
Załącznik nr 13 do SIWZ

WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ ZASTOSOWANYCH

DO REALIZACJI ZADANIA pn.:

Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodoci ągu
Księginice- Sulistrowice

Zastosowane do realizacji  zadania materiały i  urządzenia muszą  spełniać  warunki
nie gorsze niŜ niŜej wymienione  (w tym certyfikaty, D.T.R. i inne dokumenty, które
winien dostarczyć producent materiałów i urządzeń).:

1.  Systemy  ci śnieniowe  PE  do  budowy  sieci  wodoci ągowych  i  kanalizacji
ciśnieniowej

Rury PE do budowy sieci wodoci ągowych 

• rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,
• rury  ciśnieniowe  PE  powinny  posiadać  dopuszczenie  do  stosowania  w

drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,
• rury  powinny  być  projektowane  do  stosowania  do  budowy  sieci

wodociągowych i dostarczane przez producenta posiadającego wdroŜony do
stosowania  system  ISO  9001  i  ISO  14001  potwierdzony  posiadaniem
certyfikatu,

• rury powinny być  produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez
dodatków  regranulatu)  wymienionego  na  liście  Stowarzyszenia  PE100+,
która jest dostępna pod adresem www.pe100plus.net

• oświadczenie  Producenta  o  posiadaniu  Laboratorium  gwarantującego
wykonywanie wszystkich badań wymaganych dla kaŜdej partii produkcyjnej

• rury winny posiadać Świadectwo odbioru 3.1.B wystawione przez Zakładowe
Laboratorium i zawierające nazwę, rodzaj i numer serii tworzywa uŜytego do
produkcji, ocenę  oznaczenia, barwy i wyglądu rury oraz wyniki wszystkich
badań wymaganych normami dla kaŜdej partii produkcyjnej (geometria, czas
indukcji utleniania materiału rury – min. 20 min. , wydłuŜenie przy zerwaniu –
min.  350%,  odporność  na  ciśnienie  wewnętrzne  –  165h,  określenie
współczynnika płynięcia materiału MFR)

Rury oraz kształtki powinny pochodzi ć od jednego producenta

2. System kanalizacji zewn ętrznej z PVC-u 

Rury PVC-u ze ściank ą LITĄ

Charakterystyka systemu: 

• rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniaj ące
wymagania PN-EN 1401:1999 , w tym:



a) odporne  na  dichlorometan  (odporność  potwierdzona  przez  laboratorium
certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień zŜelowania (przetworzenia)
PVC-u, 

b) materiał  rury ma  potwierdzon ą  w teście 1000 godzinnym odporno ść  na
ciśnienie  wewn ętrzne  (pozytywny  wynik  testu  badania  odporności  na
ciśnienie  wewnętrzne  –  testu  1000  godzinnego  potwierdza  trwałość  na
poziomie 100 lat)

c) odporne na cykliczne działania podwy Ŝszonej temperatury  (= równowaŜne
z tym, Ŝe rury mają oznaczenie UD)

d) temperatura  mięknienia  rur  i  kształtek  wg  Vicata  (VST=79oC)  (co  jest
warunkiem oznaczania rur i kształtek UD) 

• kształtki  kanalizacji  grawitacyjnej  z  PVC-u i  spełniające wymagania  PN-EN
1401:1999

• kształtki SDR 41 SN4 jako uzupełnienie rur SN 4 oraz na przykanalikach w
średnicach do 200 mm włącznie,

• rury  i  kształtki  przeznaczone  dla  obszaru  zastosowania  UD  (oznaczone
symbolem  obszaru  zastosowania  UD)(tj.  zgodnie  z  PN-EN  1401
przeznaczone  do  zamontowania  pod  konstrukcjami  budowli  i  1  m od  tych
konstrukcji)  i  wykazujące  odporność  i  szczelność  w  warunkach  znacznych
zmian temperatury odprowadzanego medium,

• kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999
i być równieŜ oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

• w kolorze pomarańczowym (RAL 8023),
• rury wyposaŜone w  uszczelki  typu BL (wargowe)  lub  BL-fix  (wargowe z

pier ścieniem rozpr ęŜnym),
• odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, 
• uszczelki  zgodne  z  normą  zharmonizowaną  PN-EN  681-1  posiadające

znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych  oznaczone
symbolami WC,

• producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
• producent  posiadający  doświadczenie  z  badań  rur  z  PVC-u  w  skali

rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań,
• system posiadający aprobatę IBDiM,
• kompletnego systemu od jednego dostawcy.

3. A R M A T U R A  

3.1. Hydranty nadziemne 

• Przyłącze  kołnierzowe  do  posadowienia  na  kolanie  stopowym  zgodnie  z
normą:  PN-EN 1092-2:1999  „Kołnierze  Ŝeliwne  i  ich  połączenia.  Kołnierze
okrągłe do rur, armatur i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze Ŝeliwne.”

• Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm.



• Hydrant  musi  posiadać,  w  razie  mechanicznego  uszkodzenia,  moŜliwość
rozdzielenia  korpusu  górnego  i  dolnego  (tzw.  złamanie)  bez  uszkodzenia
mechanizmów  wewnętrznych  i  niekontrolowanego  wycieku  wody,  a  z
moŜliwością ponownego montaŜu.

• Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego.
• Kolumna  hydrantu  wykonana  z  Ŝeliwa  sferoidalnego  lub  stalowa,  ze

wszystkich  stron  ocynkowana ogniowo dodatkowo pokryta  dwuskładnikową
powłoką poliuretanową. Nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie
maksymalne  oznakowane  w  widocznym  miejscu  kolumny  górnej
(nadziemnej).

• Tłok  uszczelniający  wykonany  z  Ŝeliwa  sferoidalnego  całkowicie  pokryty
tworzywem uszczelniającym.

• Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.
• Nakrętka  wrzeciona  i  tuleja  prowadząca  tłok  uszczelniający  wykonane  z

mosiądzu utwardzonego powierzchniowo.
• Kula  dodatkowego  zabezpieczenia  wykonana  z  tworzywa  sztucznego  z

dodatkowym, wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa
komórkowa).

• Śruby łączące kolumnę górna i dolną ze stali nierdzewnej.
• Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.
• Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w innych połoŜeniach

tłoka  całkowicie  szczelne.  Kolumna  górna  i  dolna  powinny  całkowicie  się
odwodnić.

• Wszystkie  odkryte  zewnętrzne  elementy  Ŝeliwne  hydrantu  zabezpieczone
farbą  proszkową  produkowaną  na bazie  Ŝywic epoksydowych o minimalnej
grubości 250 mikronów.

• Wewnętrznie hydranty zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie
Ŝywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane.

Wymogi Zamawiaj ącego:

1. Hydranty muszą posiadać aktualny atest PZH – załączyć do oferty
2. Aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego PoŜarnictwa w Józefowie – załączyć do
oferty
3. Karty katalogowe oferowanych hydrantów – załączyć do oferty
4. Certyfikat RAL nadany przez GSK – załączyć do oferty
5. Certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001 – załączyć do oferty
6. Oświadczenie dotyczące świadczenia usług serwisowych – załączyć do oferty
7. Ubezpieczenie OC produktu – załączyć do oferty

3.2. Zasuwy

� zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina.
� korpus i pokrywa wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego



� zasuwa z pełnym przelotem
� klin z Ŝeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany elastomerem
� trzpień ze stali nierdzewnej, gwint walcowany oraz polerowany
� uszczelnienie trzpienia składa się z: uszczelki wargowej oraz min. 3 O-ringów 
� śruby  łączące  pokrywę  z  korpusem  wpuszczone  i  zabezpieczone  masą

zalewową
� nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego
� kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2
� ochrona  antykorozyjna:  zewnętrznie  i  wewnętrznie  powłoka  z  farby

epoksydowej  wykonywana  metodą  fluidyzacji,  potwierdzona  certyfikatem
GSK-RAL.

Wymogi Zamawiaj ącego:

1. ubezpieczenie OC produktu
2. dokumenty potwierdzające cechy techniczne (karty katalogowe)
3. aktualne atesty PZH
4. deklaracje zgodności z PN/EN
5. certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001
6. świadectwo  nadania  Znaku  jakości  RAL  przez  Stowarzyszenie  Ochrony

Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla producenta

4. Pompownia  I  stopnia  -  pompy  gł ębinowe  do  poboru  wody  surowej  ze  
studni powinny posiada ć:

• osłony przeciwpiaskowe łoŜysk
• zintegrowany zawór zwrotny
• przyłącze kołnierzowe 
• łączenie pompy z silnikiem zgodnie ze standardem NEMA 6”
• odporność na piasek do 150g/m3

• waŜne certyfikaty ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004

5. Filtry wody – parametry wg projektu i swior  

Filtry  mają  posiadać  właz  zasypowy  górny  i  boczny  oraz  właz  kontrolny  dolny.
Napowietrzanie  w  poduszce  powietrznej  z  kontrolą  poziomu  wody oraz  ciśnienia
spręŜonego powietrza. 

Dysze filtracyjne o szczelinie 3mm.

Prędkość robocza filtracji nie większa niŜ 16 m/h.

Zastosowanie  filtrów  równowaŜnych  oznacza  konieczność  załączenia  przez
Wykonawcę do oferty następujących załączników:



− rysunek techniczny filtra: rzut z góry, boku, przodu, tyłu i dołu oraz przekroje
dla kaŜdego rodzaju filtra zastosowanego w projekcie,

− rysunek techniczny dna dyszowego filtra,
− dokładny rysunek systemu dystrybucji  wody w filtrze oraz systemu wprowa-

dzania powietrza wraz z obliczeniami technologicznymi,
− atest PZH na kompletny filtr
− atest PZH na wszystkie elementy mające kontakt wodą pitną
− dla filtrów odŜelaziająco-odmanganiającyh pokrycie z atestem PZH
− dla filtrów węglowych pokrycie polipropylenowe z grupy PPA nakładane na go-

rąco w formie ciekłej  z atestem higienicznym (PZH) i certyfikatem testu prze-
bicia elektrycznego 21kV

− podać  dokładną  charakterystykę  wszystkich  pokryć  wewnętrznych  oraz  ze-
wnętrznych filtrów zastosowanych w projekcie

− nazwy, wysokości zasypowe i granulacje złóŜ w filtrach
− graficzny schemat płukania filtrów dla obu stacji
− graficzny schemat instalacji sterującej dla obu stacji
− schemat instalacji napędowej spręŜonego powietrza
− kartę  katalogową,  instrukcję  obsługi  oraz szczegółowe dane techniczno-ek-

sploatacyjne panelu sterowniczego pracą filtrów 
− urządzenia  równowaŜne  nie  mogą  zmieniać  układu  technologicznego  całej

stacji, zmian w części budowlanej oraz nie mogą powodować zmian w innych
pozycjach  kosztorysowych.  Jeśli  takowe  wystąpią  konieczne  jest  dokładne
wyspecyfikowanie pozycji dodatkowych oraz ujętych oraz dokładny opis zmian
wraz z dokładnymi rysunkami przedstawiającymi te zmiany.

6. Napowietrzanie wody surowej  

Źródłem  powietrza  min.  do  napowietrzania  wody  surowej  ma  być  spręŜarka
łopatkowa o:

− wydajnościach wg projektu i swior

7. Pompownia  II  stopnia  -   zestaw  hydroforowy  podnoszenia  ci śnienia  ma
odpowiada ć poni Ŝszym wymaganiom:

Zestaw podnoszenia ciśnienia składający się z pomp w układzie równoległym ma być
zamontowany  na  ramie  podstawy,  z  odpowiednią  armaturą  i  szafą  sterowniczą.
Powinien  zawierać  oprogramowanie  dostosowane  optymalnie  do  danego
zastosowania  pozwalające  na  ustawienie  zestawu  odpowiednio  do  projektowanej
instalacji.



Kompletny zestawy podnoszenia ciśnienia ma być wykonany zgodnie ze standardem
i  wyposaŜony  w  pompy  wielostopniowe  z  silnikami  ze  zintegrowanymi
przetwornicami częstotliwości.

− Zadaniem  zestawu  hydroforowego  jest  utrzymanie  stałego  ciśnienia  przez
ciągłą regulacje prędkości obrotowej pompy.

− Osiągi  zestawu  mają  być  dopasowywane  do  zapotrzebowania  przez
załączenie wymaganej liczby pomp i pracę równoległą załączonych pomp.

− Zamiana  pomp  jest  automatyczna  w  zaleŜności  od  obciąŜenia,  czasu  i
zakłócenia.

Zestawy powinny składa ć się z:

a) Pionowych  pomp  wielostopniowych  z  silnikami  ze  zi ntegrowanymi
przetwornicami cz ęstotliwo ści i armatury 

b) Szafy sterowniczej zawieraj ącej elementy sterowania i wizualizacji 

• Szafa sterownicza zabudowana w obudowie ze stali,  IP 54, z wyłącznikiem
głównym, wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniami silnika,
wyłącznikami i sterownikiem  mikroprocesorowym. 

• Praca  pomp  ma  być  regulowana  przez  sterownik  mikroprocesorowy  z
następującymi funkcjami:

-  utrzymanie  stałego ciśnienia  przez ciągłą  regulację  prędkości  obrotowej
pomp,

- regulator PID z ustawialnymi parametrami PI (Kp+Ti),

- stałe ciśnienie wartości zadanej niezaleŜnie od ciśnienia wlotowego,

- praca zał/wył przy zmiennych przepływach,

- automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej
sprawności,

-  wybór  minimalnego  czasu  pomiędzy  załączeniem  i  wyłączeniem,
automatycznej zamiany i priorytetu pomp,

- funkcja automatycznego testu pomp niepracujących,

- pompa rezerwowa,

- czujnik rezerwowy,

- praca ręczna,



- zewnętrzny wpływ na wartość zadana,

- wejścia i wyjścia cyfrowe mają być konfigurowane indywidualnie,

- funkcje kontroli pomp i zestawu

• minimalne i maksymalne granice wartości aktualnych

• ciśnienie wlotowe

• zabezpieczenie silnika

• stała kontrola stanu kabli i przetworników

• alarm logiczny z 24 zapamiętanymi alarmami

• diody sygnalizacji pracy i zakłócenia,

• bezpotencjałowe styki przełączające pracy i zakłócenia,

- komunikacja po przez łącze GSM

8. Do płukania filtrów wod ą  powinny by ć  uŜyte jednostopniowe pojedyncze  
pompy wirowe .

9. Do  przepompowywania  ścieków  technologicznych  powinny  by ć  
zastosowane  zatapialne,  jednostopniowe  pompy od środkowe  nap ędzane
silnikiem indukcyjnym w układzie monoblokowym :

− z wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym do pompowania cieczy
zanieczyszczonych

− gęstość pompowanej cieczy do 1100 kg/m3

10. Osuszacz powietrza:  

− urządzenie kondensacyjne
− obudowa odporna na wilgoć


