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UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ
GMINY SOBÓTKA
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA

PRZEDSIĘWZIECIE
OBIEKT

:
:

Uporządkowanie gospodarki wodnej gminy Sobótka.
Gminna sieć wodociągowa - Sobótka

ADRES

:

Gminna Sobótka.
Działki - wg Tabeli nr 1

ZAMAWIAJĄCY

:

Gmina Sobótka
Rynek 1; 55-050 SOBÓTKA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
[wg kodów CPV]

:
45 000000-7
45 111200-0
45 112710-5
45 200000-9
45 220000-5
45 230000-8
45 231000-5
45 231300-8
45 232410-9
45 233120-6
45 330000-9
45 332000-3
45 400000-1
71 320000-7
71 320000-7
71 354000-4
74 275000-7

Roboty budowlane;
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej;
Roboty inżynieryjne i budowlane;
Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu;
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych
i
energetycznych;
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków;
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej;
Roboty w zakresie budowy dróg;
Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
Usługi sporządzania map;
Usługi geodezyjne

3

1.0. OGÓLNY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej gminy Sobótka” obejmuje poniższe elementy systemu
wodociągu gminy Sobótka :
- magistrala,
- obiekty sieciowe,
- sieć rozprowadzająca
- przyłącza [dołączone do „starej” magistrali]
1.1. STAN ISTNIEJACY
STACJE UZDATNIANIA WODY :
SUW Świątniki

Stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę gminy Sobótka.
Świątniki; działka nr 022307_5.0020.35
Wydajność filtracji :
Qh = 180,0 m3/h [zestaw 4 filtrów]

SUW Sulistrowiczki

Jest lokalnym źródłem zaopatrzenia w wodę [zasilanie m. Sulistrowiczki].
Sulistrowiczki; działka nr 022307_5.0019.3/10
Wydajność filtracji :
Qh = 27,0 m3/h

SIEĆ WODOCIĄGOWA
Magistrala

Sieć rozprowadzająca
Przyłącza

Doprowadza wodę z SUW Świątniki do głównego zbiornika V=1 000 m3 w m. Sobótka oraz
doprowadza wodę do gminnej sieci rozdzielczej, zarówno w fazie tłoczenia wody do zbiornika
jak i też w fazie grawitacyjnego zaopatrzenia [spływ wody ze zbiornika głównego].
Odrzuty z magistrali zestawiono w załączniku nr - Tabela nr 1
Rozprowadza wodę do poszczególnych miejscowości gminy Sobótka i w samej m. Sobótka.
Doprowadzają wodę do posesji odbiorców wody

ZBIORNIKI WODY
Główny zbiornik wody

V = 1 000 m3.
Sobótka; działka nr 022307_4.0002.29.12/1

Zakres wysokości poziomu wody : 240,00 / 245,5 m npm.
Zbiornik wody

V = 25 m3.
Strzegomiany; działka nr 022307_5.0017.499/1

Zakres wysokości poziomu wody : 267,40 / 270,40 m npm.
Zbiornik wody

V = 400 m3.
Sobótka; ul. Włosta; działka nr 022307_4.0004.77/1

Zakres wysokości poziomu wody : 257,40 / 259,40 m npm.
Zbiornik wody

V = 100 m3.
Sobótka; działka nr 022307_4.0002.127

Zakres wysokości poziomu wody : 307,00 / 309,00 m npm.
POMPOWNIE WODY
SUW Świątniki

Pompownia sieciowa.
Świątniki; działka nr 022307_5.0020.35
Parametry : Qh = 100,0 m3/h; ΔH = 100÷140 mSW
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Księginice Małe

Pompownia lokalna
Księginice Małe; działka nr 022307_5.0004.193/1
Parametry : Qh = 10÷15,0 m3/h; ΔH = 100÷120 mSW

Strzegomiany

Pompownia lokalna
Strzegomiany; działka nr 022307_5.0017.499/1
Parametry : (brak danych)

Sobótka

Pompownia lokalna
Sobótka; ul. Starego Dębu / Jakuba; działka nr 022307_4.0002.32.22
Parametry : (brak danych)

Sobótka

Pompownia lokalna
Sobótka; ul. Włosta; działka nr 022307_4.0004.77/1
Parametry : (brak danych)

SUW Sulistrowiczki

Pompownia sieciowa - lokalna.
Sulistrowiczki; działka nr 022307_5.0019.3/10
Parametry : Qh = 4,0 m3/h; ΔH = 40 mSW

1.2. PROJEKTOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE
Przedsięwzięcie stanowiące przedmiot zamówienia składa się z dwóch części :
- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pracami towarzyszącymi
- wykonanie robót budowlanych wraz pracami/robotami towarzyszącymi.
Przedmiotem zamówienia jest :
- budowa nowej magistrali [tranzytowego wodociągu] łączącego Stację Uzdatniania Wody [SUW] w Świątnikach
z głównymi zbiornikami wody w Sobótce wraz z odgałęzieniami do istniejących sieci rozdzielczej i projektowanych [w odrębnym przedsięwzięciu] obiektów sieciowych,
- budowa odcinka sieci rozprowadzającej w m. Będkowice - ul. Świętojańska - ul. Bukowa [dz. nr 165 - 106/1],
- budowa i przebudowa przyłączy wodociągowych dołączonych bezpośrednio do „starej” magistrali,
- przebudowa elementów instalacji pompowni P-Io w SUW Świątniki i ujęcia wody Świątniki,
- budowa zespołu zbiorników głównych w Sobótce [roboty konstrukcyjne, wod-kan i elektryczne].
2.0

TECHNICZNE i PRAWNE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Tereny, na których planowane jest zamierzenie inwestycyjne objęte niniejszym PFU, jest położone w obrębie obowiązujących MPZP.
Wykaz i numery MPZP - Tabela nr 3.
2.2

ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Magistrala i sieć rozprowadzająca układane będą w pasach dróg powiatowych i gminnych, których większość [wszystkie w terenie
zabudowanym] oraz teren SUW Świątniki i teren zbiorników wody w Sobótce, leżą w strefach „OW” - obserwacji archeologicznej.
W strefach tych zgodnie zapisem w MPZP, które są równoznaczne z obszarami ewidencji zabytków archeologicznych, dla inwestycji
związanymi z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.3

GEOLOGIA

Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem J. Kondrackiego (1994) teren planowanych inwestycji położony jest na granicy,
pomiędzy dwoma jednostkami: od strony zachodniej Masywem Ślęży (332.13) oraz od strony wschodniej Równina Kącką (318.533).
różnicowanie to znajduje swoje odzwierciedlenie w geomorfologii i wykształceniu budowy geologicznej podłoża. Pod względem geomorfologicznym stoki góry Ślęży przechodzą ku wschodowi w równiny denudacyjne i dalej w wysoczyznę morenową falistą. Wysoczyzna
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jest rozcinana przez dolinki denudacyjne oraz doliny cieków powierzchniowych. Na powierzchni wysoczyzny, w rejonie Księginic Małych,
występują pokrywy lessowe i pyłowe. Lokalnie, w rejonie Sobótki oraz na północ od Świątnik, odsłaniają się równiny wodnolodowcowe.
Pod względem geologicznym bezpośrednie podłoże w opisywanym terenie budowane jest przez osady czwartorzędowe lub zwietrzelinę
skały macierzystej.
Osady czwartorzędowe to głównie gliny zwałowe, piaski wodnolodowcowe, okrywy pyłowe oraz budujące zachodnią część terenu planowanej inwestycji gliny deluwialne. Gliny zwałowe reprezentowane są przez gliny piaszczyste, i gliny piaszczyste ze żwirem. W ich
obrębie mogą lokalnie występować przewarstwienia piaszczyste. Osady wodnolodowcowe są wykształcone w postaci piasków i piasków
gliniastych, które mogą mieć nieostre granice wydzieleń. Gliny deluwialne charakteryzują się znaczną zawartością materiału
klastycznego.
Ze względu na charakter osadów występujących pod powierzchnia terenu zwierciadło wody podziemnej nie tworzy jednolitego poziomu.
Należy jednak zaznaczyć, że w obrębie glin, tak zwałowych jak i deluwialnych mogą występować niezorganizowane sączenia.
Wstępne rozpoznanie z badaniem gruntu stanowią załącznik nr 2 [odrębna teczka] do PFU.
Niemniej jednak, ze względu na zróżnicowane wykształcenie budowy geologicznej podłoża geologicznego na terenie gminy Sobótka
przed rozpoczęciem prac projektowych należy przeprowadzić szczegółowe badania geotechniczne. Prace należy wykonać zgodnie z
rozporządzeniem 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. poz. 463).
2.4

REALIZACJA

Wszelkie prace należy planować i wykonywać w taki sposób, aby zapewniona była normalna praca ujęcia wody i sieci wodociągowej w
celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę do celów socjalno-bytowych.

3.0

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
3.1.1
Mapa do celów projektowych,
3.1.2
Inwentaryzacja uzbrojenia pod i nadziemnego z wywiadem branżowym,
3.1.3
Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przełożenia
przyłącza elektrycznego,
3.1.4
Uzyskanie warunków technicznych i zgody na umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i gminnych,
przekraczania rowów i cieków.
3.1.5
Koncepcja [3 egz. - papier + 2 egz. elektroniczne],
3.1.6
Projekt budowlany [5 egz. - papier + 2 egz. elektroniczne] wraz z planem BIOZ
3.1.7
Projekt wykonawczy [3 egz. - papier + 2 egz. elektroniczne],
3.1.8
Wstępny projekt organizacji robót
3.1.9
Przedmiar robót [2 egz. - papier + 1 egz. elektroniczny],
3.1.10 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [2 egz. - papier + 1 egz. elektroniczny],
3.1.11 Pozwolenia i decyzje administracyjne [w tym pozwolenie na budowę] wraz wymaganymi dokumentami.
UWAGA :

3.2.

Opracowania ujęte w pkt. 2.1.1 ÷ 2.1.2 i 2.1.3 ÷ 2.1.10 podlegają uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

ROBOTY i PRACE BUDOWLANE
3.2.1
Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót i odebranie placu budowy.
3.2.2
Magistrala wodociągowa
3.2.3
Sieć rozprowadzająca
3.2.4
Przyłącza
3.2.5
Pompownia wody P-Io. [SUW Świątniki]
3.2.6
Punkty monitoringu sieci
3.2.7
Główne zbiorniki wody
3.2.8
Odbiory
3.2.9
Dokumentacja odbiorowa
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4.0

ROBOTY i PRACE BUDOWLANE. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES
4.1

ZAWIADOMIENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO O ROZPOCZĘCIU ROBÓT i
ODEBRANIE PLACU BUDOWY.
Wykonawca w Imieniu Zamawiającego zawiadomi PINB o rozpoczęciu robót. Nadzór Inwestorski zapewni Zamawiający.

4.2

PROJEKT ORAGANIZACJI ROBÓT
Wykonawca sporządzi „Projekt organizacji robót” uwzględniający :
- poczynione uzgodnienia techniczne,
- poczynione uzgodnienia prawne,
- zapis punktu 2.4 - Realizacja.
Projekt organizacji robót podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4.3

MAGISTRALA WODOCIĄGOWA
Projektowana magistrala wodociągowa dostarcza wodę uzdatnioną z SUW Świątniki w m. Świątniki do zespołu zbiorników
wody w m. Sobótka i zastąpić ma „starą” magistralę Dn 400/300-stal. Magistralę układać w pasach dróg powiatowych i
gminnych metodą przewiertów sterowanych, przecisków i w otwartych wykopach o połączeniach zgrzewanych czołowo lub
elektrooporowo. Na trasie należy wykonać odgałęzienia do istniejących sieci rozprowadzających oraz projektowanych [wg
odrębnego opracowania] pompowni sieciowych.
Każde odgałęzienia z zasuwą odcinającą, a do przyszłych pompowni z zaślepiającym połączeniem kołnierzowym na granicy
działek pompowni.
Zamawiający wymaga maksymalnego zastosowania metody przewiertu sterowanego.
Trasę magistrali i odgałęzień przedstawiono :
- graficznie na rys. nr :
- rys. nr 1-S1
- Magistrala. Schemat trasy,

- tekstowo :

- rys. nr 1-M1
- rys. nr 1-M2
- rys. nr 1-M3
- rys. nr 1-M4
- Tabela nr 1
- Tabela nr 2

- Magistrala. Plan sieci. Obręb Świątniki,
- Magistrala. Plan sieci. Obręb Księginice Małe,
- Magistrala. Plan sieci. Obręb Strzegomiany,
- Magistrala. Plan sieci. Obręb Sobótka,
- Magistrala projektowana. Trasa przebiegu,
- Magistrala projektowana. Odgałęzienia na trasie,

4.4

SIEĆ ROZPROWADZAJĄCA
Projektowana sieć rozprowadzająca zastępuje bezpośrednie odgałęzienia do przyłączy i lokalnego przewodu wodociągowego
z dotychczasowej magistrali w m. Będkowice [nowa magistrala omija m. Będkowice]. Przewód układać w pasie drogowym ul.
Bukowej [dz. nr 106/1] z wcinką do istniejącej sieci rozprowadzającej w ul. Świętojańskiej [dz. nr 165]. Na trasie przełączyć
zasilanie przyłączy i lokalnego wodociągu, zasilanych dotąd z istniejącej magistrali. Zakończyć na wysokości dz. nr 98/8 zaślepiającym połączeniem kołnierzowym.
Trasę przewodu rozprowadzającego przedstawiono na rys. nr 2-R.BĘD.

4.5

PRZYŁĄCZA
W ramach zamówienia należy wykonać :
- Nowe przyłącze do obiektu na dz. nr 43, od projektowanego odgałęzienia na dz. nr 10. Przyłącze wykonać z przewodów
Dn 160; 75 i 50 - PE RC z zasuwą odcinającą na średnicy Dn 50.Trasę przyłącza przedstawiono na szczególe rysunku nr
1-M4,
- Przebudowę istniejących przyłączy, dołączonych dotychczas bezpośrednio do „starej” magistrali, polegającej na dołaczeniu ich do sieci rozprowadzającej.
Wykaz odgałęzień istniejących [ w tym do przyłączy] przedstawiono w tabeli nr 3.
UWAGA : Nie wyklucza się istnienie innych bezpośrednich przyłączy do magistrali, które należy zidentyfikować w ramach
robót [pkt.2.1.2] i objąć zamówieniem

4.6

POMPOWNIA WODY P-IO. [SUW Świątniki]
W pompowni wody IO projektuje się do wykonania :
- przebudowę instalacji wody surowej, uzdatnionej i orurowań pomp tłocznych,
- instalacji :
- przepływomierza głównego [wymiana] ,
- generatora dwutlenku chloru,
- aparatu do pomiaru stężenia chloru,
- systemu sygnalizacja włamania i napadu,
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- przebudowę instalacji automatyki,
- montaż monitoringu i systemu sygnalizacji włamania i napadu.
oraz dostawy wyposażenia : - cysterna z podwoziem ciągnikowym,
- zbiornik na płozach,
- generator dwutlenku chloru - przenośny,
- przenośna sonda do pomiaru stężenia chloru.
4.7

PUNKTY MONITORINGU SIECI
W ramach niniejszego przedsięwzięcia projektuje się budowę 3 punktów monitoringu sieci oraz przebudowę 3 istniejących
punktów monitoringu.
Lokalizacja punktów monitoringu sieci wskazana jest na rysunkach magistrali wymienionych w pkt. 4.2.

4.8

ZESPÓŁ GŁÓWNYCH ZBIORNIKÓW WODY
Główne zbiorniki wody [istniejący 1 000 m3 do przebudowy i 750 m3 - nowoprojektowany] stanowić mają zespół obiektów
z nowoprojektowanym łącznikiem, który stanowić będzie budynek techniczny.
Zakres robót : - zbiornik GZW1; V=1 000 m3,
- zbiornik GZW2; V= 750 m3,
- budynek techniczny BT,
- magistrala wodociągowa,
- odprowadzenie wody - przelew i spust,
- oświetlenie terenu,
- przyłącze elektryczne - przełożenie,
- ogrodzenie terenu,
- montaż instalacji monitoringu i instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

4.9

AUTOMATYKA, MONITORING i INSTALACJA SYSTEMU WŁAMANIA i NAPADU
W ramach zamówienia należy zintegrować istniejący układ AKPiA z nowymi elementami, przenieść stanowisko operatorskie
do siedziby operatora [utworzyć dodatkowo stanowisko nadzoru] i zamontować na wskazanych obiektach system monitoringu
i SWiN. Szczegóły w opisach obiektów.

4.10

ODBIORY
- Nadzór Inwestorski zapewni Zamawiający,
- Zamawiający powoła grupę odbiorową i rozruchową, w skład której Zamawiający wydeleguje swoich przedstawicieli

4.11

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ
4.11.1 Każde urządzenie, elementy i materiały przewidziane przez Wykonawcę do montażu i wbudowania powinno być
zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. W tym celu Wykonawca złoży pisemny wniosek materiałowy zawierający : opis elementu, usytuowanie branżowe, kartę katalogową, wymagane świadectwa i certyfikaty
oraz instrukcję montażu i stosowania.
4.11.2 W przypadku elementów budowlanych czy instalacji składających się z kilku wyrobów, należy stosować wyroby
pomocnicze zalecane przez producenta wyrobu wiodącego [np. dla izolacji termicznych zalecenia producenta
styropianu odnośnie kleju, tynku, kołków czy siatki, a dla przewodów wodociągowych z rur PVC zalecenia producenta rur odnośnie kształtek, uchwytów czy kleju]. Wymagane będzie stosowanie w maksymalnym stopniu wykonanie elementów budowlanych, instalacyjnych z materiałów produkowanych przez producenta wiodącego danego
elementu.

4.12

DOKUMENTACJA ODBIOROWA

- tom 1

Dokumenty ogólne
-

- tom 2

strona tytułowa
spis zawartości
oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokoły z pomiarów [w tym geodezyjnych] i odbiorów,
oświadczenia właścicieli sąsiednich działek o nie wnoszeniu uwag i zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia
robót i wyrządzeniu ewentualnych szkód, pokwitowania z odwózki odpadów do ZUO, dokumentacja techniczna
powykonawcza [opis techniczny, niezbędne rzuty, schematy],

Materiały branży konstrukcyjnej [budowa fundamentów, wznoszenie murów, ogrodzenie, drogi i zieleń]
- strona tytułowa
- spis zawartości
- świadectwa dopuszczenia, stosowania, instrukcje obsługi, gwarancje

- tom 3

Materiały branży instalacji technologicznych i sanitarnych
- strona tytułowa
- spis zawartości
- świadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obsługi, gwarancje

- tom 4

Materiały branży elektrycznych, AKPiA i SSWiN
- strona tytułowa
- spis zawartości
- świadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obsługi, gwarancje

- tom 5

Instrukcja eksploatacji z podziałem na :
- magistralę,
- punkty monitoringu,
- zbiornik V= 1 000 m3,
- zbiornik V= 750 m3,
- monitoring i instalacja sygnalizacji włamania i napadu.

- tom 6

Pozwolenie wodnoprawne [jeśli wystąpiły]
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Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich opracowań wymaganych przez instytucje zewnętrzne.
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu lub Zamawiającego.
Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający lub Inżynier Kontraktu/ Kierownik
projektu.
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5.0

OPIS ROBÓT

5.1.

MAGISTRALA i SIEĆ ROZPROWADZAJĄCA

5.1.1

OPIS

Projektowana magistrala zastąpić ma istniejąca magistralę Dn 400/Dn 350 stal, przebiega po zbliżonej trasie istniejącej [za wyjątkiem obrębu
Będkowice, który omija] i ułożona jest w pasach dróg gminnych i powiatowych.
Sieć rozprowadzająca ma zastąpić zasilanie przyłączy i lokalnego wodociągu w Będkowicach z istniejącej magistrali.
Przewody wykonać z rur i kształtek PE RC [wzmocnionych] o połączeniach wyłącznie zgrzewanych czołowo lub elektrooporowo i układać
metodą przewiertu sterowanego, technika wykopów otwartych tylko w uzasadnionych przypadkach. Armatura wyłącznie kołnierzowa.
Poprzeczne przejścia przez drogi wyłącznie w stalowych rurach ochronnych z użyciem płóz i manszet.
Średnicę magistrali należy dobrać wg niezbędnego ciśnienia wypływowego na zbiornikach G ZW1 i G ZW2 oraz rzeczywistego ciśnienia
dyspozycyjnego pompowni P-Io [SUW Świątniki]; lecz nie mniejszą niż 355x32,2.
Na trasie do zbiorników z magistrali należy wykonać odgałęzienia do projektowanych pompowni sieciowej i lokalnych [pompownie nie
wchodzą w zakres PFU] oraz do istniejących odgałęzień ze „starej” magistrali do sieci rozdzielczej.
Odgałęzienia wykonane wyłącznie z fabrycznych trójników [wykluczone są wszelakie nawiertki czy wklejane, zgrzewane króćce na budowie].
Wszystkie połączenia kołnierzowe w gruncie zabezpieczone przed wilgocią z użyciem masy trwaleplastycznej z owinięciem plastyczną taśmą
pod taśmą osłonową.
5.1.2

MATERIAŁY

Wykorzystane materiały mogą być producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wyklucza stosowanie się
wyrobów zgodnych z odpowiedną PN-EN gatunku innego niż I.
Wszystkie materiały i urządzenia stykające się z wodą pitna winny mieć atesty higieniczne PZH do kontaktu z wodą.
5.1.3.1

RUROCIĄGI
-

Rury i kształtki PE 100 RC; PN16; SDR11. [PipeLife]
Trójniki równoprzelotowe
Zwężki redukcyjne,
Tuleje kołnierzowe.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 :
5.1.3.2

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 2: Rury.

POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE
-

Rury i kształtki PE 100 RC; PN16; SDR11. [PipeLife]
Kołnierze stalowe płaskie luźne i zaślepiające, ocynkowane lub
epoksydowane; PN 16 - z linii sprzedaży producenta rur 100 PE RC,
Śruby stalowe klasy 5,8 ocynkowane lub klasy A2-70 [nierdzewne],
Nakrętki klasy 5 ocynkowane lub klasy A2-70 [nierdzewne],
Podkładki stalowe cynkowane lub nierdzewne,
Uszczelki gumowo - stalowe; PN 16 wykonane z EPDM,
Kit [masa] trwaleplastyczny,
Taśma plastyczna,
Taśma osłonowa [ochronna].
[Wszystkie elementy ochrony przed korozją muszą pochodzić od jednego producenta systemu].

PN-EN1092-1:2010
PN-EN 1515-1 :
PN-EN 1515-2 :
DIN 125, PN-82006,
PN-EN-ISO 7090:2004 :
PN-EN 681-1:2002/A3:2006
PN-EN 1514-1:2001 :

Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN — Część 1: Kołnierze stalowe.
Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i nakrętek.
Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN.
Podkładka płaska. Podkładka płaska dokładna,
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.
Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 4:
Uszczelki faliste, płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe i metalowe z wypełnieniem, do kołnierzy
stalowych.
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5.1.3.3

ZASUWY
-

Zasuwy klinowe kołnierzowe; PN 16 E2; krótka z równym przelotem, z możliwością wymiany uszczelek; wrzeciona na
łożyskach tocznych; korpus i klin z zabezpieczeniem przed korozją [epoksydowanie, elastomer], uszczelki i
pierścienie z elastomeru,
Obudowy teleskopowe do zasuw szczelna konstrukcja z odciążeniem zasuwy i zabezpieczeniem przed korozją,
przystosowany do montażu wskaźnika położenia - z linii sprzedaży producenta zasuw,
Wskaźnik położenia [otwarcia]. Umieszczony w skrzynce ulicznej - z linii sprzedaży producenta zasuw,
Skrzynki uliczne do zasuw. Korpus PEHD, pokrywa żeliwo, trzpień stal nierdzewna; z podkładką nośną pod skrzynkę z
PEHD - z linii sprzedaży producenta zasuw,
Obrzeże betonowe skrzynki ulicznej Wykonać z handlowej zbrojonej płyty betonowej. Wymiary 50x50 cm, gr 10 cm;
otwór wg średnicy skrzynki, [Płyta Betonowa Zbrojona Bulwar Wiślany Na podjazd]
Podkład betonowy pod zasuwę. Prefabrykat betonowy lub wylany na budowie [chudy lub C12/15].
Wymiary 50x50 cm, gr 15÷20 cm.

PN-EN 1074-1:2002 :
PN-EN 1074-2:2002 :
PN-EN 206 +A1:2016-12

Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 1: Wymagania
ogólne,
Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.
Część 2: Armatura zaporowa,
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

5.2.

POMPOWNIA WODY P-Io
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Pompownia wody Io stanowi funkcjonalną część SUW Świątniki. w ramach zamówienia należy wykonać poniższe roboty :
- przebudowę przewodów pompowni Io,
- przebudowę orurowania pomp tłocznych,
- przebudowę przewodów wody uzdatnionej zbiornika wody uzdatnionej,
- przebudowę automatyki SUW,
- montaż monitoringu i systemu sygnalizacji i włamania na teren i obiekty SUW oraz ujęcia Świątniki [studnie głębinowe],
- wyposażyć w : - cysternę z podwoziem ciągnikowym; woda pitna; V=5-6 m3
- zbiornik na płozach; woda pitna; V=5-6 m3
5.2.1

POMPOWNIA
W pompowni należy wykonać poniższe roboty :
-

ułożyć przewód wody uzdatnionej [na ścianie pompowni]; Dn 315-PVC o połączeniach klejonych - 46,0 m,
wymienić odcinek przewodu wody surowej Dn 400; materiał -stal nierdzewna lub ciśnieniowe PVC,
zainstalować na powyższych przewodach króćce dezynfekcji chemicznej i kurki poboru wody,
wymienić przepływomierz główny*,
zainstalować generator dwutlenku chloru*,
aparat do pomiaru stężenia chloru*.

* - szczegółowy opis w pkt. 5.5.
MATERIAŁY
-- rury i kształtki wodociągowe Dn 250; stal nierdzewna [spawana] lub PVC [klejone],
- kołnierze stalowe płaskie luźne, PN 16, nierdzewne lub epoksydowane [ w przypadku rur z PVC -z linii sprzedaży producenta rur
PVC]
- krócieć dezynfekcji chemicznej [zawór zwrotny + odcinający],
- kurek poboru próbek wody [całometalowy, przystosowany do opalania] - 2 szt.
5.2.2

POMPY TŁOCZNE
Pompy tłoczne należy przesunąć [wraz z przebudową fundamentu] dla osiągnięcia prostego odcinak przewodu tłocznego w wielkości
około 1,0 m przed istniejącymi przepływomierzami pomp i około 0,75 m za nimi, z instalacją filtra siatkowego, łączników elastycznych i
króććów dezynfekcji.
MATERIAŁY
-

5.2.3

filtr siatkowy Dn 250 typ Y z zaworem spustowym - 3 szt.,
łącznik elastyczny Dn 250; stal ocynk. + EPDM - 3 szt.,
rury i kształtki wodociągowe Dn 250; stal nierdzewna [spawana] lub PVC [klejone],
kołnierze stalowe płaskie luźne, PN 16, nierdzewne lub epoksydowane [ w przypadku rur z PVC -z linii sprzedaży producenta rur
PVC],
krócieć dezynfekcji chemicznej [zawór zwrotny + odcinający] - 2 kpl.,
śruby stalowe klasy A2-70 [nierdzewne],
nakrętki klasy A2-70 [nierdzewne],
podkładki stalowe nierdzewne,
uszczelki gumowo - stalowe; PN 16 wykonane z EPDM,

ZBIORNIK WODY UZDATNIONEJ
Zbiornik wody uzdatnionej stanowi samodzielny betonowy zbiornik częściowo zagłębiony. W ramach niniejszego zamówienia
wykonać należy wymianę przewodów i armatury wody uzdatnionej na odcinku budynek filtracji - zbiornik wody uzdatnionej.
Przewody Dn 355x32,2 RC
-

rury i kształtki PE 100 RC; PN16; SDR11,
kołnierze stalowe płaskie luźne i zaślepiające, ocynkowane lub
epoksydowane; PN 16 - z linii sprzedaży producenta rur 100 PE RC,
śruby stalowe klasy 5,8 ocynkowane lub klasy A2-70 [nierdzewne],
nakrętki klasy 5 ocynkowane lub klasy A2-70 [nierdzewne],
podkładki stalowe cynkowane lub nierdzewne,
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5.2.4

uszczelki gumowo - stalowe; PN 16 wykonane z EPDM,
kit [masa] trwaleplastyczny,
taśma plastyczna,
taśma osłonowa [ochronna],
zasuwy klinowe kołnierzowe; PN 16 E2; krótka z równym przelotem, z możliwością wymiany uszczelek; wrzeciona na
łożyskach tocznych; korpus i klin z zabezpieczeniem przed korozją [epoksydowanie, elastomer], uszczelki i
pierścienie z elastomeru,
obudowy teleskopowe do zasuw szczelna konstrukcja z odciążeniem zasuwy i zabezpieczeniem przed korozją,
przystosowany do montażu wskaźnika położenia - z linii sprzedaży producenta zasuw,
wskaźnik położenia [otwarcia]. Umieszczony w skrzynce ulicznej - z linii sprzedaży producenta zasuw,
skrzynki uliczne do zasuw. Korpus PEHD, pokrywa żeliwo, trzpień stal nierdzewna; z podkładką nośną pod skrzynkę z
PEHD - z linii sprzedaży producenta zasuw,
obrzeże betonowe skrzynki ulicznej. Wykonać z handlowej zbrojonej płyty betonowej. Wymiary 50x50 cm, gr 10 cm;
otwór wg średnicy skrzynki, [Płyta Betonowa Zbrojona Bulwar Wiślany Na podjazd]
podkład betonowy pod zasuwę. Prefabrykat betonowy lub wylany na budowie [chudy lub C12/15].
Wymiary 50x50 cm, gr 15÷20 cm

AUTOMATYKA i SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA i NAPADU
AUTOMATYKA [AKPiA]
W ramach zamówienia należy dostosować układ automatyki SUW do
-

sterowania zespołem : pompownia P-Io - zbiorniki G ZW1 i G ZW2
transmisji podstawowych danych do siedziby operatora,
pamięć programu/danych minimum: 500 KB
zasilacz impulsowy 5A ; 24VDC [pomiary i sygnalizacja] z podtrzymaniem bateryjnym, minimum 2 godziny,
urządzenie wskazująco-zliczające przepływy wody [wszystkie wodomierze w SUW] z pamięcią i prezentacją zużycia,
w wybranych okresach czasu [godzina, doba, tydzień, miesiąc, rok] z archiwizacją danych,
- chwilowy pobór mocy elektrycznej, układ zliczający i prezentujący zużycie energii elektrycznej w wybranych okresach czasu [godzin,
doba, tydzień, miesiąc, rok] z archiwizacją danych,
- sygnał niezwyczajnego poboru wody, z SUW i odgałęzień z magistrali [wielkość do ustalenia w czasie rozruchu],
oraz przenieść stanowisko operatorskie do siedziby operatora sieci wodociągowej z pełną i ciągłą łącznością z zachowaniem czynności
obsługowych.
W przypadku konieczności stworzenia nowego oprogramowania Wykonawca udzieli bezpłatnej, bezterminowej licencji wraz z wszelakimi kodami źródłowymi.
W siedzibie operatora sieci wodociągowej wykonać dwa stanowiska :
- operatora SUW i danych z monitoringu i instalacji systemu włamania i napadu wszystkich obiektów sieciowych i ujęcia wody*
- nadzoru o zakresie jw. *
* - szczegółowy opis w pkt. 5.5
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA i NAPADU [ISSWiN]
Systemem sygnalizacji włamania i napadu objąć należy teren SUW i główny budynek techniczny [filtrów i pompowni głównej] w poniższy
sposób [z zapisem, zdalnym podglądem oraz zapisem na dysku zewnętrznym u operatora] :
Obszar monitorowany zespołem kamer i czujek dualnych [PIR+MW] :
Kamery - wymagania :

Czujki otwarcia :

-

- część wjazdowa do SUW,
- teren wokół budynku głównego,
- teren studni głębinowej.

full HD,
dzień/noc,
zdalny dostęp do nagrania z kasty SD,
podgląd na żywo,
wielosoczewkowy obiektyw z obrotową głowicą,
powiadamianie alarmowe,
samoczynny zapis od wykrycia ruchu [alarmu].

- wszystkie drzwi budynku głównego,
- pokrywa studni głębinowej na terenie SUW,
- pokrywy pozostałych, czynnych studni głębinowych wraz z wielokanałowym rejestratorem telemetrycznym
do rejestrowania i transmitowania danych [studnie na dz. nr 29/4; 104/3 i 145/2 - obręb Świątniki]
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Obszar monitorowany zespołem kamer i czujek dualnych [PIR + stłuczenie] : - pomieszczenia techniczne budynku głównego
[hala filtrowania, pompownia],
- budynek agregatu prądotwórczego - tylko czujka,
- pomieszczenie dyspozytorni i socjalne – tylko czujka.
5.2.5

WYPOSAŻENIE SUW
- cysterna z podwoziem ciągnikowym; woda pitna; V=5-6 m3 z zestawem dystrybucyjnym*,
- zbiornik na płozach; woda pitna; V=5-6 m3 z zestawem dystrybucyjnym, zbiornik wykonany z blachy nierdzewnej*.
- generator dwutlenku chloru - przenośny*,
- przenośna sonda do pomiaru stężenia chloru*,
* - szczegółowy opis w pkt. 5.5.

5.2.6

MATERIAŁY - ODNIESIENIA

PN-EN1092-1:2010
PN-EN 1515-1 :
PN-EN 1515-2 :
DIN 125, PN-82006,
PN-EN-ISO 7090:2004 :
PN-EN 681-1:2002/A3:2006
PN-EN 1514-1:2001 :
PN-EN 1074-1:2002 :
PN-EN 1074-2:2002 :
PN-EN 206 +A1:2016-12
PN-EN ISO 1452-2:2010
PN-EN ISO 1452-3:2011

Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN — Część 1: Kołnierze stalowe.
Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i nakrętek.
Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN.
Podkładka płaska. Podkładka płaska dokładna,
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.
Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 4:
Uszczelki faliste, płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe i metalowe z wypełnieniem, do kołnierzy
stalowych.
Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 1: Wymagania
ogólne,
Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.
Część 2: Armatura zaporowa,
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią jak i nad ziemią — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Część 2: Rury
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 3: Kształtki
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5.3.

PUNKTY MONITORINGU SIECI

5.3.1

OPIS

Odgałęzienia do sieci rozprowadzających mają za zadanie monitorować podstawowe parametry tj ciśnienie i przepływ i przekazywać te dane w
realnym czasie do operatora sieci wodociągowej.
W ramach niniejszego Zamówienia przewiduje się :
- budowę nowych punktów monitoringu sieci :
- PM4,
- PM5,
- PM6,
- przebudowę istniejących :
- PM1,
- PM2,
- PM3,
Punkt monitoringu sieci zabudowany będzie na trasie przewody wodociągowego i umieszczony w studni betonowej [typowa studnia kanalizacyjna
z pełnym dnem].
Specyfikacja :
- studnia kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych C35/45; uszczelki elastomerowe z fabrycznymi przepustami,
wentylowanym włazem żeliwno-betonowym i stopniami złazowymi; Dn 1500; H - wg rzędnej wodociągu + min. 0,75 m,
- wodomierz typu WS-MFD; Dn 80 z nadajnikiem impulsów*,
- czujnik ciśnienia*,
- kurek poboru próbek wody [całometalowy, przystosowany do opalania],
- krócieć dezynfekcji chemicznej [zawór zwrotny + odcinający],
- zasuwa redukcyjna Dn 80/100,
- zwężka dwukołnierzowa Dn 100/80,
- wielokanałowy rejestrator telemetryczny do rejestrowania i transmitowania danych [zachować zgodność z będącymi w
użytkownika przez operatora sieci]*,
- elektromechaniczny czujnik otwarcia włazu studni [krańcówka]*.
* - elementy przeznaczone do współpracy ze stanowiskiem operatorskim [i nadzoru] - wg pkt. 5.2.4 i 5.5.2.5
Przebudowa istniejących punktów monitoringu polegać będzie na renowacji konstrukcji studni [z wymianą przepustów i włazów] oraz montażu
wyposażenia jw.
UWAGA : Obowiązują odpowiednie zapisy a pkt. 5.2.4 [dotyczące automatyki i ISSWiN]
MATERIAŁY - ODNIESIENIA
Rurociągi, połączenia kołnierzowe, zasuwy - zgodnie z pkt. 5.1.2,
Studnie kanalizacyjne - zgodnie z pkt. 5.4.3.3
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5.4.

GŁÓWNE ZBIORNIKI WODY

5.4.1

OPIS
Główne zbiorniki wody stanowią wydzielony obiektem gminnej sieci wodociągowej o następującym zagospodarowanie terenu
a) - zbiornik GZW1; V=1 000 m3,
b) - zbiornik GZW2; V= 750 m3,
c) - budynek techniczny BT,
d) - magistrala wodociągowa,
e) - odprowadzenie wody - przelew i spust,
f)
- oświetlenie terenu,
g) - przyłącze elektryczne - przełożenie,
h) - droga, chodnik, zieleń i tablica informacyjna
i)
- ogrodzenie terenu
UWAGA : Obowiązują odpowiednie zapisy z pkt. 5.2.4 [dotyczące automatyki i ISSWiN]

5.4.2

MATERIAŁY
Wykorzystane materiały mogą być producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru. Wyklucza stosowanie się wyrobów zgodnych z odpowiedną PN-EN gatunku innego niż I.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Wszystkie materiały i urządzenia stykające się z wodą pitna winny mieć atesty higieniczne PZH do kontaktu z wodą.

5.4.3.1.

ZBIORNIK GZW1; V=1 000 m3 - ISTNIEJĄCY
Zbiornik GZW1 o pojemności 1 000 m3 stanowi istniejący nadziemny betonowy obiekt sieciowy z murem dociskowym z cegły
ceramicznej. Przebudowa zbiornika polegać będzie na :
- przystosowaniu do nowego orurowania i sposobu obsługi zbiornika,
- naprawie i przebudowie elementów konstrukcyjnych zbiornika.
- przystosowaniu do aktualnych wymagań higienicznych,
- budowie instalacja odgromowej [dołączona do uziomu otokowego],
- wykonaniu próby szczelności na ciśnienie statyczne [pełny zbiornik] z użyciem magnetostrykcyjnego przetwornika poziomu
PRZYSTOSOWANIE DO NOWEGO ORUROWANIA i SPOSOBU OBSŁUGI ZBIORNIKA
W monolitycznej konstrukcji właściwej zbiornika należy wykonać techniką wiercenia króćce :
-

napełniający - pobocznica zbiornika
przelew - pobocznica zbiornika
spust - pobocznica zbiornika wraz z zasuwą
sonda hydrostatycznych - pobocznica zbiornika
odpowietrzenia dachowe

oraz wykonać :

-

-

Dn 350 [z luźnym kołnierzem; PN16]
Dn 400 [z luźnym kołnierzem; PN16]
Dn 350 [z luźnym kołnierzem; PN16]
Dn 50 [z luźnym kołnierzem; PN16] - 2 szt.
Dn 150 [z luźnym kołnierzem; PN16] - 2 szt.,

właz rewizyjny na dachu - minimum 700x700 odchylany, z odchylaną kratą bezpieczeństwa; ze
stali ocynkowanej lub nierdzewnej [przebudowa istniejącego],
czujnik otwarcia włazu [dołączony do ISSWiN],
obsługowy podest roboczy wzdłuż dwóch boków włazu z barierką ochronną [całość ocynkowana], łączący wejście na dach zbiornika z włazem rewizyjnym,
właz Dn 700 [konstrukcja stalowa ocynkowana] w dolnej części pobocznicy zbiornika,
monitoring poziomu wody [przelew, poziom maksimum, pośredni i minimum] -2 sondy [dołączone do
AKPiA]
odpowietrzenie dachowe Dn 150 [krócieć z zakończeniem „fajkowym”, skierowanym do dołu z siatką
p.owadom z tworzywa sztucznego umieszczoną w połączeniu kołnierzowym [stal nierdzewna] - 2 kpl.
króciec napełniający Dn 350; króćce sond hydrostatycznych Dn 50 i dolny właz Dn 700 usytuowane
na pobocznicy zbiornika w części stykającej się [stanowiącej ścianę] z budynkiem technicznym.

NAPRAWA i PRZEBUDOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZBIORNIKA.
Zakres :

-

rozebranie ścianki osłonowej z cegły ceramicznej wraz z izolacją [pobocznica zbiornika],
rozebranie izolacji dachu wraz z konstrukcją osłonową,
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-

ręczna reprofilacja powierzchni zbiornika,
naprawa i uzupełnianie konstrukcji fundamentu ściany osłonowej pod nową izolacje i ścianę osłonową
zbiornika [fundament o wysokości około 40 cm nad terenem],
wykonanie stalowej konstrukcji [dolnej i górnej] do mocowania ścian osłonowych zbiornika,
wykonanie izolacji termicznej pobocznicy zbiornika, styropian XPS grubości 5 cm na zaprawie, z mocowaniem kołkami, z uszczelnieniem styków pianką PU,
montaż elewacyjnych, zbrojonych płyt osłonowych z betonu komórkowego 15x60x~450 na pobocznicy
zbiornika z wyprawieniem spoin z użyciem siatki metalowej,
wykonanie izolacji termicznej dachu zbiornika ze styropianu XPS grubości 5 cm na emulsji bitumicznej do
styropianu, z uszczelnieniem styków pianką PU,
dwuwarstwowe pokrycie dachu zbiornika papą [podkładowa - Extra wentylacja i wierzchnia - Szybki profil
SBS]; grubość układu 7,9 mm,
obróbki dachowe z blachy ocynkowanej do obróbek dekarskich,
malowanie elewacji zbiornika [pobocznicy], dwukrotnie farbą akrylową do betonu komórkowego [szlamowa],
- kolorystyka : - pobocznica
RAL 5012 [niebieski lekki],
- fundament
naturalny beton

PRZYSTOSOWANIU DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ HIGIENICZNYCH
Zakres :

-

UWAGA :

czyszczenie strumieniowo - ścierne wewnętrznej powierzchni zbiornika
ręczna reprofilacja powierzchni zbiornika z użyciem preparatów naprawczych systemu PCC z atestem PZH
do kontaktu z wodą pitną,
nałożenie podkładu [gruntu] uszczelniającego na powierzchnie betonowe, z atestem PZH do kontaktu z
wodą pitną,
nałożenie właściwej warstwy uszczelniającej, z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną,

Przyjęty do zastosowania zestaw preparatów powinien pochodzić od jednego wytwórcy i być stosowany wg
jego technologii. Preparaty i technologia muszą wykazywać odporność chemiczną na mokry chlor i uzyskać
akceptację Zamawiającego [Zamawiający preferuje system Noxan].

MATERIAŁY - ODNIESIENIA :
Rurociągi, połączenia kołnierzowe, zasuwy - zgodnie z pkt. 5.1.2
PN-EN 206 +A1:2016-12 :
PN-EN 13225:2013-09
PN-EN 1504-3:2006 :

Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne.
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jakością i ocena zgodności Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.
PN-EN 14909:2012
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości.
PN-EN 14307:2016-04
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 13707:2013-12
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i
właściwości.
PN-EN 10219
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych
PN-EN 10219
Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN ISO 898
Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej.
PN-EN ISO 21952:2012
Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania
łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.
PN-H-74244:1979
Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-EN ISO 1461
Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową. Wymagania i metody
badań.
5.4.3.2.

ZBIORNIK GZW2; V=750 m3
Konstrukcja zbiornika wykonana z galwanizowanych, płaskich paneli stalowych, wykończona pierścieniami wzmacniającymi w
części dolnej, oraz górnej zbiornika. Poszczególne panele stalowe, skręcane na budowie za pomocą galwanizowanych śrub,
podkładek, oraz nakrętek. Konstrukcja zbiornika montowana będzie na placu budowy do płyty fundamentowej za pomocą śrub
kotwiących, oraz klamer.
Zbiornik budowany będzie od dachu w dół i jest podnoszony za pomocą zestawu specjalnych podnośników hydraulicznych.
Wewnętrzna część zbiornika z izolacją termiczną z EPS 200 gr. 100 mm i wzmocniona membrana z EPDM grubości 1.0 mm.
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Dach z płyt warstwowych rdzeniem styropianowym o grubości 100 mm na stalowej konstrukcji z ocynkowanych profili stalowych.
Orurowanie wewnętrzne wykonane z rur PVC-U. Króćce oraz inne elementy stalowe występujące wewnątrz zbiornika wykonane
ze stali nierdzewnej.
Wyposażony w instalację odgromową dołączoną do uziomu otokowego.
Zbiornik posadowiony na fundamencie żelbetowym.
Wytwórca dostarczy DTR zbiornika z opisem prób i badań odbiorowych, która podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zbiornik powinien być zwymiarowany na pojemność 750 m3 z zastrzeżeniem pełnej współpracy ze zbiornikiem istniejącym w
zakresie równości poziomu wody w obydwu zbiornikach w czasie ich eksploatacji. Wskazane króćce i właz zbiornika powinny
znajdować się wewnątrz projektowanego budynku technicznego [łącznika]. Przelew i spust wody ze zbiornika do sieci kanalizacji
deszczowej poprzez studzienkę spustową.
Projekt i wykonanie ;
- wg lokalnych wymagań w zakresie obciążeń wiatrem i śniegiem,
- próba szczelności na ciśnienie statyczne [pełny zbiornik] z użyciem magnetostrykcyjnego przetwornika poziomu
- instalacja odgromowa [dołączona do uziomu otokowego],
PARAMETRY :

-

fundament :

-

kolorystyka :

-

atest PZH

-

wysokość czynna
średnica wewnętrzna [zwilżona]
wysokość całkowita
pojemność czynna
króćce : - napełniający - pobocznica zbiornika
- przelew
- spust wraz z zasuwą
- sonda hydrostatycznych - pobocznica zbiornika
- średnica
- wysokość nad terenem
- pobocznica
- attyka
- fundament

-

-

~ 4,5 m [ustalić jako równą GZW1]
~14,5 m [z zastrzeżeniem - tiret pierwszy]
nie określa się
750 m3
Dn 350 [z luźnym kołnierzem; PN16]
Dn 400
Dn 350

- Dn 50 [z luźnym kołnierzem; PN16] - 2 szt.
- 0,2 m większa od dolnego elementu zbiornika;
część widoczna wierzchu fundamentu z zewnętrznym spadkiem 2%
0,4 m
naturalny cynk,
RAL 5012 [niebieski lekki],
naturalny beton

WYPOSAŻENIE : - właz rewizyjny na dachu - minimum 700x700 odchylany, z odchylaną kratą bezpieczeństwa; ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej,
- czujnik otwarcia włazu [dołączony do ISSWiN],
- obsługowy podest roboczy wzdłuż dwóch boków włazu z barierką ochronną [całość ocynkowana], łączący
wejście na dach zbiornika z włazem rewizyjnym,
- właz Dn 700 w dolnej części pobocznicy zbiornika,
- monitoring poziomu wody [przelew, poziom maksimum, pośredni i minimum] -2 sondy [dołączone do
AKPiA]
- odpowietrzenie dachowe Dn 150 [krócieć z zakończeniem „fajkowym”, skierowanym do dołu z siatką p.owadom z tworzywa sztucznego umieszczoną w połączeniu kołnierzowym [stal nierdzewna] - 2 kpl.
- króciec napełniający Dn 350; króćce sond hydrostatycznych Dn 50 i dolny właz Dn 700 usytuowane
na pobocznicy zbiornika w części stykającej się [stanowiącej ścianę] z budynkiem technicznym.
5.4.3.3.

BUDYNEK TECHNICZNY BT
KONSTRUKCJA BUDYNKU
Obiekt murowany jednokondygnacyjny, z dachem płaskim odwróconym z przykryciem trawnikowym i attyką wzdłuż podłużnych
ścian o wysokości netto ~1,0 m. Ściany warstwowe ceramiczne z izolacją termiczną [styropian XPS grubości min.15 cm] i ceramiczną ścianą licową i cokolikiem z cegły klinkierowej. Fundament betonowy, ściany fundamentowe monolityczne lub z bloczków
betonowych z izolacją termiczną styropianem XPS grubości 100 mm.
Strop dowolnej konstrukcji [rusztowy, prefabrykowany, monolityczny] z termiczną izolacją z dachowej twardej wełny mineralnej
grubości 250 mm. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm i powłoce Z 350.
Budynek stanowi łącznik, składający się dwóch ścian podłużnych stykających się ze ścianami zbiorników wody.
Naświetla w podłużnych ścianach na wysokości 2,5 nad poziomem terenu wykonane z pustaków szklanych o powierzchni łącznej minimum 4,0 m2. Parapety zewnętrzne z klinkierowych płytek parapetowych, wewnętrzne monolityczne z konglomeratu,
pochylone około 15o.
Drzwi wejściowe stalowe o wzmocnionej konstrukcji, regulowane zawiasy [minimum trzy zawiasy na stronę], z izolacją termiczną, dwuskrzydłowe B = 1,0+0,5 m; H = 2,4 m. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Klamka kasetowa [schowana we wnęce], zamek ryglowy i zapadkowy 4 kategorii bezpieczeństwa.
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W stropodachu wyłaz na dach 700x700 mm, uchylny ze sprężynami gazowymi i blokadą otwarcia/zamknięcia i czujnikiem otwarcia, wykonany z profili i blachy ze stali nierdzewnej, z wewnętrzną izolacją z pianki PUR grubości minimum 60 mm .
Wewnątrz budynku schody wejściowe na dachowy wyłaz o szerokości 0,9 m i wysokości ~2,0 m z podestem pod włazem z
barierką o wymiarach 1,2 x 1,5 m. Konstrukcja schodów i podestu z typowych elementów [ażurowe kraty pomostowe i schodowe
p.poślizgowe] całość ze stali ocynkowanej ogniowo.
Wyjście z podestu na dach drabiną stałą o szerokości 0,6 m z płaskimi p. poślizgowymi nakładkami o szerokości 40 mm; całość
ze stali nierdzewnej. Na dachu schody stalowe [o konstrukcji jak wewnętrzne] i wysokości ~1,0 m na dach zbiorników [dla każdego oddzielne].
Posadzka betonowa [beton posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym] z izolacją termiczną styropianem XPS o grubości 50 mm,
wykończona posadzkową powłoką epoksydową lub poliuretanową dla ciężkich warunków.
Ściany wewnętrzne tynkowane lub spoinowane [w zależności od użytych materiałów]. Kolorystyka - do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wymiary :

Uwaga :

- długość netto
- szerokość netto
- wysokość netto

- 7,5 m [należy przyjąć lokalizację nowego zbiornika dla zachowania tego kryterium]
- 3,5 m
- 4,0 m.

Wewnętrzne ściany „utworzone” ze stykających się pobocznic zbiorników należy :
- zbiornika żelbetowego
- zostawić samą konstrukcję zbiornika właściwego [bez izolacji i ścianki dociskowej], oczyścić.
- zbiornika stalowego
- wykonać izolację termiczną [na zewnętrznej stalowej konstrukcji zbiornika
z płyt styropianowych XPS - 2 x 50 mm] z tynkiem mineralnym.

INSTALACJE SANITARNE i TECHNOLOGICZNE
Instalacja kanalizacyjna

Instalacja ogrzewania

Instalacja wentylacyjna

Instalacja technologiczna

- studnie z prefabrykatów betonowych Dn 1,0m; głębokości 2,0 m i 0,5 m części
osadnikowej, odpływ Dn 315, przykryta kratą ściekową Dn 610,
- studnie kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych C35/45; uszczelki elastomerowe z
fabrycznymi przepustami, wpustem ściekowym [krata].
- ogrzewanie elektryczne [to = 40C], grzejnikami płytowymi z elementem grzejnym umieszczonym w grzejniku wypełnionym olejem z autonomicznym regulatorem temperatury, +
sterowanie ręczne [włącz/wyłącz] w rozdzielni elektrycznej, przyjąć 4 grzejniki o mocy
1 000 W.
- ilość wymian - i = 1÷2w/h
- nawiew grawitacyjny :
kratką wentylacyjną umieszczoną 0,5 m nad posadzką z
czerpni dachowej
- wywiew :
wentylator hybrydowy [L=~150m3/h; dH=~5Pa] z regulatorem
w szafie rozdzielczej; umieszczony na podstawie dachowej
typ A/III [podstawa dachowa z Al. stali nierdzewnej lub laminatu].
- przewody doprowadzające wodę z magistrali do zbiorników; 350-PVC
o połączeniach klejonych z odcięciem zasuwami,
- Zasuwy klinowe kołnierzowe; PN 16 E2; krótka z równym przelotem, z możliwością wymiany uszczelek; wrzeciona na łożyskach tocznych; korpus i klin z zabezpiecze- niem
przed korozją [epoksydowanie, elastomer], uszczelki i pierścienie z elastomeru.
- przepływomierz elektromagnetyczny [pomiar dwustronnego przepływu]*
- filtr siatkowy typ Y z zaworem spustowym,
- kurek poboru próbek wody [całometalowy, przystosowany do opalania] - 2 szt.,
- wielokanałowy rejestrator telemetryczny do rejestrowania i transmitowania danych [zachować zgodność z będącymi w użytkownika przez operatora sieci],
- krócieć dezynfekcji chemicznej [zawór zwrotny + odcinający] - 2 kpl.,
- generator dwutlenku chloru z zasobnikami 2 x 60 l i 2 x 200 l*,
- aparat po pomiaru stężenia chloru*.

* - szczegółowy opis w pkt. 5.5.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Instalację wykonać w systemie TN-S
- oświetlenie ogólne pomieszczenia - 150/300 lx; LED [ogólne/robocze],
- zasilanie urządzeń technologicznych i wentylacyjnych [z zabezpieczeniem w szafie rozdzielczej]
- oświetlenie awaryjne
- wg PN
- gniazda jednofazowe
- wg PN
- okablowanie
- zestaw gniazd serwisowych [1x400V+2x230V] w naściennej skrzynce,
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- oświetlenie [zewnętrzne] :

- drzwi wejściowych do budynku [nad drzwiami], załączane zmierzchowo, czujnikiem
ruchu, ręcznie, LED
- terenu [brama wejściowa i droga] z dachu zbiorników lub budynku technicznego,
załączane zmierzchowo, czujnikiem ruchu, ręcznie, LED
- wg PN; uziom otokowy wykonać z płaskownika Fe/Zn 30x4, ułożyć w wykopie wokół
zespołu zbiorników i budynku technicznego, połączyć z główną szyną uziemień
budynku technicznego
- wg PN; konstrukcja wolnostojąca o stopniu ochrony IP43, umieszczona winna być na
posadzce budynku, przystosowana do sieci kablowej, tak od strony zasilania, jak i odbiorów, oraz wykonana na napięcie znamionowe 400/230V, 50Hz. II klasa ochronności.

- instalacja odgromowa
- szafa rozdzielcza

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA i NAPADU
Systemem sygnalizacji włamania i napadu objąć należy teren zestawu zbiorników i budynek techniczny [z zapisem i zdalnym podglądem] w poniższy sposób :
Obszar monitorowany zespołem kamer i czujek dualnych [PIR+MW] :
Kamery - wymagania :

Czujki otwarcia :

-

- część wjazdowa do obiektu,
- teren wokół budynku technicznego,
- teren wokół zbiorników.

full HD,
dzień/noc,
zdalny dostęp do nagrania z kasty SD,
podgląd na żywo,
wielosoczewkowy obiektyw z obrotową głowicą,
powiadamianie alarmowe,
samoczynny zapis od wykrycia ruchu [alarmu].

- brama i furtka
- drzwi budynku głównego,
- pokrywa włazów zbiorników wody,

Obszar monitorowany zespołem kamer i czujek dualnych [PIR + stłuczenie] : - budynek techniczny.
MATERIAŁY - ODNIESIENIA :
PN-EN 771+A1:2015 :
PN-EN 998-2:2016-12 :
PN-EN 13225:2013-09
PN-EN 13747 +A2:2011
PN-EN 10346:2015-09
PN-EN 206 +A1:2016-12 :
PN-EN 1504-3:2006 :
PN-EN 14411:2013
PN-EN 10219
ziarnistych
PN-EN 10219
PN-EN ISO 898
PN-EN ISO 21952:2012

Wymagania dotyczące elementów murowych.
Wymagania dotyczące zaprawy do murów.
Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne.
Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych.
Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno
Warunki techniczne dostawy
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jakością i ocena zgodności Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.
Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobno-

Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej.
Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w
osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.
PN-EN ISO 1461
Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań.
PN-EN 14307:2016-04
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Styropian do izolacji ścian i stropodachu.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 13707:2013-12
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i
właściwości. Izolacje dachowe.
PN-EN 14891:2017-03
Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane
klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja
i znakowanie.
PN-EN 14909:2012
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości.
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PN-EN 12201-2+A1:2013-12 : Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 2: Rury.
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 : Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 2: Rury.
PN-EN ISO 1452-2:2010
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią jak i nad ziemią — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Część 2: Rury
PN-EN ISO 1452-3:2011
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Część 3: Kształtki
PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur
wodociągowych i odwadniających — Część 1: Guma
PN-EN 1074-1:2002 :
Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające - Część 1: Wymagania
ogólne
PN-EN 1074-2:2002 :
Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura
zaporowa.
PN-EN 1917:2004
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i
żelbetowe.
PN-EN 13369:2018-05
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.
PN-EN 13101:2005
Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.
PN-EN 124:2015
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego
PN-EN 16798-1:2019-06
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1: Parametry wejściowe
środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-6
PN-IEC 61024-1-2:2002
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Część 1-2: Zasady ogólne -- Przewodnik B -- Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych
PN-EN62305
Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne. Część 2: Zarządzanie ryzykiem
Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
5.4.3.3.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ODPROWADZENIE WODY - PRZELEW i SPUST
Woda z przelewu oraz kontrolowanego spustu wody ze zbiorników kierowana będzie do studzienek spustowych a dalej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Przelew bezpośredni, spust poprzez zasuwę.
Przewody w gruncie z rur kanalizacyjnych z litego PVC lub PE o średnicy 0,4 m.
Studnia spustowa z prefabrykatów betonowych, należy zachować minimalną przerwę [pustkę powietrzną] w wysokości
0,5 m [krawędź rury przelewowej/spustowej nad poziomem odpływu]; odpływ trójnikowy z wywiewem ponad studnię [ok.1,0 m];
część osadnikowa - ok. 1,0 m.
Studnie kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych C35/45; uszczelki elastomerowe z fabrycznymi przepustami, włazem
żeliwno-betonowym i stopniami złazowymi.
Układ wentylacji wywiewnej studni z blachy nierdzewnej [dopuszczalne wykonanie z laminatu]. Kanał kołowy i wentylator hybrydowy [L=~150m3/h; dH=~5Pa].
DROGA, CHODNIK, ZIELEŃ i TABLICA INFORMACYJNA
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Grunt ten powinien
charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże
doprowadzić do grupy nośności G1. Podbudowy wykonane będą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i z podsypki cementowo-piaskowej. Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 10 cm - drogi i 6 cm - chodnik, na podsypce cem.-piaskowej.
Krawężniki uliczne rodzaju A [ścięte] 30x20 cm, obrzeża Ow [wysokie] 8 x 30 cm. Ława z betonu C12/15; z oporem.
Teren na zewnątrz ogrodzenia [pas o szerokości 4,0 m] należy oczyścić, wyciąć samosiejki i wyrównać. Należy dostosować
istniejące uksztaltowanie terenu [poprzez odpowiednie nasypy] do projektowanej niwelety terenu zbiorników.
Teren niezabudowany należy poddać mikroniwelacji, rozścielić [zebrany z robót budowalnych] humus i wykonać ręczny wysiew
trawy.
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Przed elewacją budynku należy umieścić tablicę informacyjną z napisem, wykonana trwałą techniką, odporną na warunki atmosferyczne. Tablicę wykonać ze sztywnego tworzywa sztucznego grubości 15÷20 mm i umocować do metalowej sztywnej siatki
umieszczonej w ramie - całość ocynkowana.
Wielkość tablicy : 80x120 cm.
Siatkę z ramą mocować śrubami do słupków z ocynkowanego zamkniętego profilu prostokątnego 120x60x4. Łby śrub i nakrętki
osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego z wypełnieniem kitem trwaleplastycznym.
Treść, wzór i liternictwo uzgodnić z Zamawiającym.
OGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie należy zaprojektować i wykonać jako sztachetowe panele mocowane do stalowych słupków. Panele wykonać z
kątowników 50x50x4 dospawanych za pośrednictwem płaskownika 120x4 i długości ok. 100 mm do trzech poziomych
ceowników 120x60x4. Panele te mocować śrubami do słupków z zamkniętego profilu prostokątnego 120x60x4. Łby śrub i nakrętki osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego z wypełnieniem kitem trwaleplastycznym.
Nominalny wymiar panelu : długość 1740 mm; ilość sztachet - 12 szt.; podziałka [rozstawienie sztachet] 150 mm; wysokość 3250
mm; sztachety u góry ścięte na ostro [60o] Wysokość słupków - 3450 mm; podziałka nominalna słupków - 1800 mm. Słupki
obsadzone w gruncie za pomocą prefabrykowanych fundamentów betonowych. Wszystkie elementy stalowe - ocynkowane ogniowo, średnia grubość 70 µm, śruby, nakrętki i podkładki - cynkowane galwanicznie.
Pomiędzy słupkami poziomo ustawiona podwalina - prasowane deski betonowe o wysokości 200 mm.
Brama - dwudzielna, B=4,0 m, furtka B=1,2m, wykonanie jak panele sztachetowe, lecz wysokość 3450 mm; mocowane do odrębnych słupków. Zawiasy wzmocnione, regulowane [z kapturem na sworzniach] : brama - 3 szt.; furtka 2 szt.; zamki wpuszczane minimum 4 kategorii bezpieczeństwa [atest IMP]; wbudowane czujniki otwarcia [kontaktrony].
MATERIAŁY - ODNIESIENIA :
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 : Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 2: Rury.
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 : Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 2: Rury.
PN-EN 1401-1:2019 :
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
PN-EN 1917:2004
PN-EN 13369:2018-05
PN-EN 681-1:2002/A3:2006
PN-EN 13101:2005
PN-EN 124:2015
PN-EN 1917:2004
PN-EN 13369:2018-05
PN-EN 681-1:2002/A3:2006
PN-EN 13101:2005
PN-EN 124:2015
PN-EN 1506:2001
PN-EN 12237:2005
PN-EN 10219
PN-EN 10219
PN-EN ISO 898
PN-EN ISO 21952:2012
PN-EN ISO 1461
PN-EN 13225:2013-09
PN-EN 933-1:2012

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.
Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kołowego
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.
Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kołowego
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym.
Wymiary.
Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o
przekroju kołowym
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych
Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej.
Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.
Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań.
Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
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PN-EN 206 +A1:2016-12
PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242+A1:2010
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 1340:2004

Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
Kruszywa do betonu
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań
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5.5

WYKAZ URZĄDZEŃ

5.5.1

POMPOWNIA P-Io
5.5.1.1

Przepływomierz
- oddzielny przetworniki wyświetlaczem dotykowym [język polski], pamięć - karta SD,
- przepływ - 50÷200 m3/h; pomiar dwukierunkowy
- wyjście prądowe i impulsowe,
- komunikacja i współpraca z urządzeniami AKPIA operatora sieci
- kołnierze PN 16

5.5.1.2

Generator dwutlenku chloru [stałe i przenośny]
- maksymalna wydajność
- ciśnienie robocze

- zbiornik na chemikalia

- NaClO2

0,1 ÷ 0,4
12
6
200

mg ClO2 /l
bar
[pompownia P-Io]
bar
[pozostałe]
[30 l - przenośny]
l
[30 l - przenośny]

l
200
- zbiornik ochronny na chemikalia
110%
- zdalaczynna ciągły monitoring i możliwość zmiany dawki i parametrów [generatory stałe]
- z podwójnym układem dozowania i wtrysku [generatory stałe]
- HCl

5.5.1.3

5.5.2

Aparat do pomiaru stężenia chloru
- pomiar stężenia dwutlenku chloru w wodzie pitnej [rurociąg],
- zakres pomiaru 0,1 ÷ 0,4 mg ClO2 /l,
- przetwornik z wyświetlaczem dotykowym [język polski], slot kart SD z archiwizacją danych,
- komunikacja i współpraca z urządzeniami AKPIA operatora sieci

WYPOSAŻENIE SUW
5.5.2.1

Cysterna z podwoziem ciągnikowym, pojemność 6.000l z atestem PZH do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi
- zbiornik jednokomorowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej z falochronem,
- zbiornik dwupłaszczowy z izolacją termiczną o grubości 50 mm pod mazerowanym płaszczem ze stali kwasoodpornej,
- właz górny DN450 z odpowietrznikiem i pokrywą zamykaną na kłódkę,
- kolektor do dystrybucji wody z 2 zaworami 1” z demontowanymi wylewkami oraz ze złączem STORZ 3” i zaślepą,
umieszczony w zamykanej w kwasoodpornej szafce na klucz,
- drabinka i pomost obsługowy cysterny,
- instalacja mycia oraz dezynfekcja zbiornika [układ mycia CIP],
- napis informacyjny po obu stronach zbiornika oraz na dennicy tylnej [rodzaj medium, nazwa i adres dostawcy wody]
- sonda hydrostatyczna poziomu wody sprzężona z wielokanałowym rejestratorem telemetrycznym do rejestrowania i transmitowania danych,
- profesjonalny; przenośny lokalizator GPS i GSM, obsługa kart SIM, ładowana bateria 2Ah, samoczynne czuwanie z funkcją
nasłuchu, funkcja antysabotażu, obsługa w j. polskim,
- całość zmontowana na podwoziu przyczepy ciężarowej dwuosiowej z przystosowaniem do ciągnięcia przez samochód ciężarowy

5.5.2.2

Cysterna na płozach, pojemność 6.000l z atestem PZH do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- jw. lecz całość zmontowana płozach ze stali nierdzewnej, przystosowanych do załadunku wózkiem widłowym

5.5.2.4

Sonda do pomiaru stężenia chloru - przenośna
- pomiar stężenia dwutlenku chloru w wodzie pitnej [rurociąg],
- zakres pomiaru 0,1 ÷ 0,4 mg ClO2 /l,
- przetwornik z wyświetlaczem [język polski]

5.5.2.5

Stanowisko operatorskie i nadzoru
Stanowisko operatora :
- komputer zintegrowany z monitorem,
- płatny, aktualny system operacyjny,
- wielordzeniowy procesor czwartej generacji,
- SSD - 1 000 GB; 8 GB pamięci DDR4,
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- klawiatura i mysz - bezprzewodowa, jednego systemu i producenta,
- monitor min. 21,5"; rozdz. 1920x1080,
- napęd optyczny DVD+/-RW; karta dźwiękowa i graficzna; karta wifi,
- zasilacz UPS z ochroną przepięciową [minimum 2 godziny],
- pełne aktualne profesjonalne oprogramowanie [Windows, pakiet biurowy] z licencją na rzecz operatora sieci
wodociągowej,
- archiwizacja danych z SUW, obiektów sieciowych [pompownie, zespół zbiorników głównych, ujęcie wody, punkty
monitoringu, z instalacji włamania i napadu],
- grafika powinna prezentować ogólny schemat sieci wodociągowej z naniesionymi aktualnymi parametrami jej elementów
- laptop 19" [specyfikacja i wyposażenie dostosowane do odtworzenia zapisu z monitoringu oraz płatny, aktualny system
operacyjny, pełne aktualne profesjonalne oprogramowanie [Windows, pakiet biurowy] z licencją na rzecz operatora sieci
wodociągowej]
Stanowisko nadzoru :
- jw. lecz bez laptopa
W przypadku konieczności stworzenia oprogramowania Wykonawca udzieli bezpłatnej, bezterminowej licencji wraz z wszelakimi kodami źródłowymi.
5.5.3

BUDYNEK TECHNICZNY [zbiorników głównych]
5.5.3.1

Generator dwutlenku chloru
Opisany w pkt. 5.5.1.2

5.5.3.2

Przepływomierz elektromagnetyczny
- oddzielny przetworniki wyświetlaczem dotykowym [język polski], pamięć - karta SD,
- przepływ - 100÷200 m3/h; pomiar dwukierunkowy
- wyjście prądowe i impulsowe,
- komunikacja i współpraca z urządzeniami AKPIA operatora sieci
- kołnierze PN 16

5.5.3.3

Aparat do pomiaru stężenia chloru
Opisany w pkt. 5.5.1.3
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Tabela nr 4. Wykaz MPZP
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Tabela nr 1

MAGISTRALA PROJEKTOWANA. TRASA PRZEBIEGU.
[SUW Świątniki - Główne zbiorniki wody G ZW1 i G ZW2]

1.0. OBRĘB ŚWIĄTNIKI
Świątniki

Świątniki

022307_5.0020.35

-

SUW Świątniki

gmina

utw.- asfalt

022307_5.0020.223

-

droga

gmina [ul. Stawowa]

utw.- asfalt

022307_5.0020.218/1

-

droga

powiat [ul. Kopernika]

utw.- asfalt

022307_5.0020.242

-

droga

powiat utw.-

asfalt

022307_5.0004.238/3

-

droga

powiat [ul. Kościuszki]

utw.- asfalt

022307_5.0004.238/4

-

droga

gmina [ul. Pszenna]

utw.- asfalt

022307_5.0004.238/5

-

droga

powiat [ul. Żytnia]

utw.- asfalt

022307_5.0004.240

-

droga

gmina

grunt.

022307_5.0017.427/1

-

droga polna

gmina

grunt.

022307_5.0017.427/2

-

droga polna

gmina

grunt.

022307_5.0017.428

-

droga polna

gmina

grunt.

022307_4.0002.AR_32.22

-

pas drogowy [ul. Jakuba]

gmina

utw.- asfalt

022307_4.0002.AR_32.7

-

pas drogowy [ul. Starego Dębu]

gmina

utw.- asfalt

022307_4.0002.AR_32.8/2

-

pas drogowy [ul. Anny]

powiat

utw.- asfalt

022307_4.0002.AR_32.15

-

pas drogowy [ul. Chrobrego]

gmina

utw.- asfalt

022307_4.0002.AR_32.12/7

-

LsV

gmina

teren zielony

022307_4.0002.AR_32.12/1

-

LsV

gmina

teren zielony

2.0. OBRĘB KSIĘGINICE MAŁE
Księginice Małe

Księginice Małe

3.0. OBRĘB STRZEGOMIANY
Strzegomiany

Strzegomiany

4.0. OBRĘB SOBÓTKA
Sobótka
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MAGISTRALA PROJEKTOWANA.
Odgałęzienia na trasie.

Tabela nr 2

obręb Świątniki:

1.

dz. 022307_5.0020.223

160-PE - PM1; kierunek - m. Świątniki

obręb Księginice Małe :

2a.

dz. 022307_5.0004.238/3

160-PE - PM2; kierunek - m. Przezdrowice

2b.

dz. 022307_5.0004.238/3

160-PE - PM3; kierunek - m. Księginice Małe

3a.

dz. 022307_5.0004.238/5

Dn -

- kierunek dz. nr 24

3a.

dz. 022307_5.0004.238/5

Dn -

- kierunek dz. nr 24

obręb Strzegomiany :

4.

dz. 022307_5.0017.428

160-PE - kierunek - dz. nr 137

Obręb Sobótka :

5.

dz. 022307_4.0002.AR_32.8/2

160-PE - kierunek - dz. nr 10

6.

dz. 022307_4.0002.AR_32.15

160-PE - PM4; kierunek - ul. Anny

7.

dz. 022307_4.0002.AR_32.12/7

160-PE - PM5; kierunek - ul. Świdnicka

8.

dz. 022307_4.0002.AR_32.12/7

160-PE - PM6; kierunek - ul. Słoneczna

gdzie :

- PM1 ÷ PM3

- punkty monitoringu sieci [istniejące - do przebudowy]

- Dn

- średnica odgałęzienia zgodna ze średnicą magistrali

- PM4 ÷ PM6

- punkty monitoringu sieci [projektowane]
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MAGISTRALA ISTNIEJĄCA. ODGAŁĘZIENIA NA TRASIE
[SUW Świątniki - Główne zbiorniki wody G ZW1 i G ZW2]

Tabela nr 3

obręb Świątniki:

1.

dz. 022307_5.0020.18/2

Dn 100 - kierunek ul. Stawowa i Kopernika

obręb Księginice Małe :

2.

dz. 022307_5.0004.8

Dn 160 - kierunek Przezdrowice

3.

dz. 022307_5.0004.8

Dn 160 - kierunek Księginice

4.

dz. 022307_5.0004.238/6

Dn 25

- kierunek działka nr 67

Uwaga : na odcinku dz. nr 022307_5.0004.61/ [przyległa do ul. Zbożowej - dz. nr 238/3] do
dz. nr 022307_5.0001.106/1 [ul. Bukowa w Będkowicach] - brak inwentaryzacji geodezyjnej.
obręb Będkowice :

obręb Strzegomiany :

Obręb Sobótka :

5.

dz. 022307_5.0001.106/1

Dn 40

- kierunek działka 102/2

6.

dz. 022307_5.0001.106/1

Dn 50

- kierunek ul. Strażacka

7.

dz. 022307_5.0001.106/1

Dn 40

- kierunek działka nr 105/2

8.

dz. 022307_5.0001.106/1

Dn 40

- kierunek działka nr 105/5

9.

dz. 022307_5.0001.106/1

Dn 32

- kierunek działka nr 82

10.

dz. 022307_5.0001.78

Dn

- brak danych

11.

dz. 022307_5.0001.76

Dn 32

- działka nr 76

12.

dz. 022307_5.0001.165

Dn 25

- kierunek działka nr 75

13.

dz. 022307_5.0001.165

Dn 32

- kierunek działka nr 74

14.

dz. 022307_5.0001.165

Dn 32

- kierunek ul. Strażacka

15.

dz. 022307_5.0001.165

Dn 50

- kierunek ul. Dworski Trakt

16.

dz. 022307_5.0001.165

Dn 32

- kierunek dz. 165/5

17.

dz. 022307_5.0017.431

Dn 150 - kierunek Strzegomiany [ul. Wrocławska]

18.

dz. 022307_5.0017.431

Dn 150 - kierunek Sobótka [ul. Jakuba]

19.

dz. 022307_4.0002.32.9

Dn 125 - kierunek ul. Włosta i dz. nr 9

20.

dz. 022307_4.0002.30.43

Dn 50

21.

dz. 022307_4.0002.30.25

Dn 160 - kierunek ul. Chrobrego i dalej Anny

22.

dz. 022307_4.0002.29.12/7

Dn 100 - kierunek ul. Chrobrego i dalej Świdnicka

23.

dz. 022307_4.0002.29.12/7

Dn 160 - kierunek ul. Słoneczna

- przyłącze do posesji na dz. nr 43
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Magistrala projektowana. Wykaz - numery MPZP

obręb Świątniki:

1.

SWI

obręb Będkowice :

2.

BED

obręb Księginice Małe :

3.

KSI

obręb Strzegomiany :

4.

STY

Obręb Sobótka :

5.

SPOB_1

6.

SOB_13-4

7.

SOB_12

Tabela 4

189

2,3

3 Garnacarsko

238

2,9

4,75

160-PVC
160-PVC

110-PVC

110-PVC

1 000 12,00

16

91

1,1

160-PVC

12 Olbrachtowice

192

2,3

160-PVC

160-PVC

4

18 Stary Zamek

256

3,1

7

160-PVC

15

356

4,30

25

186

2,20

62

0,75

77

0,9

130

1,60

136

1,85

160-PVC

24 Wojnarowice

397

160-PVC

2,60

8

160-PVC

218

11 Okulice

110-PVC

160-PVC

3,65

160-PVC

302

160-PVC

17 Siedlakowice

160-PE

19

Pompownia sieciowa - proj.

PM3

160; istn.

150

3b

150

PL.STRZ
STRZEGOMIANY

188

2,25

4
125-PE

PM1

23

258

3,1

13

152

1,85

21 Sulistrowice [30%]

O Z N A C Z E N I A
0,30*
426

1,55

110-PVC

0,20*
402

22 Sulistrowiczki [20%]

208 1,85

10

160-PVC
160-PVC

-

1,0

Pompownia lokalna - proj.
0,80*
402

22 Sulistrowiczki [80%]

3,9

21 Sulistrowice [70%]

0,70*
426

3,60

-

150

G ZW1; G ZW2 ZW2-

160-???

PM.S2

160-???

PM.S1

-110-PVC

160-PVC

PL-SULI
SULISTROWICE

-110-PVC

5

110-PVC

2,80

125-PE

0,50*
461

S U W

Pompownia lokalna - proj.

160-PVC
[grawitacyjny]

20 Strzegomiany [50%]

110-PVC

2,40

160-PVC

160-PVC

1

Dn-PE RC
150

Dn-PE RC

160-PVC

2,80

Dn-PE RC
2

3a

198

1

Dn-PE RC

Dn

5

2

14 Przezdrowice

110-PVC

Dn

160-PE

Pompownia lokalna - proj.

0,50*
461

6

160-PE

4

5

6

6

20 Strzegomiany [50%]

160-PVC

160-PE

150

7

150

Dn-PE RC

150

Dn-PE RC

160-PE

150

Dn

160-PE

150
8

PM2

PM4

100; istn.
PM5

3.1 PL.SOB

160-PE

Dn-PE RC

Pompownia sieciowa - proj.

160-PE

PM6

160; istn.

160-PVC

160-PVC

2

6 905 82,90

160-PVC

3

110-PVC

110-PVC

160-PE

G ZW.1

160-PE

G ZW.2

160-PE

7

8

V= 750 m3 - do budowy;

PM.1 PM.3

-

PM.4 PM.6

- Punkt monitoringu sieci - projektowane

3,9

S U W
SULISTROWICZKI

-

UWAGA :
ze "starej" magistrali i do projektowanych pompowni.
- 160x14,6 - PE RC - do wskazanych

OBIEKT

MAGISTRALA

NAZWA RYSUNKU

MAGISTRALA. SCHEMAT TRASY.

skala

rys. nr

1-S1

1 : 1 000
PM

a

nr
3

160x

"

"

wow

a

1

budynek techniczny SUW

dz.

14,6

5

zasu
w

- PE

RC

160x
14,6

- PE

RC

.1

Sta

18/2
223
istn
ie

PM

23
r2

23
r2
.n

.1

nr 1

8/2]

1

dz.

nr 2

23

[dz.

1 : 5 000

dz

dz
.n

r1

8/3

Ma
gis

tral
aM

dz

.n

dz

.n

r1

8/3

jace

UWAGA :
1 Niniejszy rysunek jest pogl dowym, przedstawia przebieg projektowanej trasy magistrali i

Sad

owa

dz.

nr 2

23

O Z N A C Z E N I A

dz. nr 2

18/1

Staw

owa

-

PM.1

-

1

-

Koperni

ka

istrala M

Mag
dz.

nr

242

PE RC

.
.

OBIEKT

MAGISTRALA

NAZWA RYSUNKU

skala

1 : 5 000
1 : 1 000

rys. nr

1-M.1

Str
zeg
om
ian
y
.
dz
0
24
nr

Ma
gis
tr

ala

M

1 : 1 000

.2

PM
y
uw

PM

zas

.3

n.
ist wice
0;
16 zdro
C
e
PV Prz
ek
un
r
kie

8

2b

.2
PM .3
PM

238/3

3

38/

r2

n
dz.

2a

0;
16
C-

Pompownia

n.
ist

2b

PV

2a

l
tra

gis

Ma
aM

/3

dz.

nr

238

1 : 5 000

/4

120,10
355x32,2-PE

dz.

Mag

dz. nr 24

ZH 2

ZW2.P-II

120,10

120,10
355x32,2-PE

ZW1.P-II

355x32,2-PE

dz. nr 28

dz. nr 240

120,10
355x32,2-PE

24

3b
Magistrala M

238/5

3b

Zasuwa

Magistrala M

enn
Psz

238

UWAGA :
1. Niniejszy rysunek jest pogl dowym, przedstawia przebieg projektowanej trasy magistrali i

a

3a

O Z N A C Z E N I A

dz. nr 238/5

3a
Piasto
w

ska
dz. nr 244/3

120,10
355x32,2-PE

.n
dz

/4

38

r2

RE

AP

la M

istra

nr

PM.2
PM.3

2

-

PE 100 RC.

.
.

OBIEKT

MAGISTRALA

NAZWA RYSUNKU

skala

1 : 5 000
1 : 1 000
1 : 500

rys. nr

1-M.2

Jakuba

y
Ann

dz. nr 428

y
mian
ego
z
Ma
r
t
S
gis
tra
la M

28
nr 4
dz.

Pompownia

"6.PL.STRZ"
-PE

RC

,6
x14

60

1
Dn

428

137

427/2

aM

tral

gis

Ma

4

STRZEGOMIANY
28

r4

.n
dz

1 : 5 000
trala

Magis
M

Pompownia

"6.PL.STRZ"

tni
sk

ow

a

dz. nr 137

Le

dz. n
r

Magis

trala M

427/2

4

.n

dz
r4
/1

27

dz. nr 427/2

UWAGA :
1. Niniejszy rysunek jest pogl dowym, przedstawia przebieg projektowanej trasy magistrali i

O Z N A C Z E N I A

27

r4
.n

-

/1

4

PE 100 RC.
dz

6.PL.STRZ

-

MAGISTRALA

NAZWA RYSUNKU

skala

1 : 5 000
1 : 1 000

rys. nr

1-M.3

rze
go
St

la M
istra

Mag

OBIEKT

mi

an

y

.
.

0

Ch
rob

Dn

od
z.

10

reg

160x14,6 - PE RC

nr
8

PM.6

dz. nr 12/7

dz. nr 12/7

1 : 1 000

PM.4

PM.5

160

dz. nr 12/7

Magistrala

G ZW1

Chro

dz. nr 12/ 7

8

7

brego

- dz.n

r 15
160

G ZW2

Ma

gis
t

ral

10

zasuwa

.4

r1

5

6

0

odrzut
160x14,6 - PE RC

16
0

-P

Dn

PM
.n

E

1 : 1 000

a

dz

12/3

1 : 5 000

1 : 1 000

z ul. Chrobrego

160x14,6-PE RC

odrzut
160x14,6 - PE RC

43
12/7
8

Dn 350 - stal

PRZEPOMPOWNIA 3.PL.SOB
projektowana

zasuwa

dz. nr 43

KD - 0,40 PVC

5

Armii Krajowej - dz. nr 10
Dn
Dn-PE RC

10

dz. nr 7

0

Rura ochronna
stal

BT
G ZW.2

1 : 1 000

12/7

Magistrala

127

obiekt
gastronomiczny

Jakuba dz. nr 22

G ZW.1

KD 0,40 - PVC; proj.

12/1

Anny - dz. nr 8/2

PM.6
a

ektowan
Magistrala proj
Dn-PE RC
KD - 0,30

zasuwa

43

An
ny

PM.5

12/7

160x14,6-PE RC
zasuwa

y
mian
ego

8

Strz

O Z N A C Z E N I A

1 : 1 000

-

50x4,6-PE RC

43

zasuwa

15

UWAGA :
1. Niniejszy rysunek jest pogl dowym, przedstawia przebieg
8/2

75x6,8-PE RC

POMPOWNIA 3.PL.SOB

3.PL.SOB
PM.4 PM.6 - Punkty monitoringu - projektowane
5
G ZW.1
G ZW.2
- Zbiornik nadziemny wody V= 750 m3 - projektowany
.
.

10

160x14,6-PE RC

160x14

,6-PE

OBIEKT

MAGISTRALA

NAZWA RYSUNKU

skala

1 : 5 000
1 : 1 000

rys. nr

1-M.4

SYTUACJA 1 : 500

12/3
~38,0 m

z ul. Chrobrego

KD - 0,40 PVC

Dn-PE RC
KD - 0,30

Dn 350 - stal

12/1
KD - 0,40 PVC

ZK

127

~55,0m

KD - 0,40 - PVC

G ZW.1

Dn-PE RC

BT
G ZW.2
8,0 m

12/7

BUDYNEK TECHNICZNY BT.
RZUT PRZYZIEMIA
1 : 100

G ZW.1

UWAGA :

RE

1 Niniejszy rysunek jest pogl dowym, przedstawia przebieg projektowanej trasy magistrali i

ZK

O Z N A C Z E N I A

BT

~7,5 m

- Brama L=4,0 m i furtka L=1,2 m

drzwi
1,5 x 2,4

3,5 m

G ZW.2

OZNACZENIA
G ZW1
G ZW2
BT
RE
ZK

- Zbiornik wody V= 750 m3; projektowany
- Rozdzielnia elektryczna; projektowana
-

.
.

OBIEKT

Zbiorniki wody G ZW1 i G ZW2

NAZWA RYSUNKU

Zbiorniki wody G ZW1 i G ZW2. SYTUACJA i RZUT PRZYZIEMIA
1 : 500
rys. nr
1 : 100

skala

7-G ZW.SOB

k
NY
une
kier GOMIA
ZE
STR
dz.

nr 6

7/4

Dn 50

zasuwa
dz. nr 106/1
ul. Bukowa

82

zasuwa

105/2

102/2

dz. nr 98/8

105/5

105/4

dz. nr 165

UWAGA :
1. Niniejszy rysunek jest pogl dowym, przedstawia przebieg projektowanej trasy
k
E
une
kier ROWIC
IST
SUL

O Z N A C Z E N I A
-

OBIEKT
NAZWA RYSUNKU

skala

1 : 5 000

rys. nr

