruntowej. Materiałem na podsypkę żwirową powinien być 
czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny żwir naturalny, pospółka lub 
łamany żużel. Materiał na podsypkę piaskową powinien zawierać niemniej niż 90% 
frakcji przechodzącej przez sito 5mm i nie więcej niż 10% frakcji przechodzącej przez 
sito 0,2mm. 
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CZ. II A.  INSTALACJE SANITARNE WOD –KAN i WENTYLACJI 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
45332400-7   Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6   Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 
1. Materiały 
Do wykonania instalacji sanitarnych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. Dostarczone na budowę rury powinny być 
proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami.  
 
1.1.Instalacja wewnętrzna wody na cele sanitarne 
Zakup, dostawa, montaż.  Instalacja wody doprowadzona zostanie do pomieszczenia 
chlorowni (oczomyjka, zawór czerpalny), pomieszczenia WC (miska ustępowa, 
umywalka) oraz hali technologicznej (kurek czerpalny ze złączką do węża). Woda na 
cele sanitarne pobierana będzie z kolektora tłocznego zestawu pompowego. Do 
budowy instalacji wody na cele sanitarne w budynku stosuje się rury z polipropylenu 
PP średnicach 20 mm. Połączenia rur za pomocą zgrzewania i systemowych złączek 
zaciskowych, połączenia z armaturą – złączki przejściowe o połączeniach 
gwintowanych. 
 
Do przygotowania ciepłej wody do umywalki w pomieszczeniu WC należy 
zamontować elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy DAFI 3,7 kW z 
baterią. W pomieszczeniu chlorowni do zasilania oczomyjki należy zainstalować 
przepływowy ogrzewacz wody z regulatorem temperatury DAFI 4,5 kW w zakresie 
15-30 stopni. Instalacja wody na cele sanitarne ma być wyposażona w następującą 
typową armaturę, przybory i urządzenia: 

•  zawory odcinające Dn20 i Dn15 

•  zawór antyskażeniowy typu EA Dn25 

•  wodomierz skrzydełkowy JS Dn20 
•  zawór czerpalny ze złączką do węża Dn20 

•  umywalka ceramiczna 

•  muszla ustępowa 
•  oczomyjka do przemywania oczu 

            i inne materiały pomocnicze. 
 
1.2. Instalacja dozowania podchlorynu 
Zakup, dostawa, montaż. Instalacja dozowania podchlorynu sodu doprowadzona 
zostanie do rurociągu wody surowej, rurociągu zasilającego zbiornik retencyjny oraz 
rurociągu zasilającego sieć wodociągową. Instalację dozowania należy wykonać rurą 
PE Ø 8. 
 
 
1.3.Kanalizacja sanitarna wewnętrzna. 
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Zakup, dostawa, montaż. Instalację wewnętrzną należy wykonać z kielichowych 
grawitacyjnych rur do kanalizacji wewnętrznej wykonanych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PVC o średnicach Ø50, Ø110, łączonych na wcisk z uszczelką. 
Kształtki do instalacji kanalizacyjnej z PVC. 
Instalacja kanalizacyjna powinna zostać wyposażona w: 

• pion kanalizacyjny wyposażony w rewizje pionową Ø 110  oraz rurę wywiewną 
Ø 110, 

• czyszczak (rewizja) z PCV, 

• wpust podłogowy DN 50 stal nierdzewna  

• uchwyty do rurociągów z PCV, 
           i inne materiały pomocnicze 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku SUW należy wykonać przewodami 
kanalizacyjnymi PVC Ø 160 SDR34 SN8 typ S do bezodpływowego zbiornika na 
ścieki sanitarne.  
 
1.4.Kanalizacja chlorowni wewnętrzna. 
Wewnętrzną kanalizację  ścieków w pomieszczeniu chlorowni należy wykonać z rur  
kielichowych grawitacyjnych do kanalizacji wewnętrznej wykonanych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o średnicy Ø 110 SDR34 SN8 na wcisk 
z uszczelką i odprowadzić do projektowanego zbiornika bezodpływowego. 
Instalacja kanalizacyjna powinna zostać wyposażona w: 

•  pion kanalizacyjny wyposażony w rewizje pionową Ø 110 oraz rurę wywiewną 
Ø 110.  

• czyszczak (rewizja) z PCV kanalizacyjnego  Ø 110 mm do montażu na 
odcinku pionowym 

• wpust podłogowy DN 100 z stali nierdzewnej. 
• uchwyty do rurociągów z PCV. 

           i inne materiały pomocnicze 
 
1.5.Kanalizacja wód popłucznych. 
Zakup, dostawa, montaż. Wewnętrzną kanalizację wód popłucznych należy wykonać 
z kielichowych, grawitacyjnych rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu PVC o średnicy Ø110,SDR34 SN8 typ S, łączonych na wcisk z uszczelką. 
Wody popłuczne należy odprowadzić do istniejącego odstojnika wód popłucznych. 
Instalacja kanalizacyjna powinna zostać wyposażona w: 

• pion kanalizacyjny wyposażony w rewizje pionową Ø 110 oraz rurę wywiewną 
Ø 110.  

• czyszczak (rewizja) z PCV kanalizacyjnego  Ø 110 mm do montażu na 
odcinku pionowym 

• wpusty podłogowe DN 100 z stali nierdzewnej. 

• uchwyty do rurociągów z PCV. 
           i inne materiały pomocnicze 
 
1.6.Armatura dla instalacji wod-kan. 
Zakup, dostawa, montaż. Armatura dla instalacji wody musi być wykonana z 
materiałów dostosowanych do instalacji na której będzie zamontowana. Nie może 
dochodzić do powstawania ogniw elektrochemicznych pomiędzy instalacją a 
armaturą. 
Zawory antyskażeniowe typu EA powinny charakteryzować się następującymi 
cechami: 
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• zespół zamknięcia: podwójne prowadzenie zawieradła (osiowe i boczne) 
wspomagane sprężyną, 

• całkowitą szczelność zarówno przy wysokim jak i niskim ciśnieniu, 

• ciśnienie nominalne PN16, 
Wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe zastosowane w instalacjach muszą 
być zalegalizowane i posiadać atest do stosowania na rynku krajowym oraz 
charakteryzować się następującymi cechami: 

• zabudowa na rurociągach pionowych oraz poziomych 
• ciśnienie nominalne PN16 

Zawory kulowe przeznaczone do wody zimnej oraz ciepłej. Cechy zaworów użytych 
w instalacji: 

• ciśnienie nominalne PN16 
Zawory wypływowe ze złączką do węża zgodne z wymogami PN-M-75208:1975 
wykonane z mosiądzu, z mosiężnymi złączkami do węża.  
Umywalki ceramiczne wiszące wyposażone w otwór odpływowy z przelewem, 
zgodny z normą PNEN 1433004, wyposażone w syfon umywalkowy z polipropylenu. 
Miski ustępowe lejowe, gatunek I (zgodnie z PN-78/B-12630) z odpływem, ze 
spłuczką ceramiczną, spłukiwanie 3/6 dm3 z deską sedesową systemową twardą z 
tworzywa duroplast. 
Miski ustępowe lejowe zawieszane na stelażu ze spłuczką podtynkową. 
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 zielonego tworzywa 
ABS. Pokrywki głowic otwierają się samoczynnie się pod wpływem strumienia 
wody 

• znajdujące się w głowicach filtry usuwające zanieczyszczenia z wody 
zasilającej myjkę do oczu 

• mocowanie do ściany 

• zasilanie: 1/2” gwint wewnętrzny 
• odpływ: 1 1/4” gwint wewnętrzny 

Wszystkie materiały instalacji wodociągowych stykające się bezpośrednio z wodą 
muszą mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny. Ponad to, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61,poz417) zastosowanie materiału 
lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny 
higienicznej właściwego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora 
sanitarnego (§18 ust.1). 
 
1.7. Wentylacja w budynku stacji 
Zakup, dostawa, montaż. W budynku SUW wykonana zostanie wentylacja 
grawitacyjna i mechaniczna. Wentylację mechaniczną stanowią ścienne oraz 
kanałowe wentylatory nawiewne oraz wywiewne. Kanały wentylacyjne i kształtki z 
blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju prostokątnym lub kołowym. 
Instalacja wentylacji powinna zostać wyposażona w następujące elementy: 
Hala technologiczna 

• wywietrzaki dachowe Ø 200mm z podstawą dachową B-II, zakończenie 
anemostatami o średnicy Ø 200mm. 
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• nawiewnik  podokienny 225x125mm. 
Chlorownia. 

• wentylator dachowy WDck  Ø 160mm, Q=144m3/h, P=121Pa, n=1450obr/min, 

• N=120W, 

• kratka wentylacyjna wywiewna Ø 100mm, 
• czerpnia ścienna Ø 150mm, 

Węzeł sanitarny WC. 

• -wentylator dachowy WDc Ø 160 mm, Q=94m3/h, P=52Pa, n=950obr/min, 
N=90W, 

Połączenia rur i kształtek powinny posiadać podwójne uszczelnienie z gumy, EPDM, 
zakres temperatur -30°C ÷ +100°C. Kanały należy montować przy użyciu 
podwieszeń i podpór spełniających wymagania PNEN 1236:2003. 
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CZ. III – ROBOTY BUDOWLANE 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45233000-9 
 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad i dróg 

45236000-0  Wyrównywanie terenu 

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

45321000-3  Izolacje cieplne 

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 

45223800-4  Montaż i wznoszenie nowych konstrukcji 

45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 

 

1.Droga dojazdowa 
 
1.1. Prace rozbiórkowe 

a) rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych grubości 15 cm 
1.2. Wykonanie nowej nawierzchni z płyt ażurowych  

a) prace pomiarowe  
b) wykonanie korytowania pod warstwy podbudowy 
c) wykonanie warstwy odsączającej gr 10 cm z piasku zgęszczonego 
d) wykonanie krawężników 15/30 na ławie z betonu B15 
e) wykonanie warstwy podbudowy gr 15 cm z tłucznia kamiennego 0-31,5 
f) wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych gr 12 cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr 5 cm  
g) uzupełnienie płyt ażurowych piaskiem 

 

2 .Nawierzchnie na terenu SUW 

a) prace pomiarowe  
b) wykonanie korytowania pod warstwy podbudowy 
c) wykonanie warstwy odsączającej gr 10 cm z piasku zgęszczonego 
d) wykonanie krawężników 15/30 na ławie z betonu B15 i obrzeży6x30 dla 
ciągów pieszych 
e) wykonanie warstwy podbudowy gr 15 cm z tłucznia kamiennego 0-31,5 
f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  gr 8 cm i gr 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr 3 cm  
g) spoinowanie piaskiem 

 

3. Ogrodzenie 

a) rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki na cokole  
b) montaż ogrodzenia panelowego zgrzewanego ( wys. panela 176 cm) na 
prefabrykowanym cokole. Ogrodzenie ocynkowane powlekane w kolorze 
niebieskim   
c) wykonanie bramy rozsuwanej szerokości 3,00m 
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4. Budynek kontenerowy SUW 

a) wykonanie robót ziemnych pod fundamenty 
b) wykonanie fundamentów w postaci ław i stóp żelbetowych oraz płyty 
żelbetowej pod urządzenia technologiczne 
c) szkieletu stalowego i poszycia ścian z płyt warstwowych budynku wraz z 
obróbkami montaże zewnętrznej stolarki okiennej z PCV i drzwiowej z aluminium   
d) wykonanie warstw posadzkowych z gresów i podposadzkowych  
e) wykonanie robót wykończeniowych malarskich oraz wewnętrznych ścianek 
działowych z płyt warstwowych   

 

5. Zbiornik żelbetowy łupinowy na wodę pitną o pojemności 303 m3, średnicy 
zewnętrznej 10,82m i wysokości wewnętrznej 3,50m 

a) wykonanie robót ziemnych pod zbiornik wraz z wymianą gruntu do głębokości 
50 cm  
b) wykonanie płyty dennej zbiornika wraz z podbudową 
c) dostawa i montaż zbiornika żelbetowego 
d) wykonanie ocieplenia zbiornika wełną mineralną gr 10 cm na profilach 
stalowych wraz z wykonaniem poszycia z blachy trapezowej   
e) wykonanie skarpowania wokół zbiornika i opaski z kostki betonowej gr 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
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CZ.IV – ROBOTY ELEKTRYCZNE 

1. Klasyfikacja robót według wspólnego słownika zamówień: 

45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45317300-5 – Instalacje Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45315300-1 – Instalacje zasilania elektrycznego 
45312310-3 – Ochrona odgromowa 
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45315000-8 – Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 
elektrycznego w budynkach 
 

1.1. Zasilanie 

Demontaż istniejącego złącza, odkopanie kabla po istniejącej trasie celem 
przełożenia na nową trasę, wykopanie rowu kablowego. 
Zakup, dostawa i montaż nowego kabla oraz mufy do połączenia kabli. 
Zakup, dostawa i montaż nowej szafki złączowo-pomiarowej. 
Zakup, dostawa i montaż kabla WLZ od szafki złączowo-pomiarowej do rozdzielni 
głównej. 
Zasypanie rowu kablowego. 
Wykonanie odpowiednich pomiarów, potwierdzone protokółami. 
Wykonanie wszelkich czynności w odpowiednim Rejonie Energetycznym celem 
zalicznikowania i podpisania umowy kompleksowej na dostarczenie energii 
elektrycznej. 
 

1.2.  Oświetlenie zewnętrzne 

Wykonanie rowu kablowego. 
Zakup, dostawa i montaż nowego kabla do zasilania latarń. 
Zakup, dostawa i montaż kompletnych słupów oświetleniowych wraz z lampami 
ledowymi. 
Zasypanie rowu kablowego 
 

1.3. Zasilanie pomp oraz wszelkich urządzeń elektrycznych na zewnątrz. 

Wykonanie rowu kablowego. 
Zakup, dostawa oraz montaż wszelkich kabli energetycznych, sterowniczych oraz 
sygnalizacyjnych do zasilania pomp, sond, czujników, ogrzewania obudowy studni. 
Zasypanie rowu kablowego. 
Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznych. 
Zainwentaryzowanie wszelkich kabli przed zasypaniem przez geodetę. 
 

1.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne. 

Zakup, dostawa oraz montaż rozdzielni elektrycznej, prefabrykacja rozdzielni, 
podłączenie wszelkich kabli i przewodów w rozdzielni. 
Zakup, dostawa oraz montaż opraw oświetleniowych 
Zakup, dostawa oraz montaż okablowania elektrycznego 
Zakup, dostawa oraz montaż korytek metalowych do układania okablowania 
Zakup, dostawa oraz montaż osprzętu natynkowego elektrycznego 
Zakup, dostawa oraz montaż grzejników elektrycznych 
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Wykonanie połączeń wyrównawczych w kontenerze 
Zakup, dostawa oraz montaż bednarki do instalacji odgromowej, wykonanie uziomu 
otokowego. 
Podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych zgodnie z DTR-ką producenta. 
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CZ.V – Monitoring 

 
 
1.1 Kody CPV : 

 

CPV 32573000-0  Komunikacyjny system sterowania 

CPV 38821000-6  Radiowe urządzenia zdalnie sterowane 
CPV 38800000-3  Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i 

urządzenia do zdalnego sterowania 

CPV 42961000-0  System sterowania i kontroli 

CPV 51900000-1  Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

 
 
 
1.2.  Wprowadzenie 

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest fragment prac 
instalacyjnych, elektrycznych, AKPiA oraz informatycznych związanych z 
rozbudową monitoringu, przeniesieniem istniejących urządzeń związanych 
przebudową  Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszu. 

 
1.3. Podstawa opracowania 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
- projektu i przedmiaru robót.  

 
1.4. Przedmiot i zakres robót 

W zakresie robót znajdują się roboty związane z rozbudową systemu monitoringu w 
SUW Niewiesz oraz w MPWiK w Poddębicach na obiektach: 

1)  dyspozytornia systemu monitoringu i sterowania w MPWiK Poddębice, 
2)  obiekty przebudowanej stacji uzdatniania wody Niewieszu; 

Przeprowadzane prace mają na celu rozbudowę istniejącego systemu monitoringu   
i sterowania – włączenie do istniejącego systemu monitoringu i sterowania kolejnych 
obiektów. Przeprowadzane prace na stacji uzdatniania sprowadzać się będą do 
przeniesienia do nowej kontenerowej stacji uzdatniania wody urządzeń istniejącego 
monitoringu oraz rozbudowę go o elementy niezbędne do przystosowania nowej 
stacji, dostarczenia urządzeń do realizacji monitoringu i sterowania, zainstalowania 
ich na obiektach, ułożenia kabli do podłączenia sygnałów i czujników, podłączenia 
sygnałów oraz oprogramowania sterowników, zainstalowania anten wraz                 
z zabezpieczeniami i podłączeniem przewodów antenowych do radiomodemów, 
konfiguracji radiomodemów, sieci radiowej zgodnie z wymaganiami. Montaż nowego 
zestawu komputerowego wraz z monitorem 28”. 
Po zrealizowaniu części obiektowej (po każdym kolejnym obiekcie) kolejnym 
zadaniem będzie uruchomienie monitoringu na obiekcie – do tego celu niezbędna 
będzie wcześniejsza modyfikacja aplikacji systemu monitoringu i sterowania stacji 
dyspozytorskiej znajdującej się w MPWiK w Poddębicach. Użytkowany system 
monitoringu i sterowania jest autorstwa firmy LOGICA Poland. Zleceniodawca nie 
posiada praw autorskich do w/w systemu monitoringu i sterowania. 

 
Prace SUW 
Przeprowadzane prace na SUW sprowadzać się będą do przeniesienia istniejących 
urządzeń monitoringu do nowej kontenerowej stacji uzdatniania wody oraz  
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dostarczenia urządzeń do realizacji monitoringu w związku z powstaniem nowych 
obiektów i urządzeń stacji, Prace polegać będą mi. na dostarczenia czujników, 
podłączeniu wodomierzy i przepływomierzy zainstalowanych na obiektach, ułożenia 
kabli do podłączenia sygnałów i czujników, podłączenia sygnałów oraz 
oprogramowania sterowników, przeniesienie radiomodemu i  masztu antenowego, 
anteny wraz z podłączeniem przewodów antenowych. Po zrealizowaniu części 
obiektowej (po każdym kolejnym obiekcie) kolejnym zadaniem będzie uruchomienie 
systemu monitoringu i sterowania dla całego obiektu. 

 
Modyfikacja aplikacji wizualizacyjnej 
W celu objęcia nowych obiektów monitoringiem konieczna będzie modyfikacja 
aplikacji wizualizacyjnej autorstwa firmy LOGICA Poland. Polegać ma ona na 
dodaniu ekranów z nowymi obiektami stacji uzdatniania wody w Niewieszu. 

 
1.5  Informacje o terenie prowadzenia prac 

Miejscem realizacji prac będą obiekty gospodarki wodociągowej (SUW) istniejąca. 
Obiekt jest zlokalizowany na terenie działalności MPWiK w Poddębicach.  

 
1.6  Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi i ogólnymi, dotyczącymi danego obiektu i 
technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy 
dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
środowiska, ochrony sanitarnej. 
Wymianę i montaż instalacji elektrycznych Wykonawca musi wykonać zgodnie z 
aktualnymi normami polskimi, przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji 
instalacji i urządzeń elektrycznych oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
1.6.1 Kable, przewody, zestaw komputerowy z monitorem. 

Wszystkie przewody i kable muszą posiadać żyły miedziane. Należy 
wykorzystywać poniżej opisane kable lub ich odpowiedniki: 

 
YDY - Przewód jednożyłowy lub wielożyłowy o izolacji i powłoce polwinitowej. 
Przewód do układania na stałe  bez dodatkowych osłon na i  pod tynkiem, w 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Napięcie znamionowe 300/500 lub 
450/750V. Przekrój znamionowy żył od 1-10 mm2. Wykonanie przewodu i 
parametry winny odpowiadać PN-87/E-90056 (dla napięcia 
450/750V); 

 
Normy przywołane 
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia. do 
układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinitowej PN-87/E-90056 
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce poliwinitowej okrągłe. 

 
YDYżo - Przewód jednożyłowy o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną, j.w, 
wyposażony w żyłę ochronną 

 
YKSY - Przewody sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej, nieekranowane. 
Przewody do zasilania elektroenergetycznych obwodów urządzeń bezpieczeństwa, 
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kontrolnych, sterownia. Liczba żył 7 - 75 o przekroju 1 - 10 mm2. Napięcie 
znamionowe 0.6/1 kV. Wykonanie przewodu i parametry winny odpowiadać PN-
93/E-90403 

 

Normy przywołane 
PN-93/E-90403 Przewody elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
poliwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6kV. Kable 
sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

 
YKSLYekw - Kabel sygnalizacyjno-pomiarowy dwuparowy w izolacji poliwinitowej z 
wspólnym ekranem jw., lecz z ekranem (oplot z drutu miedzianego) wspólnym na 
ośrodku 

 
LIYCY - przewody z żyłą wielodrutową giętką (Li), o izolacji polwinitowej (Y), z 
ekranem w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych (C) i powłoce 
polwinitowej (Y) 
 
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 
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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 

 
 
1.6.2 Wewnętrzne roboty elektryczne 

Przewody pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne lub komunikacyjne                          
w budynkach prowadzić w korytkach kablowych montowanych na kołkach do ścian 
lub rurach instalacyjnych montowanych do ścian na uchwytach. W przypadku rur 
stosować łączniki elastyczne. Okablowanie urządzeń technologicznych (na 
obiektach gdzie znajdują się takowe) wykonać korytami ocynkowanymi stalowymi 
perforowanymi. Koryta mocować do konstrukcji wsporczej orurowania oraz do 
podłogi i sufitu.  

 
1.6.3 Zasilanie szaf zestawu monitoringu 

Urządzenia monitoringu zasilane będą z sieci jednofazowej 230V AC, zasilanie do 
szaf monitoringu doprowadzić z rozdzielni. Obwód zasilania szafy zestawu 
monitoringu zabezpieczyć ochronnikiem przepięciowym klasy B (jeśli brak w 
rozdzielni) oraz wyłącznikiem nadprądowym typu S301. 

 
1.6.4 Inne uwagi odnośnie urządzeń zamontowanych w SUW 

Urządzenia zamontowane w SUW powinny posiadać stopień ochrony IP68 jeśli 
występuje ryzyko zalania tych urządzeń wodą. W pozostałych przypadkach 
zastosować urządzenia o stopniu ochrony od IP54 do IP67. 

 
W przypadku czujników ciśnienia zastosować tłumiki hydrauliczne, zabezpieczające 
membrany czujników przed zniszczeniem poprzez uderzenie ciśnienia. 

 
1.6.5  Podłączanie urządzeń pomiarowych 

Obwody pomiarowe urządzeń pomiarowych, czujników podłączać do szaf zestawu 
monitoringu z wykorzystaniem przewodów ekranowanych łącząc jeden z końców 
ekranu z uziemieniem ochronnym (PE). 

 
1.7  Przepisy i normy 

Wszystkie instalacje elektryczne muszą być wykonane zgodnie z zalecanymi w 
Polsce przepisami i normami (w tym PN-IEC:60364) oraz regułami sztuki 
budowlanej. Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z 
międzynarodowymi wytycznymi IEC. 

 
 
 


