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I.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zamawiający
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Stara Droga 85
97-500 Radomsko
www.pgk.radomsko.pl
tel. 44 683 06 30
2. Zakres i przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja ujęcia wody Miłaczki” dotyczące
remontu budynku stacji pomp II stopnia na Ujęciu Wody Miłaczki zlokalizowanego
przy ul. Krzywej 12 w Radomsku.

Zakresem prac jest opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji wykonanie modernizacji budynku pomp
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II stopnia. Celem nadrzędnym zamówienia jest osiągniecie wysokich standardów poprzez
wysokie parametry pracy nowych urządzeń, co przełoży się na ograniczenie kosztów
produkcji wody.
Ogólny zakres Zamówienia obejmuje:
- wykonanie koncepcji z uwzględnieniem warunków PFU wraz z uzyskaniem akceptacji
Zamawiającego,
- wykonanie Dokumentacji Projektowej obejmującego branże budowlaną, instalacyjną
oraz elektryczną i AKPiA,
- wykonanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego
uwzględniającego realizację wszystkich zaproponowanych przez Wykonawcę w PFU
rozwiązań technicznych,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień umożliwiających rozpoczęcie robót,
- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,
- wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową,
- wykonanie niezbędnych dokumentacji odbiorowych i powykonawczych
- opracowanie ramowej instrukcji obsługi pompowni II stopnia
Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie
parametrów gwarantowanych i zgodnych z wymaganiami PFU, przepisami Prawa
budowlanego spoczywa na Wykonawcy.
Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje dokonanie wizji lokalnej. Wizja pomoże
w ocenie i zrozumieniu pełnego zakresu prac oraz innych świadczeń niezbędnych
do prawidłowego wykonania zamówienia z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych
kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań,
zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej.
Użyte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nazwy, znaki towarowe itd. mają charakter
przykładowy. Wskazanie ich ma na celu tylko i wyłącznie określenie oczekiwanego standardu
przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie „ofert równoważnych”.
Po przez „ofertę równoważną" rozumie się taką, która posiada takie same lub lepsze
parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne spełniające minimalne parametry określone
przez

Zamawiającego,

lecz

oznaczone

innym

znakiem

towarowym,

patentem

lub pochodzeniem.
Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla
utrzymania ciągłości dostaw wody do odbiorów (np. wykonanie „by-passów”). Wykonawca
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przeprowadzi we własnym zakresie rozruch obiektu, przeszkolenie personelu oraz przygotuje
instrukcję obsługi urządzeń. Wyżej wymienione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie
i uznaje się je za uwzględnione w Ofercie Wykonawcy.
2.1 Materiały wyjściowe
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy powstał w oparciu o:
- Wizje lokalną budynku pomp II stopnia na ujęciu Miłaczki wraz z terenami przyległymi –
Inwentaryzacja zdjęciowa w Części III Załączniki,
- Wytyczne Zamawiającego,
- Informacje oraz dokumentację archiwalną Zamawiającego:


Dokumentacja techniczno-ruchowa nr 1789 WAFAPOMP - Agregat pompy wirowej
typu A,



Dane ujęcia wody,



Plan przewodów zewnętrz. podziemnych na Ujęciu wody Miłaczki - skala 1:500,



Mapa do celów projektowych – skala 1:500 (częściowo obejmująca budynek
pompowni Ii stopnia)



Koncepcja Modernizacji Ujęcia Wody Miłaczki w Radomsku wykonanej przez A-Zet
D. Kozera Sp. J.



Projekt na wykonanie linii zasilających i sterowniczych do studni głębinowych nr 4 i 3
stacji wodociągowej „Miłaczki” w m. Radomsko, autorstwa – Biuro projektowobadawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt-2”.



Projekt techniczny „Wymiana wyłączników w polach zasilających, polu sprzęgła,
polach agregatu oraz układu SZR na Ujęciu Wody „Miłaczki” w Radomsku.
Autorstwa – Eleserwis mgr inż. Sławomir Ślęzak



Schemat rozdzielni SN 15/0,4 kV A-28 Ujęcie Wody „Miłaczki” oraz rozdzielni NN.



Rzut pomieszczenia hali pomp



Dane dotyczące ilości wody wpompowywanej do sieci pod odpowiednim ciśnieniu.

2.2 Wykorzystanie materiałów
Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką
dysponuje Zamawiający. Zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu
i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Ponadto służą również jako materiał
poglądowy i wyjściowy do opracowania koncepcji. Jednakże nie mogą ograniczać
7
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odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym
prawem opracowanych przez niego dokumentów oraz wykonywanych robót.

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót
Ujęcie wody Miłaczki składa się z następujących elementów:
- 8 studni głębinowych podających wodę do zbiorników magazynowych – nie objęte
zakresem niniejszego opracowania,
- dwóch zbiorników żelbetowych przeznaczonych do magazynowania wody na potrzeby
miasta – nie objęte zakresem niniejszego opracowania,
- sześciu pomp II stopnia podających wodę do sieci wodociągowej z czego cztery pompy
pracują

naprzemiennie

na

potrzeby

sieci,

a

dwie

są

pompami

rezerwowymi

zabezpieczającymi system przed maksymalnymi rozbiorami – objęte zakresem niniejszego
opracowania,
- instalacji rurociągów stalowych do transportu wody – objęte zakresem niniejszego
opracowania,
Obecnie pompownia II stopnia wyposażona jest w następujące pompy:
4 pompy 20A40 produkcji WAFAPOMP o wydajności 350 m3/h i mocy równiej
90 kW,
 2 pompy 20A50 produkcji WAFAPOMP o wydajności 425 m3/h i mocy równiej
132 kW.
Orurowanie hydrauliczne pompowni stanowią przewody stalowe (stal czarna)


wraz z armaturą żeliwną. Pompy w budynku pompowni II stopnia wtłaczają wodę do trzech
wyjść na sieć o średnicach DN500, DN300 oraz DN150. Przy obecnych rozbiorach całkowite
maksymalne letnie zapotrzebowanie na wodę pokrywane jest pracą trzech pomp 20A40
produkcji WAFAPOMP. W przypadku rozbiorów średniodobowych wystarczająca jest praca
jednej lub dwóch pomp 20A40 o mocy 90 kW. Pompy 20A50 o mocy 132 kW praktycznie
nie są uruchamiane.
Budynek pomp II stopnia zlokalizowany jest przy ul. Krzywej. W budynku pomp II stopnia
zbudowanym z cegły kratówki wydzielone są następujące pomieszczenia : dyspozytornia,
pompownia, WC, kotłownia ze składem żużla (obiekt do likwidacji ze względu
na podłączenie do sieci miejskiej ciepłowniczej), pomieszczenie palacza oraz korytarze
i przedsionki.

Pomieszczenie, w którym usytuowane są pompy posiada jedno wejście

zewnętrzne oraz jedno wewnętrzne (z dyspozytorni). Posadzka wyłożona jest terrakotą.
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W pomieszczeniu znajduje się 6 fundamentów, na których usytuowane są pompy firmy
WAFAPOMP o wymiarach w rzucie 110x205 cm. Istniejąca wentylacja pompowni działa
prawidłowo, w pomieszczeniu nie znajdują się miejsca zawilgociałe.
Infrastruktura zasilającą w energię elektryczną oraz instalacja elektryczna na hali pomp II
stopnia składa się z:
 Wnętrzowej stacji transformatorowej średniego napięcia 15/0,4 kV, wyposażonej
w dwa transformatory 630kVA – obwody mocy oraz rozdział energii nie objęty
opracowaniem
 Rozdzielnicy sterującej z zainstalowanym falownikiem firmy OMRON posadowionej
w pomieszczeniu Rozdzielni NN (osobne pole zasilające) – objęte opracowaniem
 Kabli zasilających pompy na hali pomp II stopnia YAKY 4x70mm2 oraz YAKY
4x120mm2 – objęte opracowaniem
 Rozdzielnice skrzynkowe wyposażone w wyłączniki APU30A zainstalowane na hali pomp
(4 sztuki) – objęte opracowaniem
 Instalację elektryczną potrzeb własnych pomieszczenia hali pomp II stopnia tj. oświetlenie
i obwody gniazd wtyczkowych – objęte opracowaniem
 Instalację połączeń wyrównawczych – objęte opracowaniem
3.1 Istniejące rozbiory na sieci – zapotrzebowanie na wodę
Pompownia II stopnia na Ujęciu Wody Miłaczki pobiera wodę pitną z istniejących
zbiorników retencyjnych i wtłacza ją do trzech sieci wodociągowych o średnicach 500 mm,
300 mm oraz 150mm.
Z informacji oraz materiałów przekazanych przez Zamawiającego wynika, że rozbiory wody
w sieci kształtują się następująco:


Qdśr= 6000 – 7000 m3/d



Qd max = 11 000 – 13 000 m3/d



Qh max = 700 m3/h



Qhśr= 300 – 400 m3/h



Qm-c śr= 11 – 13 tys. m3/h
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W nocy natomiast zapotrzebowanie na wodę kształtuje się w granicach 150 m3/h
(100-200m3/h).
3.2 Wymagane ciśnienie podnoszenia zestawów hydroforowych
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Zamawiającego:


Ciśnienie wody wtłaczanej do sieci w dzień wynosi 4,5-4,6 bar,



Ciśnienie wody wtłaczanej do sieci w nocy wynosi 3,8 bar,

Do każdej z trzech sieci woda wtłaczana pod identycznym ciśnieniem. Parametry w stosunku
do nowych zestawów pozostają bez zmian.
3.3

Wcześniej podjęte kroki w celu modernizacji ujęcia Miłaczki

W roku 2009 została wykonana przez firmę A-Zet D. Kozera Sp. J. koncepcja modernizacji
ujęcia wody Miłaczki w Radomsku. Koncepcja swym zakresem obejmowała:
- wymianę pomp na mniej energochłonne
- wymianę pulpitu sterowniczego oraz wykonanie wizualizacji pracy urządzeń,
- wymianę czujników poziomu wody na sondy pomiarowe z automatycznym odcinaniem
napływu wody przy maksymalnym poziomie,
- montaż przepływomierzy na wszystkich wyjściach na miasto,
- montaż napędów elektrycznych na głównych zasuwach,
- monitoring pracy agregatów pompowych na studniach głębinowych,
- opracowanie orientacyjnego kosztorysu,
- możliwość realizacji zadania etapami,
Wydania wytycznych dla poszczególnych branż.
Parametry doboru pomp przedstawione w koncepcji pokrywały się z danymi przekazanymi
przez Zamawiającego, tj.:
- średnia godzinowa wydajność – 400-600 m3/h,
- ciśnienie dyspozycyjne w sieci na poziomie 4,2-4,5 bar,
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Koncepcja obejmowała 6 wariantów modernizacji pompowni II stopnia Miłaczki :


Wariant 1 – zastosowanie 4 pomp o osi poziomej L150-400 U1SN-7504
wyposażonych w falowniki, armaturę odcinająco zaporową i niezbędne czujniki.
Układ sterowany automatycznie od wartości ciśnienia zadanego z panelu
sterowniczego wymaganego w sieci. Układ z możliwością stworzenia dwóch stref
ciśnienia w sieci wodociągowej poprzez separację pomp w układzie 2+2.



Wariant 2 – zastosowanie 4 pomp o osi poziomej LSN 200-150-400 S1VL1 - 7504
wyposażonych w falowniki, armaturę odcinająco zaporową i niezbędne czujniki.
Układ sterowany automatycznie od wartości ciśnienia zadanego z panelu
sterowniczego wymaganego w sieci. Układ z możliwością stworzenia dwóch stref
ciśnienia w sieci wodociągowej poprzez separację pomp w układzie 2+2.



Wariant 3 – zastosowanie 4 pomp o osi poziomej LSN 200-150-400 S1VV1 - 7504
wyposażonych w falowniki, armaturę odcinająco zaporową i niezbędne czujniki.
Układ sterowany automatycznie od wartości ciśnienia zadanego z panelu
sterowniczego wymaganego w sieci. Układ z możliwością stworzenia dwóch stref
ciśnienia w sieci wodociągowej poprzez separację pomp w układzie 2+2.



Wariant 4 – zastosowanie 5 pomp o osi poziomej 3 typu L-150-400 U1SN-7504
i 2 typu LSN 125-100-200 S1VL1-4502 wyposażonych w falowniki, armaturę
odcinająco zaporową i niezbędne czujniki.

Układ sterowany automatycznie od

wartości ciśnienia zadanego z panelu sterowniczego wymaganego w sieci. Układ z
możliwością stworzenia dwóch stref ciśnienia w sieci wodociągowej poprzez
separację pomp w układzie 2+3.


Wariant 5 – zastosowanie 5 pomp o osi poziomej 3 typu LSN 200-150-400 S1VL17504 i 2 typu LSN 125-100-200 S1VL1-4502 wyposażonych w falowniki, armaturę
odcinająco zaporową i niezbędne czujniki.

Układ sterowany automatycznie od

wartości ciśnienia zadanego z panelu sterowniczego wymaganego w sieci. Układ
z możliwością stworzenia dwóch stref ciśnienia w sieci wodociągowej poprzez
separację pomp w układzie 2+3.


Wariant 6 – zastosowanie 5 pomp o osi poziomej 3 typu LSN 200-150-400 S1VV17504 i 2 typu LSN 125-100-200 S1VV1-4502 wyposażonych w falowniki, armaturę
odcinająco zaporową i niezbędne czujniki. Układ sterowany automatycznie
od wartości ciśnienia zadanego z panelu sterowniczego wymaganego w sieci. Układ
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z możliwością stworzenia dwóch stref ciśnienia w sieci wodociągowej poprzez
separację pomp w układzie 2+3.
Koncepcja zawiera również etapowanie Inwestycji w zależności od wariantu. Dla wariantu
z 4 pompami montaż 2 pomp z sterowaniem oraz niezbędną armaturą i/lub wymiana odcinka
rurociągu tłocznego z przepływomierzem oraz armaturą odcinającą. W późniejszym terminie
montaż kolejnych 2 pomp z sterowaniem i spięcie układu w całość pod względem sterowania.
Następny krok to wykonanie szaf mocy oraz wizualizacja z pulpitem operatorskim. Dla
wariantu 5 pomp należy zacząć od wymiany 2 pomp mniejszych w celu radykalnego
obniżenia mocy w godzinach, kiedy przepływ jest mały. Następnie przejść do czynności
jak w wariancie z 4 pompami.
3.4

Instalacja elektryczna – stan istniejący

3.4.1 Warunki zasilania
Zasilanie

obiektu

hydroforni

odbywa

się

za

pośrednictwem

istniejącej

stacji

transformatorowej – Stacja 15/0,4 kV A28 „Ujęcie Wody „Miłaczki”. Stacja wyposażona
w dwa transformatory 15/0,4kV o mocy 630 KVA.
W 2010 roku dokonano modernizacji pół zasilających oraz pola sprzęgła w rozdzielni NN.
W głównych polach zasilających zainstalowano wyłączniki Masterpact NW 16 firmy
Schneider Electric. Główne tory zasilające wykonano w oparciu o szyny aluminiowe 80x10
po 2 szt/fazę. W polu zasilającym funkcjonuje układ SZR sterujący pracą obu wyłączników
głównych. Modernizacji dokonano w oparciu o dokumentację projektową autorstwa firmy
Elserwis mgr inż. Sławomir Ślęzak pt. „Wymiana wyłączników w polach zasilających, polu
sprzęgła, polach agregatu oraz układu SZR na Ujęciu Wody „Miłaczki” w Radomsku.
W rozdzielni NN funkcjonuje ochrona przepięciowa typu II.
Zasilanie pomp hydroforowych na hali pomp II stopnia odbywa się z wydzielonego pola
zasilającego (rozdzielnicy), w której zabudowana jest przetwornica częstotliwości firmy
Omron do sterowania istniejącym układem pomp hydroforowych. Zasilanie hali pomp
hydroforowych wykonane jest za pośrednictwem kabli YAKY 4x70mm2oraz YAKY
4x120mm2.
3.4.2 Instalacja elektryczna na hali pomp
Istniejąca instalacja elektryczna na hali pomp wymaga wymiany z uwagi na jej zły stan
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techniczny. Podłogowe kanały kablowe wymagają renowacji. Istniejące rozdzielnice
z wyłącznikami APU30A oraz inne ważniejsze elementy instalacji należy zdemontować
i przekazać na magazyn zamawiającego.
3.4.3 Instalacja oświetlenia hali pomp
Na hali pomp funkcjonuje instalacja oświetlenia wykonana w oparciu o oprawy
metalohalogenkowe oraz oprawy żarowe. Instalacja oświetlenia nie spełnia wymagań
aktualnej normy: PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie; Oświetlenie miejsc pracy; Część 1:
Miejsca pracy we wnętrzach; i podlega wymianie.
3.4.4 Zużycie energii elektrycznej przez obecne zestawy pompowe
Poniżej przedstawiono zużycie energii elektrycznej na Ujęciu Wody Miłaczaki w ostatnich
latach:
Styczeń
Luty
Marzec
Zużycie
Kwiecień
energii
Maj
elektrycznej Czerwiec
na Ujęciu
Lipiec
Wody
Miłaczki w Sierpień
Radomsku Wrzesień
Październik
(kWh)
Listopad
Grudzień
RAZEM

2011
87 251
77 355
85 706
85 083
90 084
94 866
83 827
89 978
89 941
89 418
89 497
89 525
1 052 531

2012
94 948
97 080
98 153
92 720
103 474
95 188
93 972
93 288
82 858
85 160
79 272
88 987
1 105 100

2013
2014
2015
78 239 84 164
91 707
68 831 78 913
74 766
78 236 85 570
81 397
75 495 87 029
80 218
81 357 85 153
82 503
82 166 83 320
87 575
89 673 87 336
99 122
88 685 83 682
92 521
80177 81 441
84 504
82664 80 580
86 167
77266 75 503
79 911
84560 81 925
85 359
967 349 994 616 1 025 750

2016
89 165
79 417
85 957
79 921
84 492
87 404
84 027
83 832
84 065
84 065
79 092
87 115
1008 552

Modernizacja układu pomp II stopnia spowoduje znaczy spadek konsumpcji energii
elektrycznej przez układ hydroforowy, a co za tym idzie przyczyni się do powstania
pozytywnego efektu ekologicznego.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
4.1

Zakres wykonywanych prac objętym przedmiotem zamówienia

W rama inwestycji planuje się wykonać:


Wymianę rurociągów w stacji pomp II stopnia, wymianę zaworów, kształtek,
przepływomierzy, zasuw i pozostałej infrastruktury technicznej zabudowanej
na rurociągach wody tłocznej na miasto. Szczególną uwagę należy przedłożyć
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do faktu nieprzerwanej pracy ujęcia, z możliwością jego zatrzymania do kilku godzin
tylko w porach nocnych pozwalających na dokonanie ewentualnych wyłączeń,
przełączeń.


Wykonanie nowych podpór pod rurociągi i urządzenia technologiczne,



Demontaż sześciu istniejących pomp sieciowych wraz z orurowaniem i armaturą,



Montaż nowych zestawów hydroforowych pod obecne i docelowe potrzeby w zakresie
zaopatrzenia mieszkańców miasta Radomska w wodę pitną,



Nowy układ zasilania m.in. zestawów w oparciu o istniejącą infrastrukturę
energetyczną z uwzględnieniem planowanego do wymiany awaryjnego agregatu
prądotwórczego,



Wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu hali pomp II stopnia w budynku
hydroforni,



Dobór systemu starowania w oparciu o istniejącą infrastrukturę energetyczną i ocenę
jej przydatności jako docelowej,



Ocena w tym końcowy dobór systemu wizualizacji i/lub modyfikacji pracy pomp
w oparciu o istniejący i zainstalowany na Ujęciu system,



Budowę nowych odcinków kabli zasilania pomp II stopnia, lub wykorzystane
istniejących kabli zasilających,



Dostosowanie Stacji pomp II stopnia do wymogów obowiązującego prawa,



Demontaż istniejących fundamentów pod pompy,



Wyłożenie płytkami ścian i posadzki (rodzaj płytek musi być uzgodniony
z Zamawiającym)



Malowanie ścian oraz sufitu farbą odporną na warunki panujące w pomieszczeniu
pompowni.

Wszystkie roboty muszą być wykonane przy nieprzerwanej pracy ujęcia. Możliwość
przerwania prac do kilku godzin w godzinach nocnych.
4.2

Uwagi dla Wykonawcy

Osiągnięcie

założonych

parametrów

musi

być

spełnione

przy

następujących

uwarunkowaniach:
- maksymalne

wykorzystanie istniejących obiektów, w tym remont istniejącego

pomieszczenia pompowni przystosowanej do nowych urządzeń,
- nieprzerwana praca pompowni,
14
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- minimalizacji kosztów inwestycyjnych,
- minimalizacji kosztów eksploatacyjnych,
- oszczędności wody pitnej, eksploatowanych zasobów.
Przedstawione powyżej problemy zidentyfikowane przez Zamawiającego należy traktować
jako informacje dla Wykonawcy. Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy
istniejących problemów i na tej podstawie zaproponować rozwiązanie osiągające zakładane
parametry.
Roboty prowadzone będą w całości na funkcjonujących obiektach Ujęcia Wody
w Miłaczkach. Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym pompowni.
Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego
alternatywnego rozwiązania.
4.3

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

I ETAP PROJEKTOWY:
- Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji technologicznej zawierającej propozycję
urządzeń i ich lokalizację, uzyskanie akceptacji Zamawiającego proponowanych rozwiązań
projektowych,
-Opracowanie inwentaryzacji istniejących budynków i budowli, jeżeli zajdzie taka
konieczność,
- Opracowanie Projektu Budowlanego (z elementami wykonawczymi) w branżach:
Część 1. Architektonicznej
Część 2. Konstrukcyjno-budowlanej,
Część 3. Instalacyjnej (technologicznej)
Część 4. Elektryczna i AKPiA
wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego,
- Uzyskanie wynikających z przepisów prawa decyzji niezbędnych do opracowania projektów
umożliwiających rozpoczęcie robót,
- Uzyskanie wynikających z przepisów prawa uzgodnień rzeczoznawców w wymaganym
zakresie,
- Uzyskanie uzgodnienia z operatorem sieci energetycznej w zakresie zasilania awaryjnego
ujęcia wody,
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Zamawiający dostarczy Wykonawcy:
- kopię mapy zasadniczej,
- wypis z rejestru gruntów,
II ETAP BUDOWY:
1. Sporządzenie Planu bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
2. Wykonanie prac przygotowawczych
3. Wykonanie niezbędnych robót budowlanych, instalacyjnych, technologicznych
na podstawie wykonanych i uzgodnionych z Zamawiającym projektów oraz wytycznych PFU
4. Opracowanie projektu rozruchu pompowni
5. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego pompowni z parametryzacją pracy układu
i doprowadzeniem parametrów pracy zestawów pompowych do zgodności z wymaganiami
zawartymi w niniejszym PFU
6. Wykonanie systemy monitoringu i nadzoru wraz z wizualizacją w systemie nowo
powstałych obiektów
7. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, z naniesieniem wszystkich zmian powstałych
w trakcie wykonywania robót wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.
8. Instrukcje BHP, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe wraz z oznakowaniem
całego budynku.
9. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie PINB, jeżeli zajdzie taka konieczność,
10.

Przekazanie

Zamawiającemu

kompletu

dokumentacji

powykonawczej

wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości do odbioru,
12. Uczestnictwo w odbiorze końcowym robót z Zamawiającym.
4.4

Horyzonty czasowe

Niniejszy kontrakt będzie zrealizowany w dwóch etapach:

4.5

I.

etap projektowy – termin zgodny z SIWZ

II.

etap budowy – termin zgodny z SIWZ

Zapoznawanie się Wykonawcy z warunkami wykonania

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z:
- wymaganiami Zamawiającego,
- ogólną sytuacją, np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp.,
- warunkami na terenie budowy.
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Wykonawca uzyska wszelkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka oraz innych
okoliczności, które mogą wpływać na Ofertę lub na Roboty. Wykonawca dokona inspekcji
i

badania

Terenu

Budowy,

jego

otoczenia

oraz

innych

dostępnych

informacji

i przed złożeniem Oferty. Zobowiązany jest upewnić się co do wszystkich istotnych spraw
włączając w to następujące zagadnienia:
- kształt i charakter Terenu Budowy,
- warunki hydrologiczne i klimatyczne,
- zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót
oraz usunięcia wszelkich wad,
- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,
- potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych świadczeń.
4.6

Całkowite zapoznanie się z wymogami Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań
Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe.
Wykonawca deklaruje, że:
- zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
obejmujących Program Funkcjonalno-Użytkowy,
- zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń w całości treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
- dokonał wizji Placu Budowy Robót i jego otoczenia w celu oszacowania, na własną
odpowiedzialność, a także na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się
niezbędne do projektowania i wykonania Robót,
- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich
szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując
Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń,
- nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zakresu inwestycji
5.1

Prace rozbiórkowe i demontażowe

Należy zlikwidować następujące obiekty znajdujące się w budynku pompowni II stopnia:
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- fundamenty pod istniejącymi pompami, w pierwszej kolejności pod pompami które nie
są użytkowane; fundamenty pod pracującymi pompami zostaną rozebrane po wykonaniu
przepięcia nowego zestawu hydroforowego,
- skucie istniejącej terrakoty usytuowanej na posadce i wyrównanie posadzki,
- demontaż istniejących pomp wraz z armaturą i orurowaniem,
- demontaż istniejących podpór pod rurociągi,
- przygotowanie ścian pod wyłożenie płytkami, w razie konieczności skucie istniejącego
tynku i wykonanie od nowa.
Należy wykonać remont i modernizację istniejącego pomieszczenia pompowni II stopnia
dostosowując go do nowych urządzeń. W szczególności należy przewidzieć wymianę
posadzki w całym pomieszczeniu.
5.2

Wymagania technologiczne

5.2.1 Pompy II stopnia
Należy zastosować dwa niezależne zestawy hydroforowe pomp sieciowych. Jeden pracujący
w godzinach dziennych, drugi pracujący tylko w nocy (awaryjnie podczas awarii zestawu
pracującego w dzień). Zestawy posiadać mają nie więcej niż pięć pomp. Silniki pomp należy
wyposażyć w falowniki do regulacji obrotów. Parametry charakterystyki pomp powinny
zostać przyjęte przez Wykonawcę odpowiednio dla zaproponowanych szczegółowych
rozwiązań technologicznych. Pompy II stopnia będą pobierać wodę z istniejących zbiorników
wody uzdatnionej. Pompy muszą zostać dobrane, tak aby zapewnić przepływ wody
pod odpowiednim ciśnieniem, wymaganym przez Zamawiającego i określonego w niniejszym
PFU. Pompy powinny być sterowane prędkością obrotową utrzymującą zadane ciśnienie na
wyjściu z budynku (jak obecnie, tylko każda pompa ma swój falownik). Wymaga się
zastosowania pomp poziomych, silniki zabezpieczone przed zalaniem. Należy przewidzieć
zabezpieczenie rurociągów przed uderzeniami hydraulicznymi.
Szczegółowe wymagania stawiane zestawom pompowym przedstawiono w punkcie 6.3.2
niniejszego opracowania.
Dodatkowe wymagania stawiane zestawom pompowym:


Producent zobowiązany jest udzielić min. 2 lat gwarancji,



Serwis producenta zestawów hydroforowych zobowiązany jest do reakcji w ciągu 24
godzin od zgłoszonej awarii oraz wymaga się, aby autoryzowany serwis producenta
pomp miał swoją siedzibę w odległości nie większej jak 200 km od modernizowanego
18
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obiektu,


Wszystkie urządzenia pompowe zastosowane w pompowni powinny pochodzić
od jednego producenta.



Wykonawca

odpowiedzialny

jest

za

przeprowadzenie

rozruchu

zestawów

pompowych.


Wykonawca może rozpocząć prace tylko na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej.



Wszystkie opisy na urządzeniu należy wykonać w języku polskim.



Wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik i przetwornicę powinny być
w języku polskim.

5.2.2 Rurociągi technologiczne i armatura
Zamawiający

wymaga

spełnienia

niżej

wymienionych

wymagań

rurociągów

technologicznych i armatury:
1) materiał rurociągów zastosowany w budynku pomp II stopnia –stal nierdzewna gat. 304
(0H18N9),
2) przejścia przez ściany budynku należy wykonać w rurze ochronnej z uszczelnieniem
segmentowym ,
3) na rurociągach technologicznych za urządzeniami i armaturą zastosować bezwzględnie
króćce montażowe, elastyczne w wypadku występowania drgań i sztywne w innych
wypadkach,
4)armaturę odcinającą stanowią przepustnice kołnierzowe lub zasuwy kołnierzowe o krótkiej
zabudowie z napędem elektrycznym lub ręcznym (tam gdzie wymagane należy zastosować
przekładnie ślimakową),
5)układ sterowania zapewni możliwość manewrowania napędami w trybie ręcznym
z pominięciem sterownika,
6) rurociągi technologiczne należy w sposób trwały i widoczny oznakować,
7) miejsca do poboru badań jakościowych wody należy zlokalizować w miejscu łatwo
dostępnym, bezpośrednio na rurociągach technologicznym, którymi transportowana jest woda
na sieć. Do poboru prób do badań bakteriologicznych należy przewidzieć kurki probiercze
nierdzewne, aby możliwa była ocena jakości wody.
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5.3

Wymagania instalacyjne

Należy przewidzieć:
1) zapewnienie awaryjnego odwodnienia pomieszczenia pompowni w oparciu o istniejący
system

pomp

–

proponuje

się

wykonanie

odwodnienia liniowego

podłączonego

do istniejących przewodów odwodnieniowych fi160mm, fi 200mm,
2) w uzgodnieniu z Zamawiającym wymiana urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu
pomp II stopnia oraz dostosowanie wymagań wentylacyjnych do wymogów prawnych,
Przedmiot zamówienia nie obejmuje ingerencji:
1) w istniejącą instalacje wodociągową wewnątrz budynku w części socjalnej (należy jedynie
zmodernizować instalację w zależności od potrzeb w części modernizowanej),
2) instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku
3) instalacji grzewczej obiektu.
4) elewacji budynku,
5) termomodernizacji budynku,
Zamawiający ww prace wykona we własnym zakresie.
5.4

Wymagania architektoniczno–konstrukcyjne

W zakresie inwestycji

nie ma robót związanych z remontem pomieszczeń socjalnych.

Należy wykonać niżej określony zakres prac naprawczo remontowych tylko w pomieszczeniu
pompowni pomp II stopnia:
1) Oczyszczenie ścian i posadzek (usunięcie starych powłok malarskich),
2) Wypełnienie materiałem trwale elastycznym spękania ścian, zagruntowanie,
3) W razie potrzeby usunięcie ze ścian luźnych fragmentów tynku, ponownie otynkować
fragmenty,
4) Przygotowanie powierzchni posadzki oraz ścian pod ułożenie płytek oraz częściowe
malowanie,
5) W pomieszczeniu pomp II stopnia ułożyć płytki ceramiczne na posadzce i ścianach
(na całej wysokości - od posadzki do stropu),
6) W razie potrzeby, podeprzeć posadzki na których będą usytuowane szafy zasilające
i sterownicze
Dla zapewnienia nieprzerwanej pracy stacji sugeruje się wykonanie prac w dwóch etapach
zgodnie z RYS-3 Etapowanie prac. Nie zezwala się na ingerencje w elewacje budynku oraz
układ konstrukcyjny budynku.
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5.5

Wymagania elektryczne i AKPiA

5.5.1 Zasilanie hali pomp
Do pomieszczenia hydroforni doprowadzona jest linia kablowa 3x YAKY 4x70mm2 oraz 3x
YAKY 4x120mm2 dla zasilania pomp hydroforowych. W związku z wymianą pomp
hydroforowych moc projektowanych pomp będzie mniejsza niż pomp istniejących. Istnieje
możliwość wykorzystania istniejących kabli zasilających dla zasilania projektowanej
rozdzielnicy sterowania pomp. W związku z tym dopuszcza się wariantowe wykonanie
instalacji zasilającej projektowaną rozdzielnicę sterowania pomp:
Wariant 1: Dopuszcza się wykorzystanie istniejących kabli zasilających obecne pompy
hydroforowe (połączone razem zgodnie z projektowanym poborem mocy) po wcześniejszym
wykonaniu pomiarów sprawdzających dla docelowego zasilania rozdzielnicy sterującej.
Wariant 2: Wykonanie nowej linii kablowej zasilającej rozdzielnice sterującą pomp
hydroforowych z pomieszczenia Rozdzielni NN. Linie kablową po wykonaniu należy
geodezyjnie zinwentaryzować.
W pomieszczeniu Rozdzielni NN należy dostosować istniejącą rozdzielnicę zasilającą
zestawy pompowe do nowego odbioru mocy. Przed wykonaniem prac montażowych
instalację należy zinwentaryzować. Po wykonanych pracach montażowych należy wykonać
schemat powykonawczy instalacji.
Istniejąca instalacja elektryczna na hali pomp wymaga wymiany z uwagi na jej zły stan
techniczny. Istniejące rozdzielnice z wyłącznikami APU30A oraz inne ważniejsze elementy
instalacji należy zdemontować i przekazać na magazyn zamawiającego.
5.5.2 Wymagania dla projektowanych linii kablowych układanych w gruncie
Kable w ziemi układać zgodnie z normą N-SEP-E-004:2014. Miejsca skrzyżowań kabli
z infrastrukturą podziemną zabezpieczyć rurami osłonowymi. Pod drogami, przejazdami
i ciekami wodnymi projektować rury osłonowe wzmocnione twardościenne. Połączenia
między odbiornikami energii projektować kablami miedzianymi. Kable ułożone w ziemi
zinwentaryzować przed zasypaniem. Dla urządzeń uruchamianych za pośrednictwem
urządzeń falownikowych projektować kable ekranowane.
5.5.3 Wymagania dla instalacji wewnętrznych
W pomieszczeniach technicznych instalacje prowadzić w korytach kablowych stalowych
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ocynkowanych. Dopuszcza się wykonanie zejść z głównego koryta do łączników i gniazd
w rurkach instalacyjnych natynkowo. W miejscach technologicznie uzasadnionych
projektować koryta ze stali nierdzewnej. Do prowadzenia koryt kablowych wykorzystywać
system tras kablowych jednego producenta. Stosować oznaczniki kablowe minimum co 10
metrów w korycie kablowym przy wejściach do przepustów i w miejscach końcowych kabla.
5.5.4 Wymagania dla kabli sterowniczych
Do urządzeń AKPiA projektować kable wielożyłowe z żyłami miedzianymi numerowanymi.
Podczas projektowania instalacji należy przewidzieć zapas żył w kablach sterowniczych.
Dla odbiorników ruchomych przewidzieć odpowiednie zapasy kabli. Kable sterownicze
układać w oddzielnych korytkach kablowych. Stosować oznaczniki kablowe przy wejściach
do przepustów i w miejscach końcowych. Stosować adresacje żył powiązaną z listwami
zaciskowymi w projektowanych rozdzielnicach. W miejscach newralgicznych kable
sterownicze układać w rurkach osłonowych lub peszlach chroniących kable przed
przetarciem. Należy przewidzieć stosowanie kabli o izolacji wzmocnionej/specjalnej
w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne i/lub chemiczne. Dla urządzeń
pomiarowych stosować kable odporne na działanie kwasów, olejów i agresywnego
środowiskach.
5.5.5 Wymagania dla instalacji oświetlenia wewnętrznego
Na hali pomp funkcjonuje instalacja oświetlenia wykonana w oparciu o oprawy
metalohalogenowe oraz oprawy żarowe. Instalacja oświetlenia nie spełnia wymagań aktualnej
normy: PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie; Oświetlenie miejsc pracy; Część 1: Miejsca
pracy we wnętrzach; i podlega wymianie.
Oświetlenie projektować w oparciu o oprawy przemysłowe w technologii LED o minimalnym
stopniu ochrony IP65. Oświetlenie projektować zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło
i oświetlenie miejsc pracy; Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
5.5.6 Wymagania dla rozdzielnicy zasilająco-sterującej
Obudowa rozdzielnicy powinna być przystosowana do trudnych warunków środowiskowych.
Przewidziano obudowę wykonaną z blachy malowanej proszkowo o stopniu ochrony min.
IP65. Posadowiona na kanale kablowym prefabrykowanym. Rozdzielnica wyposażona
w drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. Na drzwiach zewnętrznych należy projektować
elementy sterownicze oraz synoptyczne. Rozdzielnica powinna być posadowiona na
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fundamencie betonowym o wysokości co najmniej 0,5 metra. Trasy kablowe przy
rozdzielnicy należy prowadzić powyżej poziomu podłogi z uwagi na wcześniejsze zalania
pomieszczenia. Do rozdzielnicy należy wykonać podest ułatwiający obsługę tablic
synoptycznych. Podest powinien być pokryty materiałem dielektrycznym.
Rozdzielnica sterująca powinna spełniać wymagania obowiązujących norm dla rozdzielnic
i sterownic oraz dyrektyw odnośnie wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.
5.5.7 Wyposażenie rozdzielnicy sterującej pracą pomp hydroforowych
Wyposażenie rozdzielnicy powinno zapewniać poprawną oraz optymalną pracę układu
technologicznego pomp hydroforowych. W rozdzielnicy powinny znajdować się wszystkie
zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe oraz nadmiarowe wystarczające do poprawnej
pracy pomp. Rozruch każdej z pomp powinien odbywać się za pośrednictwem przetwornic
częstotliwości. Bieżące stany pracy pomp powinny być zobrazowane na zewnętrznej tablicy
synoptycznej.
5.5.8 Wymagania dla przetwornic częstotliwości
Przemienniki

częstotliwości

powinny

spełniać

specyficzne

wymagania

procesów

technologicznych na hydroforni.
Główne cechy:


Kompaktowa obudowa ułatwiająca montaż i obsługę



Możliwe wejście kablami od góry lub od dołu



Stopnie ochrony obudowy IP20/IP54



Funkcja bezpieczeństwa STO – Safe Torque Off – bezpieczne zatrzymanie napędu



Bezpośrednie sterowanie DTC – Direct Torque Control – bezpośrednie sterowanie
momentem silnika



Wysoka sprawność energetyczna



Możliwość współpracy z różnymi typami silników AC



Program narzędziowy służący do konfiguracji



Łatwy w obsłudze panel sterowania ze złączem USB



Jednostka sterująca z możliwością instalacji opcjonalnych modułów komunikacji,
sprzężeń oraz rozszerzeń wejść/wyjść



Demontowalna jednostka pamięci
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Lakierowane płytki elektroniki w standardzie



Programowalne wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe



Kondensatory o dużej żywotności



Opcjonalny filtr EMC



Opcjonalny dławik du/dt oraz filtr składowej zerowej

5.5.9 Sterowniki i komunikacja.
Jednostka sterująca pracą pomp hydroforowych powinna być oparta na sterowniku swobodnie
programowalnym. Niedopuszczalne jest zastosowanie sterownika „dedykowanego”. Dla obu
zestawów hydroforowych należy przewidzieć dwa osobne sterowniki.
Parametry sterownika:
 Zasilanie - 24 V DC
 min. 48 wejść dyskretnych 24 V DC
 min. 24 wyjść dyskretnych przekaźnikowych 2 A
 min. 4 wejścia analogowe 0/4 - 20 mA
 min. 2 wyjście analogowe 0- 20 mA


128 kB pamięci dla programu, szybkość przetwarzania 0.08µs/instrukcję bitową



Możliwość lokalnej rozbudowy za pomocą maks. 10 modułów wejść/wyjść



Opcjonalny czytnik kart SD do przechowywania danych i tworzenia kopii programu



Szybki licznik maks. 50 kHz



Tabela danych wymienianych w standardzie Modbus może być przechowywana
od razu w pamięci nieulotnej sterownika



Dostępna jest biblioteka umożliwiająca działania na plikach, w tym ich
archiwizowanie



Jednostki z portem Ethernet posiadają wbudowany Webserver oraz obsługę protokołu
FTP
Interfejsy i protokoły



Interfejs Ethernet (w sterownikach w których jest wbudowany) może służyć do
programowania i wymiany danych (protokoły TCP, UDP, Modbus TCP, HTTP i FTP,
DHCP).



Port szeregowy COM1 (RS485) może służyć do programowania, komunikacji z
rozproszonymi modułami wejść/wyjść oraz wymiany danych (protokoły MODBUS
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RTU, CS31, ASCII).


Opcjonalny port szeregowy COM2 (RS485) może służyć do programowania i
wymiany danych (protokoły MODBUS RTU, ASCII).

Uwaga:
Ostateczna ilość wejść/wyjść oraz modułów rozszerzeń do określenia na etapie prac
projektowych.
Panel operatorski zainstalowany na elewacji rozdzielnicy o parametrach minimalnych:
 Przekątna i typ ekranu – 10” TFT
 Rozdzielczość 800x480
 Kontrast 500:1
 Typ podświetlenia – LED
 Żywotność podświetlenia >30000 h
 Ilość kolorów - 262 tys.
 Matryca dotykowa Rezystancyjna
 Pamięć Flash/Ram – 128/128
 USB 2.0
 Ethernet port RJ45 10/100 Base-T
 Server VNC
 RS232/RS485
 IP65
5.5.10 System SCADA
Należy przewidzieć wpięcie instalacji pomp hydroforowych do systemu monitoringu SCADA
MOVICON funkcjonującego u zamawiającego. Jako sterownik do przesyłu danych należy
wykorzystać moduł telemetryczny kompatybilny z urządzeniami funkcjonującymi na
obiektach zamawiającego.
Parametry modułu telemetrycznego:


Transmisja pakietowa GSM/GPRS



Integralny modem GSM 850/900/1800/1900



Wejścia i wyjścia binarne (8...16/8...0)



Wejścia analogowe 4-20 mA (2)



Optoizolowany port komunikacyjny dla urządzeń zewnętrznych (RS 232/422/485)
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Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sek.



Programowany sterownik PLC



Standardowe protokoły transmisyjne (MODBUS RTU, GAZMODEM, M-BUS,
NMEA 0183)



Rozłączalne listwy zaciskowe



Tryb FlexSerial dla programowej obsługi protokołów niestandardowych



Zasoby sterownika
 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych 24V DC (I1 - I8), logika
dodatnia i ujemna
 8 swobodnie konfigurowalnych wyjść/wejść binarnych/ licznikowych 24V DC
 2 optoizolowane wejścia analogowe 4-20 mA (8 bit/ dokł. 10 bit rozdz.) z
programowaną histerezą i stałą filtracji
 Port szeregowy RS-232/485/422 - izolowany
 Wewnętrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez użytkownika
 Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji
 Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji)

Podstawowe sygnały monitorowane:


Przepływ wody



Ciśnienie na rurociągu tłocznym



Pobór prądu



Czas pracy danej pompy



Awaria pompy



Awaria zasilania



Czujniki wilgoci (jeśli zainstalowane)



Wysokie ciśnienie na wejściu/wyjściu



Potwierdzenie pracy pompy



Pozostałe informacje możliwe do pozyskania z w/w obiektu a obecnie nie
sprecyzowane

5.5.11 Wymagania dla ochrony przeciwporażeniowej
Instalacje odbiorczą projektować w układzie sieci TN-S. Ochronę podstawową, dodatkową
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oraz uzupełniającą projektować zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.
5.5.12 Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych.
Instalację uziemiającą projektować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Połączenia wyrównawcze oraz uziemienia projektować za pośrednictwem bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn min. 30x4. W miejscach trudno dostępnych połączenia wyrównawcze
wykonać linką miedzianą.
Na etapie prac projektowych należy przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające,
iż elementy projektowane posiadają stosowne certyfikaty i aprobaty. Projektowane
rozwiązania należy przedstawić Inwestorowi do zatwierdzenia.
5.6

Niektóre określenia podstawowe

Użyte w Wymaganiach Zamawiającego wymienione poniżej określenia należy rozumieć
w każdym przypadku następująco:


polskie Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi;



obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
obiekt małej architektury;



budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;



budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące
instalacje

przemysłowe

lub

urządzenia

techniczne,

oczyszczalnie

ścieków,

składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się
na całość użytkową;


tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany
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do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony
trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;


budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;



roboty budowlane– budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego;



remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto w stanie pierwotnym;



urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym– urządzenia techniczne
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki;



teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;



dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi

w

toku

wykonywania

robót

oraz

geodezyjnymi

pomiarami

powykonawczymi;


aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie;



właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich właściwości;



wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów dostosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową;



Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego, nie będąca stroną kontraktu;



Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
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Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku
1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela);


Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący,

że

zapewniono

odpowiedni

stopień

zaufania,

iż

należycie

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10)certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN);


Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania
iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym
dokumentem normatywnym;



PFU – program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)



Warunki Wykonania i Odbioru Robót (WWiO) – zbiory wymagań, które
są niezbędne dookreślenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, właściwości wykonania robót budowlanych oraz
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

6
6.1

Opis Wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Podstawowe założenia

Wymaga się, aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokonał weryfikacji
danych wyjściowych do projektowania przekazanych od Zamawiającego tj. założeń
bilansowych i jakościowych. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre
Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu
przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji
do ostatecznego zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca na własny koszt wykona
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wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.
Przed przystąpieniem do robót projektowych Projektant będzie zobowiązany do:
- Uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji,
- Uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i pozwoleń.
Projektant jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, oraz dokonywania uzgodnień branżowych.
Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień
umożliwiających rozpoczęcie robót.
6.2

Wymagania dla projektowania

6.2.1 Zakres Dokumentacji Projektowej
Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą:
1. Koncepcję (Projekt wstępny) – składająca się z części opisowej oraz rysunkowej,
zawierająca podstawowe parametry dla inwestycji, ze wskazaniem zastosowanych technologii
oraz wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji. Koncepcja będzie zawierała projekt
organizacji robót uwzględniający konieczność nieprzerwanej dostawy wody w trakcie trwania
robót (poza dokonaniem przepięcia w nocy).
W części opisowej:


określenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji,



opis lokalizacji inwestycji,



obliczenia weryfikujące bilansowe zapotrzebowania na wodę dla terenów zasilanych
wodę z pompowni II stopnia,



obliczenia doboru nowych urządzeń wraz z ich zestawieniem,



podanie wskaźników zapotrzebowania na energię elektryczną,



omówienie procesu technologicznego,



analizę porównawczą ewentualnych wariantów,



wykaz stosowanych norm i przepisów.

W części rysunkowej:


koncepcyjny schemat technologiczny,



rysunki projektowanych obiektów, rozmieszczenie podstawowych maszyn i urządzeń
technologicznych (rzuty i przekroje),
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2. Projekt Budowlany (z elementami wykonawczymi) zgodny z wymaganiami obowiązującej
w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 i innymi przepisami w tym rozporządzenia
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Elementy wykonawcze
będą stanowić uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa.
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również
w Wymaganiach Zamawiającego.
Jeżeli zakres inwestycji tego będzie wymagać, wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
uzgodnienia i decyzje, w szczególności w zakresie:
- zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarnoepidemiologicznej,
- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,
- odstępstw od warunków technicznych,
- zgodnego z prawem i skutecznego uzyskania decyzji pozwalającej na rozpoczęcie robót.
Projekt obejmować będzie co najmniej:
w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych:
- rysunki sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla konstrukcji
wsporczych, urządzeń i wyposażenia,
- rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych m.in. konstrukcji wsporczych
- rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie konstrukcji
murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek wewnątrz obiektu,
- specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji,
w zakresie montażu elementów instalacji wewnętrznej oraz urządzeń:
- rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, i widoki przedstawiające szczegółowe
usytuowanie

Urządzeń

i

wszystkich

elementów

towarzyszących,

ich

wzajemne

rozmieszczenie,
- schematy technologiczne Urządzeń prezentujące ich parametry techniczne, funkcje
i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry,
- szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe,
- opisy, charakterystyki
- specyfikacje ilościowo – jakościowe wszystkich podstawowych urządzeń, instalacji,
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armatury itd.
w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA:
- opis techniczny,
- obliczenia techniczne,
- schematy poszczególnych rozdzielnic,
- dokumentację prefabrykacyjną rozdzielnicy/skrzynek,
- schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów),
- zestawienie dostarczanych materiałów montażowych,
- zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń,
- schemat instalacji oświetlenia,
- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,
- listę kabli,
- tabele/rysunki powiązań kablowych.
- schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji ,
3. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy.
5. Projekt rozruchu obiektów pompowni II stopnia.
6. Dokumentację powykonawczą rozruchową (sprawozdanie z rozruchu).
7. Instrukcję eksploatacji pompowni II stopnia.
Cała dokumentacja będzie wymagała zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Wykonawca wykona kompletny projekt w zakresie:
1. Robót budowlanych dotyczących:
- rozbiórek i demontażu urządzeń,
- robót konstrukcyjnych,
- robót architektonicznych,
- instalacji technologicznych,
- projekt kolorystyki i oznakowania urządzeń i instalacji,
- instalacji sanitarnych wewnętrznych – odwodnienie posadzki,
- instalacji elektrycznych i AKPiA wewnętrznych,
- robót montażowych,
2.Wyposażenia w urządzenia technologiczne.
3.Robót elektrycznych.
4. Automatyki.
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5.Wyposażenia w sprzęt p.poż i bhp.
6.Kontroli dostępu i ochrony obiektów.
6.2.2 Projektanci
Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów posiadających
wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu
zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.
6.2.3 Trwałość projektowanych elementów
Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas
wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między
innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne.
6.2.4 Inwentaryzacja
Inwentaryzację stanu istniejącego, wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi zakresu
modernizacji pomieszczenia pompowni zamieszczono w części rysunkowej. W zależności
od potrzeb Wykonawca uzupełni dostarczoną szczegółową inwentaryzację wszystkich
istniejących

obiektów,

które

w

ramach

inwestycji

mają

być

wykorzystane

czy modernizowane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych
niezbędnych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym
takich elementów, jak: wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli, itd.
6.2.5 Format Dokumentów Wykonawcy
1) Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentów
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na
papierze w formacie A4. Mapy w skali 1:500. Rysunki budowlane i wykonawcze
w zależności od stopnia skomplikowania przedstawionych elementów w skali 1:100 ,1:50,
1:20, 1:10.
2) Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
następujących formatów elektronicznych:


Rysunki, schematy – format obsługiwany przez aplikację AutoCAD,



Opisy, zestawienia, specyfikacje urządzeń – format obsługiwany przez aplikacje:
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MS Word 2003, MS Excel 2003,


Harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Excel 2003,

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku CD/DVD.
3) Liczba egzemplarzy
Dokumenty Wykonawcy należy dostarczać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji
drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Każdy egzemplarz zostanie
odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z inwestorem tabelę
przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców
poszczególnych egzemplarzy dokumentacji.
6.3

Wymagania dla rozwiązań techniczno-technologicznych

6.3.1 Budynek Pompowni
Układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne
i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób
odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz
z odnoszących się do niego przepisów.
Podpory, zamocowania i złącza urządzeń powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający
przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i drgań na elementy budynku i instalacje.
Wysokość pomieszczenia technicznego nie powinna być mniejsza niż 2 m, jeżeli inne
przepisy nie określają większych wymagań. W pomieszczeniach technicznych wysokość
przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m.
Wysokość kanałów i przestrzeni instalacyjnych w budynku oraz studzienek rewizyjnych
powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m.
Podłogi w pomieszczeniach technicznych powinny być wykonane w sposób zapewniający
utrzymanie czystości oraz ograniczający możliwość poślizgu osób zatrudnionych.
Pomieszczenia techniczne powinny być wyposażone w instalacje i urządzenia elektryczne
dostosowane do ich przeznaczenia, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących tych
instalacji i urządzeń.
6.3.2 Zestawy pomp sieciowych II stopnia
Jako pompownie drugiego stopnia należy przewidzieć dwa zestawy pompowe składające się
z pomp wirowych poziomych jednostopniowych monoblokowych, z orurowaniem ze stali
nierdzewnej, o wydajności i wysokości podnoszenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
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Parametry pracy zestawu dostosowywanie do rozbiorów wody na sieci wodociągowej
(falownik dla każdej pompy).
Zarówno zestaw do pracy dziennej i nocnej musza spełniać następujące wymagania:


Należy zastosować pompy:

- konstrukcji poziomej, jednostopniowe, monoblokowe przeznaczone do tłoczenia wody
uzdatnionej, brak jakiegokolwiek sprzęgła,
- króciec ssący i tłoczny – kołnierzowy.


Zamawiający wymaga uzyskania następujących parametrów zestawów:

a) zestaw hydroforowy odpowiedzialny za pracę dzienną:
- Qmax = 700 m3/h,
- Qśr = 350-400 m3/h,
- Qmin = 250 m3/h,
- Hwym=4,6 bar
- Pmax=50 kW (pojedynczej pompy)
- zasilanie ze zbiornika napływ 2,5÷5m H2O
b) zestaw hydroforowy odpowiedzialny za pracę nocną:
- Qmax = 300 m3/h,
- Qśr = 150 m3/h,
- Qmin = 50 m3/h,
- Hwym=3,8 bar
- Pmax=20 kW (pojedynczej pompy)
- zasilanie ze zbiornika napływ 2,5÷5m H2O


Praca pomp zestawu powinna odbywać się z częstotliwością maksymalną 50 Hz. Nie
należy stosować pomp zestawu zwiększających częstotliwość powyżej 50 Hz dla
uzyskania wymaganych parametrów.



Każda pompa zestawu posiadać musi indywidualny falownik. Zabronione jest
zastosowanie jednego falownika kroczącego.



Pompy powinny być zabezpieczone powłoką ochronna poprzez malowanie
kataforetyczne. Niedopuszczalne malowanie natryskowe.



Należy

zastosować

zawory

zwrotne

grzybkowe

kołnierzowe

o

krótkim
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przemieszczeniu wspomagane sprężyną po stronie tłocznej oraz zawory odcinające
po stronie ssawnej i tłocznej.


Kolektor ssawny, tłoczny, połączenia śrubowe, orurowanie należy wykonać ze stali
nierdzewnej minimum w gatunku 0H18N9.



Kolektor ssawny, tłoczny o średnicy min. DN400 PN10.



Aby przeciwdziałać korozji należy wykluczyć bezpośredni kontakt stali 0H18N9
z innymi rodzajami stali.



Należy zastosować rozwiązania ograniczające przenoszenie drgań, po przez
zastosowanie kompensatorów.



Podpory kolektorów, orurowania, ram itd. należy wykonać ze stali nierdzewnej tego
samego gatunku stali. Kolektory wykonane w specjalnej technologii wyciąganych
szyjek, spawane automatyczne TIG.



Do pomiaru ciśnienia po stronie ssawnej oraz tłocznej należy zamontować manometr
glicerynowy w obudowie ze stali nierdzewnej. Wymaga się zastosowanie zaworów
manometrycznych ze stali nierdzewnej.



Pompy należy zamontować na ramie wykonanej ze stali nierdzewnej minimum
w gatunku 0H18N9 z wibroizolatorami.



Wymaga się, aby pompy zabezpieczone były przed suchobiegiem.



Zbiorniki membranowe wyrównawcze nie są wymagane.



Na rurociągu tłocznym należy zamontować przetwornik ciśnienia z sygnałem
wyjściowym przetwornika 4-20 mA.



Wykonawca oznakuje odpowiednio zestawy pompowy, za pomocą strzałek
obrazujących kierunek przepływu wody.



Należy rozważyć objęcie połączeniami wyrównawczymi metalowych elementów
zestawu pompowego.



Wykonawca po zakończeniu robót przeprowadzi prace kontrolno-pomiarowe instalacji
elektrycznej zestawów pompowych oraz sporządzi protokoły z pomiarów, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.



Wszystkie opisy na urządzeniu należy wykonać w języku polskim.



Wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik i przetwornicę powinny być
w języku polskim.



Zestawy hydroforowe zbudowane będą z fabrycznie nowych wyrobów i materiałów,
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dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, spełniających wymagania
higieniczne

stawiane

wyrobom

przeznaczonym

do

montażu

instalacji

wodociągowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu deklaracje zgodności,
certyfikaty, atesty i inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.


Wykonawca

odpowiedzialny

jest

za

przeprowadzenie

rozruchu

zestawów

pompowych.


Wykonawca może rozpocząć prace tylko na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej.

6.3.3 Orurowanie i armatura
Każde

wyjście

na

sieć

należy

opomiarować

za

pomocą

przepływomierza

elektromagnetycznego dobranego odpowiednio do panujących warunków. Również każde
wyjście na sieć musi posiadać indywidualną możliwość odcięcia za pomocą przepustnicy
dwukołnierzowej lub zasuwy. W miejscach narażonych na wibracje zastosować należy
kompensatory.
Rury i armatura rurociągów, wraz z pokryciem ochronnym i materiałem połączeń, które będą
lub mogą stykać się z wodą pitną nie powinny stanowić zagrożenia toksycznego ani
podtrzymywać rozwoju bakterii, wydzielać zapachu ani zmieniać smaku, powodować
zmętnienia i zabarwiania wody i powinny posiadać Atest Higieniczny przydatności
do zastosowania w instalacjach wodociągowych, wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
Wszystkie rurociągi technologiczne wykonać ze stali nierdzewnej w gatunku 0H18N9.
Rozmieszczenie i konstrukcja rurociągu powinna ułatwiać jego montaż oraz demontaż
dowolnego odcinka w celu konserwacji.
Wszystkie rury powinny posiadać odpowiednie zamocowanie i wsporniki. Szczególną uwagę
Wykonawca winien zwrócić na to, aby nacisk rurociągu, o ile to możliwe, nie przenosił się na
urządzenia.
Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany
pomp oraz armatury i innych urządzeń. Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na
połączeniu z zaworami i urządzeniami w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie
uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż był łatwy do
wykonania.
Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne
jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów
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bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji.
Wymagane ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 16 bar.
7
7.1

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
00 WYMAGANIA OGÓLNE
1) Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany
jest do bezwzględnego przestrzegania Polskiego Prawa w trakcie zarówno projektowania jak
i prowadzenia i ukończenia Robót. Istotnym elementem wytycznych, o których mowa
powyżej są wszelkiego rodzaju uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie
zatwierdzania Dokumentacji.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2) Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Umową, Ofertą,
oraz warunkami ogólnymi i warunkami szczegółowymi PFU. W przypadku rozbieżności
w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności: Umowa,
PFU, Projekt Budowlany.
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia winny być
zgodne z umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną
przez Zamawiającego. Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty
nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą
jakość, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
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Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane
do projektowania, i na własny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupełniające
niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbędne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
instalacji i urządzeń do rozruchu i eksploatacji.
Zatwierdzenie

Dokumentów

przez

Zamawiającego

nie

zwalnia

Wykonawcy

z odpowiedzialności wynikającej z umowy.
3) Zgodność Projektu i Robót z normami
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Polskich Norm oraz norm krajów UE, które
mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi
z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości
treści i wymagań Norm Polskich oraz europejskich.
4) Użytkownik
Użytkownikiem obiektu jest : Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 97-500 Radomsko,
ul. Krzywa 12.
Wykonawca

jest

zobowiązany

do

dokonywania

wszystkich

bieżących

uzgodnień

z Użytkownikiem w sprawach dotyczących realizacji Umowy.
Po podpisaniu Umowy z Wykonawcą, Zamawiający przedstawi listę Personelu Użytkownika
upoważnionego do bieżących uzgodnień.
5) Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy
dz. nr ewid. 367
obręb 0011-11
ulica Kilińskiego/Krzywa
miasto Radomsko
powiat radomszczański
W przypadku zaistnienia konieczności dostępu do dowolnego obszaru poza granicami
opisanego wyżej Terenu Budów, organizacja tego dostępu należy do obowiązków
Wykonawcy.
Dojazd do Terenu Budów możliwy jest drogami publicznymi. Wszelkie uszkodzenia wynikłe
z działalności Wykonawcy winny być naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.
Przekazanie Terenu Budowy:
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Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w umowie.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Użytkownika dotyczących
przekazanego terenu i obiektów. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi za podpisaniem
protokołu przekazania przez Wykonawcę i Zamawiającego (Użytkownika).
6) Zaplecze budowlane
Zaplecze budowlane Wykonawcy winno być adekwatne do zakresu robót oraz zapewnić
warunki higieniczno-sanitarne dla pracowników wykonawcy.
Koszt organizacji zaplecza Wykonawca uwzględni w ofercie.
Użytkownik wskaże miejsce, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię
elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Za pobraną energię
Wykonawca rozliczy się z Użytkownikiem.
7) Czystość Terenu Budowy
Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące
do Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany. Wykonawca zobowiązany jest
do zapewnienia utylizacji wszelkich odpadów powstających w wyniku prac rozbiórkowych,
budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie
Budowy w sposób legalny, poprzez wywiezienie ich na składowisko odpadów.
8) Istniejące instalacje doprowadzenia mediów
W przypadku, gdy wykonywane prace będą mogły mieć wpływ na istniejące instalacje
podziemne, Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej
z instytucji ustawowo odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi
ścisłą współpracę przez cały czas trwania robót.
Wykonawca zobowiązany jest do przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności,
mających zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów lub ich podpór
w przypadku rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych
i telefonicznych. Dokumenty dotyczące istniejących i przemieszczonych instalacji
Wykonawca będzie przechowywał do wglądu dla pracowników obsługi.
9) Ochrona środowiska w czasie prowadzenia Robót
Wykonawca zobowiązany jest do znajomości oraz stosowania w czasie prowadzenia Robót
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację własnych baz,
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warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
Konieczne środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem, lub pogorszeniem jakości produkowanej na Ujęciu Wody Miłaczki,
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
10) Ochrona przed hałasem
Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu
na minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn
i urządzeń. Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące hałas nie powinny być używane
w nocy, ani w dni świąt publicznych, za wyjątkiem maszyn i urządzeń niezbędnych
do zapewnienia ciągłości pracy instalacji.
11) Ochrona przeciwpożarowa
Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający w razie
pożaru:
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
- ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty,
- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych,
- zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.
12) Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności
w zakresie:
- nie miały wpływu na jakość uzdatnionej wody,
- wydzielania się gazów toksycznych,
- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
- nieprawidłowego usuwania spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej,
- występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni,
- przedostawania się gryzoni do wnętrza obiektów,
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- nadmiernego hałasu i drgań.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu
Pracy. Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami

i

zabezpieczone

przed

dostępem

osób

trzecich.

Wykonawca

będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
Robót przez personel Wykonawcy.
13) Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń
Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia mogące
na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
- zniszczenia całości lub części budynku,
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
14) Utrzymanie ruchu
Roboty, które prowadzone będą na funkcjonujących obiektach Wykonawca będzie realizował
we współpracy z personelem eksploatacyjnym

SUW, tak aby zapewnić ciągłe

funkcjonowanie. Wykonawca winien zapewnić, przez cały czas trwania robót, dostęp
do wszystkich obiektów technologicznych personelowi.
Rozbiórka lub usuwanie istniejących budynków, elementów, rurociągów lub instalacji
będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia
tymczasowego alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą
miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane
przed wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji
co mogłoby zagrozić ciągłej dostawie wody lub jej jakości niezwłocznie usunie takie
uszkodzenie.
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15) Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywający na stałe na terenie budowy wini
używać odpowiednich ubrań roboczych lub kombinezonów.
16) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem
zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie
Budowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.
17) Szkolenie personelu
Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika ma na celu zapewnienie niezbędnej
wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych
projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania
gwarantowanych parametrów kontraktowych.
18) Wyroby budowlane

Wszystkie materiały i wyroby budowlane i instalacyjne mające kontakt z wodą uzdatnioną
muszą mieć atest PZH do stosowania do wody pitnej.
Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do Robót
powinny spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawę o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz.881) oraz Ustawa z dnia
21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodności (Dz.U. 2012, Nr 114, poz. 760) oraz Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013, poz.
898). Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach
Stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania.
Materiały należy dobierać, a elementy gotowe projektować w taki sposób, aby były odporne
na mogące wystąpić w poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne
warunki eksploatacji. W szczególności należy zapewnić, że:
- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia
toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu
albo przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat
potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę
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pitną;
- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie
mogą być biodegradowalne,
- części zużywające się winny być łatwo dostępne.
W trakcie projektowania należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch
niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te należy
dobierać w taki sposób, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250mV.
Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się
ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.
Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać przedłużoną żywotność i odporność
na otaczające warunki klimatyczne oraz na środowisko pracy. Materiały użyte w miejscach
wentylowanych lub klimatyzowanych należy dobierać w taki sposób, aby ich właściwości nie
uległy pogorszeniu w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.
Wszystkie części - rurociągi winny być wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9.
Pozostałe elementy konstrukcyjne np. podpory, ramy i inne konstrukcje wymagane do obsługi
urządzeń będą z tego samego gatunku stali tj. OH18N9.
Wszystkie elementy składowe Urządzeń winny spełniać system norm. Wymagana jest pełna
zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść
konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi
podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat
zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie
opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części.
Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach,
wraz z parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną
przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia na etapie projektowym.
W przypadku gdy Urządzenia lub Materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym lub Wymaganiami Zamawiającego w PFU i wpłynie to na niezadowalającą
jakość wykonania Robót Zamawiający może odrzucić proponowane Urządzenia i Materiały.
Odrzucone Urządzenia i Materiały Wykonawca niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je innymi,
spełniającymi wymagania określone w niniejszym PFU, na swój koszt.
Każda zmiana dostawcy Urządzenia lub Materiałów w stosunku do Wykazu Dostawców
wchodzącego w skład dokumentacji projektowej, wymaga akceptacji Zamawiającego.
Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian pokryje Wykonawca.
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19) Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania Urządzeń
i Materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie Urządzenia i Materiały
winny być zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości
do wykonania Robót i były dostępne do kontroli. Wykonawca zapewni przechowanie
Materiałów i Urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producenta.
20) Sprzęt Wykonawcy
Wykonawca

zobowiązany jest

do

używania

sprzętu

sprawnego

technicznie,

nie

powodującego zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania Robót. Sprzęt ten
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości niezbędnym do prawidłowego wykonania
robót opisanych w niniejszym PFU.
21) Transport
Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych Robót. Wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, wodnych, dojazdach do terenu
Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, na własny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczeń dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej
odtworzeniem i wykona je na własny koszt.
22) Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, zapewnienie
odpowiedniej jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność
z wymaganiami PFU.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich
elementów w planie i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi na Rysunkach.
23) Zgodność z projektem
Wykonawca obowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów, danych i wytycznych
zawartych w Zatwierdzonym Projekcie Budowlanym. W przypadku zajścia konieczności
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wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie ze stosownym wyprzedzeniem,
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie zmiany zatwierdzonych
projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej konieczności lub korzyści dla
Zamawiającego.
24) Harmonogram prac
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram, przed podpisaniem Umowy. W razie
konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do zatwierdzenia Zamawiającemu.
25) Sprawozdawczość, dokumentacja projekty. Raporty i zdjęcia z postępu
W uzasadnionych przypadkach, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie
obowiązany przedstawić raport, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym
jednak niż 7 dni roboczych. Wszystkie materiały przekazywane winny być w wersji
elektronicznej oraz tradycyjnej(papierowej).
26) Przechowywanie dokumentów budowy
Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Zamawiającego i przedstawiane do wglądy na każde wezwanie.
27) Rodzaje odbiorów Robót

Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego
przy udziale Wykonawcy:
I.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

II.

Przejęcie części Robót – protokół odbioru elementu robót;

III.

Przejęcie Robót – protokołu odbioru końcowego robót

28) Próby Końcowe
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Zamawiającemu
przez Wykonawcę, nie później niż wraz z powiadomieniem o gotowości do przeprowadzeni
prób niżej wymienionych dokumentów:
- dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim
i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji,
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- protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób,
Nadzór nad przebiegiem Prób sprawowany będzie przez Komisję, w skład której wchodzić
będą:
- Inspektor nadzoru (jeżeli będzie ustanowiony);
- Wykonawca;
- Użytkownik.
Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych Prób Końcowych. Protokół winien być
poświadczony przez wszystkich członków Komisji.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia Prób, w sposób dokumentujący zgodność
z Umową, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych
przez Zamawiającego w PFU.
29) Warunki Przejęcia Robót - Wystawienie protokołu końcowego odbioru robót
Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Umową. Roboty zostaną przejęte przez
Zamawiającego po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym.
Odbiór

Robót

zostanie

dokonany przez

Komisję

Odbiorową

wyznaczoną

przez

Zamawiającego. Komisja dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz pomiarów, Prób Końcowych, oceny wizualnej
oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową oraz PFU.
30) Dokumenty niezbędne do uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego
W celu uzyskania odbioru robót Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu
dokumenty:
- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, prób końcowych,
- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,
- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych Urządzeń,
- dokumentację geodezyjną powykonawczą (jeżeli Zamawiający wymaga),
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
- oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu
Budowy.
7.2

01 ROBOTY GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania dotyczące wykonania robót geodezyjno47
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kartograficznych w ramach robót opisanych w niniejszym PFU.
Warunki wykonania i odbioru stanowią integralną część Wymagań Zamawiającego
i są stosowane jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w niniejszym PFU.
1) Zakres robót
- Wykonanie opracowań geodezyjno - kartograficznych do celów projektowych,
- Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych, kubaturowych i liniowych, w terenie,
jeżeli zajdzie taka konieczność,
- Czynności geodezyjne w toku budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność,
- Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność,
-Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą
i zarejestrowanie jej; jeżeli zajdzie taka konieczność,
2) Materiały
Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach
Ogólnych.
3) Sprzęt
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem pomiarowym:
- teodolity,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
4) Transport
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
5) Wykonanie robót
Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno48
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kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr
25, poz. 133).
Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowiązującymi na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne
do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe.
Wszystkie

prace

pomiarowe

konieczne

dla

prawidłowej

realizacji

robót

należą

do obowiązków Wykonawcy.
6) Kontrola jakości
Kontrolę jakości Robót należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach
i wytycznych GUGiK.
7) Odbiór robót
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami
Kontraktowymi.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca przedkładając Zamawiającemu do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót.
8) Przepisy związane
-Ustawa z 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.1989 nr 30 poz. 163), tekst
jednolity Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027;
-Ustawa z dnia 4.03.2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 76 poz.489);
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455).
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-Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
-Instrukcja

techniczna

O-3.

Zasady

kompletowania

dokumentacji

geodezyjnej

i kartograficznej.
-Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
-Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
-Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
-Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
-Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
-Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
-Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
-Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998 r.
7.3

02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przedmiotem

niniejszych

warunków

są

wymagania

dotyczące

wykonania

robót

rozbiórkowych w ramach robót opisanych w niniejszym PFU.
Warunki wykonania i odbioru stanowią integralną część Wymagań Zamawiającego
i są stosowane jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1) Zakres robót
Przedmiotem robót rozbiórkowych są:
- roboty w zakresie burzenia,
- demontaż urządzeń i instalacji,
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
Roboty rozbiórkowe obejmują również prace:
• Towarzyszące:
- Wytyczenie geodezyjne,
- Uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót;
• Tymczasowe i pomocnicze:
- Prace pomiarowe,
- Oczyszczenie demontowanych elementów,
- Transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,
- Niezbędne rozdrabianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,
- Składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczeni ich, segregowanie,
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pryzmowanie lub układanie w stosy,
- Załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce utylizacji (wybrane przez
Wykonawcę), wyładunek w miejscu utylizacji,
- Zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem ,
- Opłaty za składowanie gruzu na składowisku,
- Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,
- Załadunek zdemontowanych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz rozładunek w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego,
- Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i sprzętu pochodzących z rozbiórek do czasu przekazania
ich Zamawiającemu.
2) Materiały
Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach
Ogólnych.
3) Sprzęt
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.

4) Transport
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
5) Wykonanie robót
Podczas wykonywania prac rozbiórkowych i odcinania albo demontażu istniejących urządzeń
należy zachować odpowiednią ostrożność. Konieczne jest prowadzenie Robót w taki sposób,
aby nie wpływały na żadne prace prowadzone w sąsiedztwie. Każda szkoda powinna zostać
naprawiona. Wykonawca powinien usuwać wszystkie materiały pozyskane podczas
wykonywania prac rozbiórkowych, traktując je jako materiał stanowiący nadwyżkę,
chyba że niniejszy punkt przewiduje inaczej.
Odsłonięte surowe powierzchnie istniejącego betonu lub bloków, które nie zostaną poddane
obróbce, powinny zostać odpowiednio poprawione nową obrzutką cementową lub nową
obudową z bloków. W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, żywopłot, mur,
ogrodzenie lub inny istniejący element zostaną naruszone lub uszkodzone, winny być
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w sposób trwały przywrócone do stanu pierwotnego, wykorzystując w tym celu materiały
o zbliżonych i nie gorszych parametrach niż materiały, które pozostały w części nie
zniszczonej.
Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach
rozbiórkowych” (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401).
Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,
- zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione,
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając
zbrojenie palnikiem acetylenowym,
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
- nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku
poziomach,
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną,
wodociągową i inne,
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniami,
- rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż urządzeń i armatury,
demontaż przewodów instalacyjnych, rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych
wewnętrznych.
6) Rozbiórka urządzeń i instalacji technologicznej
Do rozbiórki urządzeń i instalacji technologicznej przystąpić można dopiero po uruchomieniu
technologii tymczasowej, po dokonaniu prób jej działania, wydajności odzwierciedlonych
odpowiednimi badaniami, protokołami. Rozbiórka urządzeń technologicznych powinna się
odbywać pod nadzorem przedstawiciela obsługi Ujęcia Wody Miłaczki. Brak dostawy wody
podczas przełączenia nie powinien przekraczać pięć godzin i powinien być uzgodniony
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z użytkownikiem ujęcia.
7) Kontrola Jakości
Wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Wymaganiach Ogólnych.
Dodatkową kontrolę Zamawiający może prowadzić w zakresie utylizacji odpadów
pochodzących z rozebranych elementów, nienadających się do dalszego wykorzystania.
Wykonawca winien przekazywać wszystkie odpady przeznaczone do utylizacji podmiotom
posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie.
8) Odbiór Robót
Celem odbioru robót jest protokolarnym dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z projektem budowlanym.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy i projektem
budowlanym.
9) Przepisy związane
-Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21)
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
-Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.
U 2007, nr 90, poz. 607);
-Rozporządzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów
oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
(Dz. U. Nr 186, poz. 1553);
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku
odpadów danego typu (Dz. U. 2006, Nr 38, poz. 264);
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku
odpadów danego typu (Dz. U 2007, nr 121, poz. 832).
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7.4

03 ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 03 – Roboty
ziemne są wymagania dotyczące wykonania Robót ziemnych realizowanych w ramach
Umowy.
1) Zakres robót
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:
 usunięcie warstwy ziemi rodzimej,
 wykopy w gruncie kat. I – IV,
 zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami,
 zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami,
 wykonanie podsypki pod kable elektroenergetyczne,
 wykonanie obsypki kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami,
 zasypanie wykopów i odtworzenie do stanu pierwotnego
 wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

2) Materiały
Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach
Ogólnych.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca

przedstawi

szczegółowe

informacje

dotyczące

źródła

wytwarzania

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków
Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie
 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy),
 ziemia rodzima.

3) Sprzęt
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej należy
stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt:
- mini koparka,
- zestaw narzędzi do wykonywania wykopów ręcznych.
4) Transport
Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych należy
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki
transportu:
- samochód dostawczy, skrzyniowy,
- samochód ciężarowy, samowyładowczy,
- samochód ciężarowy, skrzyniowy.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki
transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5) Wykonanie robót
Do wykonania robót podstawowych w zakresie robót ziemnych niezbędne są następujące
prace:
- towarzyszące:
- wytyczanie geodezyjne,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
- tymczasowe i pomocnicze:
- prace pomiarowe
- wytyczenie osi tras kablowych;
- usunięcie zieleni lub nawierzchni;
- przy wykonywaniu zasypki – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokół
przewodów (przesianie lub wymiana gruntu);
- przy wykonaniu zasypki i nasypów – zagęszczenie gruntu;
- przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego;
- przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu
samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania;
- plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie
i na odkładzie;
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;
- wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu;
- wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem
powierzchni terenu;
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu;
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki
realizacji robót;
- wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami
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wykonywanymi;
- oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu;
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
Przygotowanie do robót ziemnych
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów winien:
- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych,
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony,
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia
z

powierzchnią

terenu.

Do

wyznaczania

zarysów

robót

ziemnych

posługiwać

się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót
przebudowy istniejących obiektów lub ich resztek itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu,
na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,
- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod wyrównanie nawierzchni. Wszelkie
napotkane przewody podziemne, krzyżujące się lub biegnące równolegle względem
wykonywanego wykopu winny zostać odpowiednio zabezpieczone przez uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu winno nie
przekraczać ±5cm.
Po wykonaniu lub w czasie wykonywania wykopu Wykonawca, przy udziale Zamawiającego,
winien sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada posadowieniu obiektu wg badań
geotechnicznych i zatwierdzonego Projektu Wykonawcy.
Wykopy próbne
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Inspektor może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia istniejących
podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie
ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie.
Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie
każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Inspektora.
Na podstawie przekazanej dokumentacji określony zostanie rodzaj warstwy powierzchniowej,
jej stan głębokości pod poziomem terenu oraz wszelkie inne istotne cechy i związane z tym
informacje. Wykopu nie wolno zasypywać do czasu zaakceptowania wyżej wymienionego
raportu lub szkicu przez Inspektora.
Oczyszczenie Placu Budowy i usunięcie górnej warstwy gleby
Przed rozpoczęciem wykopów i innych prac należy przeprowadzić oczyszczanie Placu
na wszystkich obszarach, na których wykonane zostaną Roboty.
Zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z Warunkami Umowy wszystkie
inne Materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu stanowią własność Wykonawcy
i powinny zostać przez niego usunięte poza Plac Budowy lub zlikwidowane na Placu Budowy
sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora.
W przypadku kanałów kablowych, przewodów głównych, rurociągów itp. Teren winno się
oczyścić na pełnej szerokości projektowanego kanału, jednak na tyle, na ile jest to możliwe,
powinno się zachować trawę i inne rośliny poza granicami rowów oraz stałych urządzeń
wewnątrz kanału, a Wykonawca nie może niepotrzebnie niszczyć upraw ani innej roślinności,
jeżeli nie ma to zasadniczego znaczenia dla wykonywanych przez niego prac.
Przed rozpoczęciem oczyszczania Placu Budowy Wykonawca ma obowiązek powiadomienia
Inspektora z siedmiodniowym wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót, Inspektor
określi zakres i ograniczenia planowanych Robót, uwzględniając wymagania Wykonawcy,
stan zaawansowania robót w ramach Umowy, życzenia użytkowników, warunki pogodowe
inne czynniki, które w opinii Inspektora mogą mieć wpływ lub na które może wpływać
propozycja Wykonawcy.
Podłoże
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki. Grubości warstwy
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zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2
m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Podłoże nośne nie może ulec
uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno
być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed
układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być
kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem
wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Inspektora. Nie dopuszcza się rozpoczęcia Robót
Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora. Jeżeli
Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb winien powiadomić o tym
fakcie Inspektora i uzyskać stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.
Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane w ramach budowy obiektów liniowych i kubaturowych
obejmują: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) oraz ich zasypanie
po wykonaniu montażu, wszystkie niezbędne roboty wraz z wykonaniem podsypki, obsypki
i zasypki. Wykopy winny być wykonane jako otwarte, obudowane. Metody wykonywania
wykopu winny być dostosowane do jego głębokości, danych geotechnicznych, ustaleń
wynikających z zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz posiadanego przez
Wykonawcę sprzętu mechanicznego.
W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego Roboty należy wykonywać ręcznie. Wykopy
wąsko przestrzenne należy wykonywać ręcznie, a umocnienia wykonać z grodzić. Sposób
zabezpieczenia skarp wykopu winien gwarantować ich stabilność i stateczność w całym
okresie prowadzenia Robót w tym rejonie. Odwodnienia wykopów należy wykonywać
zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową lub w sposób uzgodniony z Inspektorem.
Ziemię z wykopów, w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania, m.in.
do ich zasypania, należy składować wzdłuż wykopu lub, w przypadku braku takiej
możliwości, w innym miejscu na Terenie Budowy uzgodnionym z Inspektorem. Nadmiar
wydobytego gruntu, który nie będzie użyty do zasypania winien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład, co należy uzgodnić z Inspektorem.
Wykonanie robót ziemnych pod kable
Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur
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osłonowych zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego
powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie
mniejsza niż 0,7m, a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. Grunt zasypowy
należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych rejonie (dla
pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych.
Umocnienie i ochrona wykopów
Tam, gdzie jest to konieczne, wykopy winny być umocnione zgodnie z obowiązującymi
przepisami, Normami i sztuką budowlaną, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom
i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać
obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank
instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg, lub umożliwić
prowadzenie robót poniżej zwierciadła wody gruntowej.

Umocnienia winny być

odpowiednio utrzymywane do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco
zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte, chyba że Inspektor podejmie decyzję
o ich pozostawieniu. Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie
w przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez
szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego
kolidowania z ruchem pieszym i kołowym, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalają.
Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć
stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami.
Odwodnienie wykopów
Wykonawca winien zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach.
Metodologia robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz
usuwania wody. Metodologia w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie
tymczasowych drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek,
studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń odwadniających i powinna
uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody
w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone.
Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku
częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane
lub jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie
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uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania w zakresie odwadniania.
Wykonawca winien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury
gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być
zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu
nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej,
wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu roboty tymczasowe winny znajdować
się poza terenem przewidzianym na roboty stałe, a gdy nie będą już potrzebne, należy
je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym
lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót.
Wykonawca podejmie środki zapobiegające przedostawaniu się wód gruntowych do wnętrza
tych elementów, które są lub będą wykorzystywane do transportu wody pitnej.
Zasypka i zagęszczenie gruntu
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót
z wyłączeniem gruntów pylastych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać
warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość
usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych
i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia
gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej.
Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0.
Grunt użyty do zasypki
Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność, (żwiry, pospółki
- również gliniaste - piaski średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U większym lub
równym 5). Jeżeli będzie to konieczne, wykopany materiał należy przesiać i posortować,
usuwając duże kamienie, skały lub inne cząstki, które mogą utrudnić jego zagęszczenie.
6) Kontrola Jakości
Zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych.
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Kontrola jakości materiałów
Wszystkie Materiały stosowane do wykonania Robót winny odpowiadać wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i PFU oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów
i uzyskać akceptację Inspektora.
Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót
z Dokumentacją
Projektową, PFU i poleceniami Inspektora. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodność z Dokumentacją Projektową,
b) badanie stopnia zagęszczenia,
oraz dodatkowo
c) przy wykonaniu robót ziemnych:
- wykonanie wykopu i podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy
robotników zatrudnionych przy montażu,
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,
- zasypanie wykopu.
7) Obmiar
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie
obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
Odbiór robót
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentacją przetargową.
Gotowość do odbioru Wykonawca winien zgłosić wpisem do Dziennika Budowy
przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
W zakresie robót ziemnych inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają
w szczególności:
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- przygotowanie terenu,
- podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji, nasyp lub rurociąg,
- dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu,
- zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki.
W ramach odbioru robót ziemnych zostanie wykonane w szczególności:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności,
- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
- sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów
wymiarowych i technicznych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych,
- przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych na polecenie Inspektora.
8) Podstawa płatności
Wymagania dotyczące płatności podano w Wymaganiach Ogólnych.

7.5

04 - KONSTRUKCJE STALOWE

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania Robót związanych z wznoszeniem
konstrukcji stalowych realizowanych w ramach Umowy.
Wszelkie obiekty kubaturowe winny być zaprojektowane i wybudowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
1) Zakres robót
Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności dostarczenie i montaż elementów
konstrukcji stalowych oraz dostarczenie i montaż wyposażenia stałego takich jak: podesty,
pomosty robocze, drabiny, schody, balustrady, konstrukcje wsporcze, wycieraczki, przykrycia
kanałów, włazy realizowanych w ramach Umowy.
2) Materiały
Konstrukcje ze stali niestopowych
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stal gatunku S235. Stal wbudowana
w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji
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wykonywać przy pomocy spawania używając elektrod EA 1.46.
Konstrukcje ze stali niskostopowych
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stal gatunku S355. Stal wbudowana
w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji
wykonywać przy pomocy spawania używając elektrod ER 1.46 i EB 1.50.
Konstrukcje ze stali wysokostopowych, konstrukcje ze stali nierdzewnej
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale nierdzewne gatunków: 1.4301,
1.4311, 1.4541, 1.4401, 1.4404. Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy.
Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania
używając elektrod ES18-8B, ES18-8-2B, ES18-8-6B oraz na śruby i śruby rozporowe nierdzewne ze stali A4.
Pokrycia ochronne do metali
Elementy konstrukcji stalowych nie wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej powinny
być zabezpieczone systemem malarskim: epoksydowym lub epoksydowo-poliuretanowym.
System powinien być przyjęty na podstawie przewidywanej kategorii korozyjności
środowiska. Elementy zimnogięte zabezpieczone przez ich producenta nie wymagają
wykonania dodatkowych powłok malarskich.
Farby ochronne i dekoracyjne, łącznie ze środkami do gruntowania i farbami podkładowymi,
powinny być nabyte u zatwierdzonych producentów i posiadać gwarancje kompatybilności
podkładu. Wszystkie pojemniki z farbami i innymi systemami pokryć muszą mieć zaznaczoną
datę produkcji oraz podany dopuszczalny okres magazynowania i dopuszczalny okres
użytkowania po otwarciu, gdy ma to zastosowanie. Stosowane mogą być jedynie farby, które
są dostarczane na Teren Budowy w szczelnie zamkniętych puszkach lub beczkach,
opatrzonych nazwą producenta i prawidłowo oznakowanych co do zawartości, jakości,
sposobu

magazynowania,

mieszania

i

sposobu

nakładania.

Wszystkie

defekty

powierzchniowe pokrywanych elementów metalowych, takie jak: pęknięcia, rozwarstwienia
powierzchni, łuski i głębokie wżery, powinny zostać naprawione zgodnie z zatwierdzoną
normą. Opiłki, zadziory i ostre krawędzie powinny również zostać usunięte. Pigmenty nie
mogą zawierać związków ołowiu.
Śruby i nakrętki
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Stalowe śruby i nakrętki do konstrukcji stalowych powinny być śrubami sprężającymi
lub śrubami nieobrobionymi zgodnymi z odpowiednimi normami.
Śruby sprężające należy stosować w połączeniu z zatwierdzonymi, firmowymi nakrętkami
z odpowiednim oznaczeniem obciążenia.
3) Sprzęt
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
4) Transport
Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. Elementy powinny
być wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas
transportu i składowania.
Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników
i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg żurawi.
Niedopuszczalne jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu.
Elementy długie, ciężkie i wiotkie, które łatwo mogą ulec zgięciom lub odkształceniom
należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia
i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem.
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
5) Wykonanie robót
Spawanie
Wszystkie

operacje

spawania,

wykonywane

podczas

przygotowywania

i wznoszenia konstrukcji, powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz
z zatwierdzonymi
rysunkami wykonawczymi elementów. Szczegółowy plan operacji spawalniczych powinien
zostać

przedłożony

Zamawiającemu

do

zatwierdzenia

jednocześnie

z

rysunkami

wykonawczymi elementów. Wszystkie połączenia spawane powinny być wykonane w sposób
zapewniający regularną i gładką powierzchnię spoiny umożliwiającą malowanie. Zgorzelinę
i żużel należy usunąć, a wszystkie ostre i wystające miejsca zaokrąglić i wygładzić.
Przed rozpoczęciem spawania w warsztacie lub na Terenie Budowy należy przetestować
wszystkie operacje spawalnicze. Wszyscy spawacze zatrudnieni w warsztacie lub na Terenie
Budowy powinni mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe. Spawacze powinni posiadać
65

„MODERNIZACJA UJĘCIA WODY MIŁACZKI - BUDYNEK STACJI POMP II STOPNIA”

udokumentowane doświadczenie przy pracach spawalniczych.
Dokumentacja powinna określać klasy spoin i zakres badań. Spoiny należy poddać badaniom
nieniszczącym, posługując się metodami, które mogą obejmować (ale nie muszą być do nich
ograniczone) metody radiograficzne, ultradźwiękowe, defektoskopię magnetyczną proszkową
i defektoskopię z wykorzystaniem penetrantów, w zależności od typu spoiny i jej miejsca
w konstrukcji. Jeśli jakiekolwiek prace spawalnicze okażą się wadliwe lub nie spełnią
wymagań rysunków wykonawczych elementów bądź niniejszych Wymagań Zamawiającego
z jakiegokolwiek powodu, powinny zostać poprawione lub odrzucone, nawet jeśli zostały
wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy przy zastosowaniu zatwierdzonych procedur.
Metale nieżelazne
Jeżeli w bezpośredniej bliskości stalowych elementów konstrukcyjnych lub ich połączeń
używane są metale nieżelazne, należy unikać kontaktu tych metali ze stalą, chyba,
że Wykonawca wykaże w stopniu zadowalającym Zamawiającego, że kontakt pomiędzy
różnymi metalami nie doprowadzi do korozji galwanicznej. Kontakt pomiędzy aluminium lub
stopami aluminium i ocynkowaną, miękką stalą jest dopuszczalny. Do mocowania aluminium
do konstrukcji stalowych należy używać ocynkowanych śrub, nakrętek i podkładek.
Pokrycia ochronne elementów metalowych
Wszystkie powierzchnie metalowe, łącznie ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi,
zaworami i inną armaturą rurociągów, powinny być zabezpieczone przy użyciu systemu
zaoferowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Przygotowanie
powierzchni i pokrycia ochronne powinny być zgodne z zatwierdzoną normą. Elementy
gotowe nabywane u poddostawców powinny mieć fabrycznie zabezpieczone powierzchnie.
Gdy

nakładanie

pneumatycznym

określonego

systemu

strumieniowo-ściernym,

pokrycia
a

jest

konieczne

poprzedzone
było

oczyszczaniem

szlifowanie

elementów

w znacznym zakresie, pokrywane powierzchnie należy ponownie oczyścić pneumatycznie
w celu przywrócenia powierzchni wymaganego standardu czystości i chropowatości.
Współpracujące powierzchnie stalowych elementów konstrukcyjnych podczas montażu
oraz powierzchnie aluminiowe powinny zostać zagruntowane odpowiednimi środkami
do gruntowania. Jeżeli łączone elementy (wraz ze śrubami, nakrętkami i podkładkami)
wykonane są z różnych metali, współpracujące powierzchnie powinny zostać odizolowane
od siebie w odpowiedni sposób, zapewniający ochronę przed reakcją galwaniczną.
6) Kontrola jakości
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Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w niniejszych warunkach oraz wyspecyfikowanych we właściwych Normach
lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – co najmniej badaniom wizualnym.
Sprawdzenie wymiarów elementów
Sprawdzenie wymiarów elementów i ich zgodności odbywać się winna zgodnie
z wymaganiami punktu 4.7 normy PN-B-06200:2002.
Ocena montażu konstrukcji
Ocena właściwego montażu konstrukcji winna opierać się o:
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego
ukończeniu,
- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,
- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa
pracy,
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,
- wykonanie i kompletność połączeń,
- wykonanie powłok ochronnych,
Wykonawca, w przypadku wykazania niezgodności dokona niezwłocznie koniecznej naprawy
elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usunie inne niezgodności.
7) Odbiór robót
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót

w

odniesieniu

do

ich

jakości

kompletności

oraz

zgodności

z dokumentami kontraktowymi.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
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Próby Końcowe powinny obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań
z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem
i wymaganiami niniejszych warunków. W szczególności powinny być sprawdzone:
- podpory konstrukcji,
- odchylenia geometryczne układu,
- jakość materiałów i spoin,
- stan elementów i konstrukcji i powłok ochronnych,
- stan i kompletność połączeń.
8) Przepisy związane
Normy
-PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
-PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie
i wykonanie
-PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję Gatunki
-PN-EN ISO 12944 Arkusze od 1 do 8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.
-PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki
-PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery Metoda siatki nacięć
-PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział
-PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność
-PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady
użytkowania konserwacji i napraw
-PN-EN 288 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Części 1, 2,
3, 5, 6, 7, 9
-PN-B-03207:2002

Konstrukcje

stalowe.

Konstrukcje

z

kształtowników

i

blach

profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.
-PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót
-PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów
budowlanych. Metody i przyrządy
-PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.
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7.6

05 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
wykończeniowych i izolacyjnych.
1) Zakres prac
Wykończeniowe roboty wykończeniowe obejmują w szczególności :
- tynkowanie,
- wykonanie podłóg i posadzek,
- roboty malarskie i szklarskie,
- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo- kartonowych,
- układanie glazury i terakoty,
- malowanie zewnętrzne i wewnętrze,
- izolacje przeciwwilgociowe,
- roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.
Do wykonania robót podstawowych w zakresie robót wykończeniowych niezbędne
są następujące prace towarzyszące i tymczasowe:
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oczyszczenie pokrywanych powierzchni,
- montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań,
- wykonanie gruntowania,
- transport materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie prac pielęgnacyjnych,
2) Materiały
Podłogi i posadzki
- podbudowa betonowa posadzki,
- podkład cementowy pod posadzkę,
- masa posadzkowa samopoziomująca,
- klej - dobrany do warunków i miejsca zastosowania
- płytki posadzkowe antypoślizgowe, gres, płytki ścienne glazurowane
Okładziny ścian i malowanie - wewnętrzne
- płytki glazurowane, gres techniczny,
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- ceramiczne elementy narożne i wykończeniowe,
- farba emulsyjna,
- tynk mozaikowy.
Płytki
Płytki powinny być wykonane z najlepszych dostępnych materiałów ceramicznych.
Jakość,rozmiar i kolor płytek powinien być zatwierdzony przez Zamawiającego.
Masa uszczelniająca do spoinowania
Masa uszczelniająca do spoinowania powinna być zatwierdzonym środkiem do wypełniania
szczelin o zatwierdzonym kolorze, nakładanym zgodnie z instrukcjami producenta.
Farby
Należy użyć najlepszej dostępnej syntetycznej farby emulsyjnej.
3) Sprzęt
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.

4) Transport
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
5) Wykonywanie robót
Okładziny ścian
Wykonywanie

wewnętrznych

okładzin

z

płytek

ceramicznych

można

rozpocząć

po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki
budowlanej, a także innych robót (malarskich, podłogowych itp.). W przypadku okładzin
przyklejanych do podłoża mogą być stosowane tylko kleje zalecane przez producenta płytek.
W pomieszczeniach sanitarnych na ścianach należy wykonać okładziny z płytek
do wysokości 2 m, w pomieszczeniach technologicznych w zależności od założeń, nie niżej
niż 2 m.
Podłoże pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń
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oraz zagruntowane według zaleceń producenta. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona
przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą
prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy wypełnić spoiny masą
do spoinowania. Płytki docinane w narożach ścian, przy ościeżnicach i podobnych miejscach
nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny na narożach ścian i na stykach z ościeżnicami winny
być

wykonane

za

pomocą

ceramicznego

elementu

narożnego

wewnętrznego,

lub zewnętrznego dobranego do partii płytek ściennych (narożniki ceramiczne). Wykonawca
powinien sporządzić plan ułożenia okładzin na podstawie rzeczywistych wymiarów
pomieszczeń. Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną
z zatwierdzonym projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą
kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki
ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ
wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m.
W pomieszczeniach technologicznych należy wykonać tynki stosowane do pomieszczeń
o podwyższonej wilgotności powyżej - cementowo-wapienne.
Posadzki
Posadzkę pomieszczenia pomp II stopnia należy wyłożyć płytkami gresowymi. Sugeruje się
użycie gresu ze względu na jego wysoka odporność na uderzenia, mrozoodporność i niska
ścieralność oraz nasiąkliwość. Gres należy układać na wysokoelastycznej zaprawie klejowej
na bazie cementu.
Wewnętrzne roboty malarskie
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze + 12 ÷18°C lecz nie wyższej
niż 22°C. Tynki cementowo-wapienne nie powinny być malowane przed upływem 4 tygodni
od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych
ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny być
naprawione. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam.
Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się ściśle według zaleceń producenta.
W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio
dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta
rozcieńczalnika. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podłoże należy zagruntować
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:5 farbą emulsyjną, po 2 godzinach nakładać 2 warstwę
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farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem,
pozostałe warstwy nanosić wałkiem malarskim. Powłoki malarskie powinny pokrywać
powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków. Faktura powinna
być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita
bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie
zgodnie z PN-69/B-010280.
6) Odbiór Robót
Odbiór Robót jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania Robót
w odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z dokumentacją projektową.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę jakości robót i materiałów.
7) Kontrola robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.

Podłogi i posadzki
Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów,
zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wymaganiami ww oraz obowiązującymi
normami.
Sprawdzeniu podlegają:
- wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru,
- związanie posadzki z podkładem,
- prawidłowość powierzchni,
- grubość posadzki,
- szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek),
- wykończenie posadzki.
Tynki, okładziny ścian i malowanie
Kontrola jakości wykonania okładzin ścian z płytek polega na sprawdzeniu jakości
materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami WW oraz obowiązującymi normami.
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Sprawdzeniu podlegają:
- wygląd płaszczyzny,
- dokładność wykonania,
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków,
- narożniki,
- styki z ościeżnicami.
Kontrola jakości wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności
z Rysunkami i obowiązującymi normami.
8) Przepisy związane
Normy
-WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
-PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
-PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
-PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
-PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
-PN-88/B-06250 Beton zwykły.
-PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
-PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
-PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
-PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
przy odbiorze.
-PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
-PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.
-PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
-PN-63/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
-BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu
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7.7

06 - ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA
1) Przedmiot opracowania

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 07– Roboty
elektryczne i AKPiAsą wymagania dotyczące wykonania Robót w zakresie sieci , instalacji
i urządzeń elektrycznych oraz automatyki.
2) Zakres robót


Wykonanie linii kablowej zasilającej projektowaną rozdzielnicę pomp hydroforowych
(jeżeli wybrano wariant nr 2 zgodnie z punktem 5.5.1 niniejszego PFU)



Wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego



Wykonanie instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia



Wykonanie rozdzielnic zasilająco-sterujących do zestawów hydroforowych



Wykonanie i uruchomienie automatyki

3) Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i postanowieniami
Kontraktu.
Definicje podstawowe:
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta,
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem
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a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek
o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków
pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod
napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).
Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu
przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień
roboczych, jeśli one występują.
Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do układania kabli, w postaci
jednego elementu o trzech ścianach jednolitych lub ażurowych.
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia,
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle.
Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch
urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń,
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została
zbudowana.
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład
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obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urządzenia

zmieniające

parametry

elektryczne

obwodu,

rozdzielcze,

sterownicze

i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
– ochrona zapobiegająca niebezpiecznym skutkom dotknięcia części czynnych.
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa)
– ochrona zapobiegająca niebezpiecznym skutkom dotknięcia części przewodzących,
dostępnych w przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania - ochrona przy
dotyku pośrednim polegająca na zastosowaniu urządzeń wyłączających zasilanie, które
w przypadku zakłócenia zadziałają w określonym (krótkim) czasie zależnym od warunków
środowiskowych
Ochrona przeciwporażeniowa przez separację elektryczną - ochrona polegająca
na oddzieleniu instalacji i urządzeń od sieci energetycznej za pomocą transformatora
separacyjnego lub przetwornicy separacyjnej.
Ochrona przeciwporażeniowa przez zastosowanie odbiorników II klasy ochronności
– ochrona polegająca na zastosowaniu podwójnej lub wzmocnionej izolacji urządzeń
elektroenergetycznych.
Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca - ochrona polegająca na zastosowaniu
dodatkowych urządzeń wyłączających np. różnicowoprądowych.
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepięciami.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub
zakończenia kabli.
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
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Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów
w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu
metalowym kabla.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna,
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi
są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra,
abażuru.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:


przepusty kablowe i osłony krawędzi,



drabinki instalacyjne,



koryta i korytka instalacyjne,



kanały i listwy instalacyjne,



rury instalacyjne,



kanały podłogowe,



systemy mocujące,



puszki elektroinstalacyjne,



końcówki kablowe, zaciski i konektory,



pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe,
dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę
przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych,
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków
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ochrony
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub
obcych w celu wyrównania potencjału.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przyłącze – część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej Odbiorcę
energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony słupem, a z drugiej konstrukcją znajdującą
się na zasilanym obiekcie.
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji
zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:


wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,



kucie bruzd,



osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,



osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,



montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają
być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów
itp.

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
Rozdzielnica – szafa lub zestaw szaf, bądź zestaw skrzynkowy wyposażony w osprzęt
i aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii
odbiorczych obwodów elektrycznych,
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,
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wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości,
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa,
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią
poprzez odpowiednią instalację.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występować jako:


naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),



sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku
braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:


Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana



Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową,
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.
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4) Materiały
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca

przedstawi

szczegółowe

informacje

dotyczące

źródła

wytwarzania

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
5) Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PFU i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
6) Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie
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z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu
na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie
usuwać

na

bieżąco,

na

własny

koszt,

wszelkie

zanieczyszczenia

spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
7) Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”.
7.1) Połączenia elektryczne kabli i przewodów
 żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:
 proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków
śrubowych;
 oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy
wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać
w prawo;
 sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką
kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie
z końcówką kablową do lutowania.


żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:
 proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem
prostym

lub

oczkiem

dobrze

oczyszczonym

i pocynowanym,

takie

zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają
na zastosowanie końcówki lub tulejki;
 z końcówką kablową podłączane pod śrubę ; końcówkę montuje się przez
prasowanie, lutowanie , lub spawanie;
 z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie
8) Śruby i wkręty w połączeniach
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby
po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to
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śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość
śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę.
9) Prace spawalnicze


prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów
izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu.



prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów
i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.

10) Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu


Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność
wykonania kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram
nośnych pod rozdzielnicami.



Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montażu tych urządzeń.



Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy
dostęp.



Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem
metrycznym i z łbem sześciokątnym



Najmniejsze

dopuszczalne

odstępy

izolacyjne

należy

zachować

zgodnie

z przepisami.
11) Próby montażowe
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakości

wykonanych

robót

wraz

z dokonaniem

potrzebnych

pomiarów, próbnym

uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń.
12) Uwagi do realizacji robót
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy
i eksploatacji urządzeń elektrycznych.
Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń.
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Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć
oznaczniki kablowe.
13) Warunki szczegółowe
13.1) Wykonanie zewnętrznych instalacji elektrycznych
Kable układać w ziemi, w rowach kablowych. Wykonanie wykopów przewidziano ręczne.
W rowach kablowych kable układać na głębokości 0,7 [m] na podsypce z piasku 0,1 [m].
Przy układaniu zachować 3% zapas. Ułożone kable zasypać warstwą piasku 0,1 [m],
warstwą ziemi rodzimej, przykryć folia koloru niebieskiego, a następnie zasypać pozostałą
ziemią rodzimą. Przejścia pod drogami jezdnymi wykonać w rurach osłonowych
wzmacnianych ułożonymi na głębokości 1,2 [m]. Przy wprowadzeniu do rozdzielnic
pozostawić zapasy 1,5 [m].
Po ułożeniu w rowie, przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną.
13.2) Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych.
Uwaga: W obszarach zagrożonych wybuchem należy stosować osprzęt w wykonaniu
przeciwwybuchowym, w klasie odpowiedniej dla określonej strefy zagrożenia wybuchowego.
13.3) Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych.
Linie kablowe zasilające odbiory technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynków,
wykonać kablami typu YKY i YKSY.
Na większości swojej długości kable niskiego napięcia rozprowadzane po obiekcie należy
układać w korytkach kablowych, drabinkach kablowych oraz w rurach instalacyjnych.
Podejścia kabli od przejściowej skrzynki przyłączeniowej do odbiorników należy wykonać
w elastycznych rurach ochronnych.
Na końcach wszystkich linii zasilających rozdzielnice technologiczne należy wykonać
dodatkowe uziemienia robocze.
13.4) Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia
Wewnętrzne linie zasilające pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnątrz obiektów,
w pomieszczeniach dozorowych i socjalnych należy układać w rurach winidurowych
układanych natynkowo.
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Instalacje wewnętrzne zasilające obwody gniazd i drobnych odbiorów siłowych
i oświetleniowych wykonać przewodami płaskimi typu YDY 3/4/5x1,5/2,5mm2, układanymi
natynkowo. Większe przekroje kabli, np. do zestawów gniazd siłowych ogólnego
przeznaczenia, należy prowadzić w rurach winidurowych układanych natynkowo.
Łączniki oświetlenia mocować na wysokości 1,2m.
13.5) Układanie kabli w korytkach kablowych.
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla
przy układaniu nie powinna być niższa niż 0oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez
zginanie, skręcanie, rozciąganie czy też uderzanie
Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień
gięcia powinien być możliwie duży. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie należy
układać w korytkach kablowych. Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych
z wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach powinno być wykonane co 10m w miejscach,
w których łatwo jest odkryć pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić szczególną
uwagę na nierówności lub zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach należy
miejsca takie wygładzić i wyprostować. Należy stosować typowy dla danego systemu korytek
kablowych osprzęt rozgałęziający (trójniki, rozgałęźniki krzyżowe i kątowe, łączniki etażowe
itp.). W miejscach, gdzie nie można zastosować takiego osprzętu należy wykonać dodatkową
osłonę, nakładając na kabel giętką rurę osłonową lub dwudzielny peszel na odcinku pomiędzy
dwoma segmentami korytek.
Odległość tras kabli pomiarowych od kabli zasilających z napięciem 230V powinna wynosić
co najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek
montażowych wykonać w rurach osłonowych typu Arot lub stalowych, natomiast do samych
urządzeń pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach
po ułożeniu kabli uszczelnić pianką ognioodporną. Przejścia pod drogami i innymi sieciami
wykonane będą w rurach grubościennych z twardego PCV.
13.6) Wykonanie wewnętrznych instalacji ochronnych.


Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej

Wszystkie

instalacje

elektryczne

należy

wykonać

w

układzie

TN-S.

Zgodnie
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z obowiązującą normą PN-HD 60364, dla ochrony przeciwporażeniowej, będą stosowane
środki uniemożliwiające dotyk bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk pośredni
(ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie
izolowania części czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz
odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewodów. Ochrona dodatkowa zrealizowana będzie
przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczególnych
obwodów i urządzeń należy zastosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe, silnikowe oraz
bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach, typu Bm
dla dużych odbiorników. Dla wszystkich zewnętrznych obwodów sterowniczych przewidzieć
napięcie zasilające 24V DC oraz skrzynki sterownicze II klasy ochronności. Wyżej
wymieniony osprzęt zapewniający ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie rozdzielni
zasilających. Niniejsza specyfikacja dotyczy jedynie części przewodowej tej instalacji
ochronnej.
Układ zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 5-żyłowy, natomiast jednofazowych
jako 3-żyłowy z żyłą ochronną o izolacji w kolorze żółto-zielonym. Będzie ona jednocześnie
uziomem pomocniczym dla wyłączników przeciwporażeniowych. Do żyły ochronnej
przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń mających zasilanie
elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz
wszystkie metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a które mogą się
pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.


Wykonanie instalacji uziemiającej

Szyny PE oraz N rozdzielnicy obiektowej powinny być połączone do uziomu indywidualnego
tej rozdzielnicy oraz do uziomu fundamentowego, bądź otokowego obiektu, jeżeli taki
istnieje. Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm
w ziemi na głębokości 0,8m. W przypadku układania kabla zasilającego rozdzielnicę w ziemi,
należy bednarkę układać w wykopie razem z kablem. Wartość rezystancji uziemienia
powinna być nie większa niż 5Ω, chyba że zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje
inną wartość. W razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy
wykonując je poprzez pogrążanie techniką udarową pionowych uziomów prętowych,
wykonanych ze stali ocynkowanej o średnicy 10 do 13mm.
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Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej

Odnośnie

ochrony

od

przepięć

-

należy

zainstalować

trzy

stopnie

ochrony

przeciwprzepięciowej:
 I stopień ochrony - odgromniki w głównej rozdzielni obiektu.
 II stopień - należy zainstalować ochronniki w rozdzielniach obiektowych,
 III stopień - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalować na tych obwodach,
z

których

będą

zasilane

urządzenia

elektroniczne.

Należy

to

uzgodnić

z Użytkownikiem.


Wykonanie instalacji wyrównawczej.

W celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących należy wykonać instalację
wyrównawczą wewnątrz obiektu technologicznego, łącząc ze sobą wszelkie metalowe
rurociągi, konstrukcje i korpusy maszyn dostępne w pomieszczeniach za pomocą bednarki
FeZn 30x4mm. W celu scentralizowania wszystkich połączeń przeznaczonych do uziemienia
należy wykonać Główną Szynę Uziemiającą (GSU) usytuowaną najlepiej w głównej tablicy
rozdzielczej obiektu.
Wyjątkowo GSU można zlokalizować w innej tablicy rozdzielczej zasilającej część obiektu,
gdzie występuje największa ilość połączeń wyrównawczych.
Do GSU ze strony obiektu należy przyłączyć:
 wszystkie zaciski przewodów ochronnych PE tablic rozdzielczych siłowych
i sterujących,
 instalację wyrównawczą obiektu,
Do GSU ze strony części podziemnej należy przyłączyć bednarką 30x4mm:
 przewód przyłączeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,
 mostek do uziomu odgromowego.
GSU powinna być zakonserwowana i zabezpieczona przed wpływami czynników
atmosferycznych i technologicznych wyziewów chemicznych zwłaszcza starannie w miejscu
połączeń spawanych. Jej połączenia muszą być widoczne dla przeprowadzania oględzin oraz
pomiarów rezystancji i ciągłości poszczególnych obwodów ochronnych. GSU pełni rolę
złącza kontrolnego.
Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu ochronnego będzie przekroczona, należy
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wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę.
13.7) Wykonanie wewnętrznych Robót montażowych


Montaż rozdzielnic siłowych i szaf sterowniczych.

Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb własnych przewiduje się wykonać jako rozdzielnice
szafowe, skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelności obudowy co najmniej IP54.
Rozdzielnice powinny być zamocowane na ścianach, jeżeli to możliwe we wnękach lub jeżeli
mają być wolnostojące należy posadowić je na betonowych konstrukcjach nośnych.
W każdym wykonaniu kable zasilające i odpływowe wychodzące z dołu rozdzielnicy
po ścianie powinny być układane na drabinkach/korytach kablowych.
Montaż osprzętu i wyposażenia szaf należy wykonać w warunkach warsztatowych.
Szyny i inne odkryte elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim
dotykiem przez obsługę utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykonać
w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N powinna być widocznie wydzielona
i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE. Szynę PE należy połączyć z Główną
Szyną Uziemiającą a jeżeli jej nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem obiektowym
poprzez złącze kontrolne. Połączenie należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną
o wymiarach 30x4mm.
Do szyn rozdzielnicy siłowej należy podłączyć kombinowany ograniczniki przepięć typu I+II
czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N.
Oznaczenia poszczególnych obwodów w rozdzielnicach siłowych i sterujących powinny być
umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp., bądź
na przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne
barwami zgodnymi z obowiązującymi normami. Szafy powinny mieć sprawne zamknięcia
i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane
osoby. Metalowe konstrukcje i części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone
od korozji. Wprowadzenie przewodów do rozdzielnic siłowych i sterujących powinno być
wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do nich wilgoci bezpośredniej
i oparów. Jeżeli w szafach siłowych dużej mocy przewiduje się wzrost temperatury
pochodzący od aparatów elektrycznych, należy zamontować w drzwiach szafy zestaw
wentylatora wywiewnego i kratki wlotowej z filtrem.
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Montaż gniazd wtykowych.

Wszystkie obwody siłowe potrzeb własnych obiektu wydzielone są od obwodów
technologicznych i służą głównie do celów remontowych, obsługi sytuacji awaryjnych lub
do przyłączania niezbędnych urządzeń przenośnych.
Typowym, opcjonalnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych jest wykonanie
następujących obwodów gniazd:
 400V - przewodem YDY 5x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach,
gniazdo 3 fazowe 16A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,
 400V - przewodem YDY 5x4mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach,
gniazdo 3 fazowe 32A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,
 230V - przewodem YDY 3x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach
lub przewodem YDYp 3x2,5mm2natynkowo , gniazdo 1 fazowe 16A ( P + N + PE )
bryzgoszczelne,
 24V - przewodem YDY 2x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach
lub przewodem YDYp

3x2,5mm2, natynkowo,

gniazdo dwubiegunowe,

bryzgoszczelne.
Gniazda wtykowe instalować na wysokości 1,2 m od posadzki.
Dla celów pomiarowych i serwisowych gniazda powinny być oznakowane w sposób trwały
i jednoznaczny z określeniem zasilających je obwodów.


Montaż opraw oświetlenia ogólnego.

Oprawy oświetleniowe należy projektować w oparciu o oprawy przemysłowe ze źródłami
w technologii LED o stopniu ochrony IP65. Klosze i odbłyśniki opraw powinny być czyste
i nie uszkodzone. Źródła światła zamontowane w oprawie nie mogą przekraczać maksymalnej
mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście przewodu do oprawy starannie
uszczelnić za pomocą dławika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich oprawy mocować
bezpośrednio do stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach, korytach kablowych,
ścianach, linkach stalowych lub na zwisach zamocowanych do stropu. Sposób zamocowania
opraw wiszących na zwisach powinien być pewny i bezpieczny nawet podczas
przypadkowego rozkołysania jednej z nich.
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Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych.

Sposób montażu elektrycznych urządzeń technologicznych, dobór przekroju przewodów
zasilających i sterowniczych, oraz zabezpieczenia tych obwodów powinien określić
Projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.


Montaż metalowych korytek kablowych.

W zależności od potrzeb należy zastosować korytka systemowe o szerokościach: 50, 100,
200mm i większe jeżeli będą wymagane. Korytka położone na konstrukcjach wsporczych
powinny być do nich przykręcone śrubami z nakrętkami samo-zacinającymi. Konstrukcje
zamocować do ścian lub sufitów metalowymi kołkami kotwiącymi rozporowymi.
W korytarzach i przejściach korytka montować w strefie przysufitowej. Wszystkie korytka
kablowe powinny być zakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi. Zakręty tras
korytkowych wykonać w sposób nieograniczający przestrzeni układania kabli. Miejsca cięcia
korytek należy prawidłowo wygładzić, wyprostować lub wyprofilować w taki sposób, by nie
powodowały uszkodzeń izolacji układanych kabli. W miejscach cieć krawędzie koryt
zabezpieczać gumową osłoną krawędzi.
Przy

wszystkich

urządzeniach

technologicznych

pracujących

w

agresywnym

środowiskustosować korytka kablowe ze stali nierdzewnej.
14) Kontrola jakości robót
14.1) Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania Ogólne”.
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie :


zgodności z dokumentacją i przepisami



poprawnego montażu



kompletności wyposażenia



poprawności oznaczenia



braku widocznych uszkodzeń



należytego stanu izolacji



skuteczności ochrony od porażeń
14.2) Kontrola w trakcie montażu
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Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robót


sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,



sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem



pomiary geodezyjne przed zasypaniem.



uziemienia ochronne przed zasypaniem,



sprawdzenie kanalizacji kablowej i studzienek przed zasypaniem
14.3) Badania i pomiary po-montażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby po-montażowe i należy sprawdzić:


badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył
roboczych, a także zgodności faz,



pomiary rezystancji uziomów,



pomiary skuteczności ochrony od porażeń



prawidłowość montażu urządzeń.

Obmiar robót
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania
uzgodniona będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.
14.3) Odbiór robót
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie niezbędne pomiary
i sprawdzenia wykonanych Robót elektrycznych.
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prób, pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami
i przepisami. Do odbioru należy przedstawić atesty stosowanych urządzeń i dokumentację
powykonawczą
7.8

07–RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE I URZĄDENIA TECHNICZNE
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1) Zakres prac
Wymagania dotyczą wykonania Robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznej
oraz dostawą i montażem maszyn i urządzeń dla modernizowanych obiektów w ramach
Umowy oraz ich dostosowanie do współpracy z innymi obiektami.
2) Materiały
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to materiały - maszyny, urządzenia
i instalacje tego samego rodzaju powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i atestów,
a w przypadku braku norm i atestów, warunki techniczne producenta lub inne określone
wymagania.
Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie należy dostarczyć razem z silnikami chyba,
że w opisie urządzenia wskazano inaczej. W przypadku stosowania maszyn lub urządzeń
składających się z wielu podzespołów lub elementów, daną maszynę lub urządzenie uważa się
za kompletne, jeśli dostarczone jest wraz z tymi elementami i spełnia określoną funkcję
wykonawczą przypisaną danemu urządzeniu. Materiały stosowane do robót branży
technologicznej powinny być zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym
i rysunkami.
Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne funkcje
powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się
to w szczególności do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów
elektrycznych

i

automatyki,

zaworów,

przekaźników,

przepustnic

zaporowych

i regulacyjnych, pomp, urządzeń pomiarowych. Typizacja powinna dotyczyć wszystkich
obiektów objętych kontraktem.
Zestawy hydroforowy II stopnia do pracy dziennej
W zestawie należy zastosować pompy wirowe poziome monoblokowe jednostopniowe
wykonane z żeliwa, powłoka ochronna malowana kataforetyczne (niedopuszczalne
malowanie natryskowe). W pompach nie przewiduje się jakiegokolwiek sprzęgła.


Zastosowanie pomp:

- Pompy wirowe odśrodkowe o wysokiej sprawności.
- Wykonanie materiałowe : wirniki brąz i korpus żeliwo szare.
- Specjalne wykonanie: uszczelnienie podwójne DMTA
- Możliwość pracy na suchobiegu
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- Silnik klasy nie mniejszej niż IE3
- Ochrona uzwojenie PTC
- IP-55
- Klasa izolacji F


Kolektory i ramę wykonać należy ze stali nierdzewnej. Wymaga się, aby rama była
wsparta na wibroizolatorach.



Armatura:

-zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe o krótkim przemieszczeniu wspomagane sprężyną
(PN16),
-przepustnice miedzykołnierzowe PN16


Wymagania ogólne

- wszystkie opisy na urządzeniu należy wykonać w języku polskim,
- wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik i przetwornicę powinny być w języku
polskim,
- urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,
która zawiera:
a)

instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach

awaryjnych oraz wykaz części zamiennych,
b)

instrukcję obsługi sterownika,

c)

schematy elektryczne szafy sterowniczej,

d)

rysunek złożeniowy,

e)

rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej,

f)

kartę identyfikacyjną zestawu,

g)

kartę gwarancyjną,

h)

dokumentację zbiorników przeponowych,

i)

rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia,

j)

deklarację zgodności.

Zestawy hydroforowy II stopnia do pracy nocnej
W zestawie należy zastosować pompy wirowe poziome monoblokowe jednostopniowe
wykonane z żeliwa, powłoka ochronna malowana kataforetyczne (niedopuszczalne
malowanie natryskowe). W pompach nie przewiduje się jakiegokolwiek sprzęgła.
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Zastosowanie pomp:

- Pompy wirowe odśrodkowe o wysokiej sprawności,
- Wykonanie materiałowe :wirniki brąz i korpus żeliwo szare,
- Specjalne wykonanie: uszczelnienie podwójne DMTA,
- Możliwość pracy na suchobiegu,
- Silnik klasy nie mniejszej niż IE3,
- Ochrona uzwojenie PTC,
- IP-55,
- Klasa izolacji F,


Kolektory i ramę wykonać należy ze stali nierdzewnej, tak aby rama była wsparta
na wibroizolatorach.



Armatura:

-zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe o krótkim przemieszczeniu wspomagane sprężyną
(np. PN16),
-przepustnice miedzykołnierzowe PN16


Wymagania ogólne

- wszystkie opisy na urządzeniu należy wykonać w języku polskim,
- wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik i przetwornicę powinny być w języku
polskim,
- urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,
która zawiera:
a)

instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach

awaryjnych oraz wykaz części zamiennych,
b)

instrukcję obsługi sterownika,

c)

schematy elektryczne szafy sterowniczej,

d)

rysunek złożeniowy,

e)

rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej,

f)

kartę identyfikacyjną zestawu,

g)

kartę gwarancyjną,

h)

dokumentację zbiorników przeponowych,

i)

rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia,

j)

deklarację zgodności.
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Przepustnice
Przepustnice muszą spełniać wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i muszą
być wykonane jako dwukołnierzowe centryczne, z metalowym lub sprężynującym
siedziskiem i korpusem z żeliwa sferoidalnego.
Przepustnice muszą być szczelne przy zamknięciu, a ich średnica nie mniejsza niż nominalne
światło rurociągu.
Wymagania:
- dwukołnierzowe, centryczne
- wykładzina z gumy EPDM zatwierdzonej do wody pitnej lub z gumy NBR,
- dysk, wałek i sworzeń przy DN≤200 ze stali nierdzewnej,
- dysk z żeliwa sferoidalnego i wałek oraz sworzeń ze stali nierdzewnej przy DN≥250,
- łożyska wałków ze stali pokrytej PTFE,
- uszczelnienie wałka napędzającego: DN≤350: tuleja z brązu z o-ringami z gumy EPDM,
DN≥400: o-ring z gumy EPDM w tulei zamocowanej śrubami,
• niskie momenty obrotowe,
• korpus z żeliwa z powłoką z farby epoksydowej,
Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegarka
,zaznaczony w odlewie kierunek zamykania.
Na przekładni musi być umieszczony wskaźnik położenia przepustnicy, wskazujący pozycję
tarczy. Muszą być również wykonane odpowiednie blokady nie pozwalające na ruch poza
całkowitym otwarciem i zamknięciem tarczy.
Na przepustnicach musi być wybita ich identyfikacja lub muszą być wyposażone w tabliczki
identyfikacyjne.
Przepustnice muszą być dobrane w ten sposób, aby mieć to samo światło co rurociągi,
w których są zamontowane.
Zasuwy
Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające dwukołnierzowe, żeliwne typu klinowego
z miękkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa. Zasuwy winny mieć
wulkanizowany klin gumą EPDM, która jest dopuszczona do kontaktu z wodą pitną, trzpień
z gwintem wewnątrz kadłuba oraz prosty przelot umożliwiający swobodny przepływ medium.
Wysoka wytrzymałość trzpienia i dokładna ochrona antykorozyjna zapewniają niezawodność
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zasuwy.
Wymagania:
- stożkowy otwór trzpienia zapobiegający stagnacji wody,
- trzpień ze stali nierdzewnej,
- pierścień oporowy zapewniający mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy,
- potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniający z gumy NBR, tuleja z o-ringami
z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.
- śruby pokrywy ze stali nierdzewnej,
- pełny przelot przez zasuwę,
- niski moment obrotowy zasuwy,
- powłoka z farby epoksydowej.
- zasuwy DN450-600 wyposażone w łożysko ze stali nierdzewnej,
Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane
w

instalacji

opatrzone

zostaną

dodatkowymi

tabliczkami

mosiężnymi

z naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym.
Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny
przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki
wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współpracować.
Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje wyposażone zostaną
w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające.
Zawory zwrotne
Zawory zwrotne wykonane zostaną z żeliwa sferoidalnego i zaopatrzone zostaną w dwa
kołnierze. Należy zastosować zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i ze zdolnością
szybkiego reagowania.
Wymagania techniczne:
• pełen przelot przez zawór i małe starty ciśnienia,
• wałek ze stali nierdzewnej wyposażony w pokrywę umożliwiającą łatwą konserwację,
• ramię dysku ze stali kwasoodpornej DN 50-200 i żeliwa sferoidalnego DN 250-300,
• uszczelka pokrywy z gumy EPDM,
• dysk ze stali zawulkanizowany gumą EPDM,
• dysk montowany w tulei umożliwiającej przemieszczanie poziomo i pionowo dla całkowitej
szczelności,
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• korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego pokryte powłoką epoksydową
Wszystkie zawory zwrotne powinny być przystosowane do pracy w płaszczyźnie poziomej,
o ile inaczej nie zostanie wskazane w dokumentacji.
Zawory

opatrzone

będą

symbolami

identyfikacyjnymi

oraz/lub

tabliczkami

identyfikacyjnymi.
Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym
otwarciu nie przekroczyła 2,25 m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności
na ciśnienie jak instalacja, na której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby
dwustronne narażone na wibracje zostaną wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki
zabezpieczające.
Zawory odpowietrzające i odgazowujące
Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieć korpusy wykonane
z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Kołnierz wlotowy powinien być dopasowany
i ponawiercany.
Zawory te będą zastosowane do odprowadzania gazów z rurociągów bez powodowania
zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia się ciśnienia zasysania.
Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstało nadmierne
podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania.
W sytuacji wystąpienia przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji nagłej zmiany
ciśnienia, należy zastosować zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne
doprowadzenie powietrza i następnie jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy.
W przypadku wystąpienia spadku wartości ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego
w

warunkach

normalnej

pracy

urządzenia,

należy

wówczas

zastosować

zawór

napowietrzający, dzięki któremu wpuszczone powietrze doprowadziłoby do wyrównania
ciśnień.
Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą
posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie, jak instalacja i urządzenia, na których
zostaną zamontowane.
Siłowniki elektryczne
Tam, gdzie jest to wymagane, przepustnice obsługiwane będą przy pomocy siłowników
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elektrycznych. Każdy siłownik zostanie wyposażony w wyłączniki krańcowe .
Wielkość każdego siłownika zostanie odpowiednio dopasowana. Siłowniki będą posiadały
opcję ciągłego wzorcowania. Mechanizm siłownika każdej zastawki musi być w stanie
otworzyć lub zamknąć wrota w warunkach różnicy poziomów równej maksymalnemu
roboczemu ciśnieniu.
Przekładnia musi być smarowana olejem lub smarem i powinna być przystosowana
do montażu w każdym ustawieniu.
Powinna być przewidziana możliwość alternatywnej obsługi ręcznej. Rozmiary pokrętła
wraz z przekładnią z przełożeniami redukującymi siłę (o ile jej zastosowanie będzie
wskazane) będą pozwalały na bezproblemową ręczną obsługę prowadzoną przez dwóch ludzi.
W trakcie prowadzonej ręcznej obsługi urządzenia, nastąpi samoczynne rozłączenie jego
napędu elektrycznego. Podczas operacji zamykania pokrętło będzie przekręcane zgodnie
z kierunkiem wskazówek zegara. Pokrętła zostaną opatrzone czytelnymi napisami
“OTWIERAĆ” i “ZAMYKAĆ” oraz strzałkami wskazującymi kierunek otwierania
i zamykania.
Wszystkie ruchome wrzeciona, przekładnie i wrzecienniki zostaną wyposażone w punkty
smarowania.
Przepływomierze
Przepływomierz musi zapewnić:
- pomiar przepływu objętościowego (wartość chwilowa w m3/h i całkowitą objętość
określonego płynu),
-liczydło wskazanie w m3,
- czujnik IP67(68),
- montaż zgodnie z zaleceniami producenta.
Urządzenia główne spełniają standardowe wymagania dotyczące dokładności i wykonania:
- ISO 9555 przelewy i kanały
- ISO 6817 dla mierników elektromagnetycznych.
Przetwornik do monitorowania ciśnienia powinien być dostosowany do zakresu i używanego
czynnika.
Wszystkie przetworniki powinny posiadać odpowiednią czułość powyżej zakresu roboczego
i wytrzymać bez uszkodzenia nadciśnienie 400%. Przetworniki powinny mieć mocną
wodoszczelną konstrukcję przy każdym ciśnieniu jakie może wystąpić w danym
97

„MODERNIZACJA UJĘCIA WODY MIŁACZKI - BUDYNEK STACJI POMP II STOPNIA”

zastosowaniu. Wymaga się aby wielofunkcyjny podświetlany wyświetlacz z menu
obsługiwany był w j. polskim oraz obudowa przetwornika była wykonana ze specjalnego
tworzywa sztucznego, odporna na korozję oraz agresywne warunki środowiskowe,
na promieniowanie słoneczne.
Wejścia kabli powinny być dławikowe lub przez doprowadzenie rurki 200 mm do zamkniętej
i wodoszczelnej obudowy z przetwornikowymi urządzeniami odpowietrzającymi.
Nadajnik powinien być zintegrowany z przetwornikiem lub zamontowany oddzielnie
w zależności od zastosowania. Powinien on przetworzyć sygnał wejściowy przetwornika
na sygnał wyjściowy 4-20 mA proporcjonalny do zakresu ciśnienia. Urządzenie powinno
posiadać regulację zera i zakresu wraz z gniazdkiem umożliwiającym podłączenie przyrządu
pomiarowego do testowania i kalibracji bez przerywania pętli sygnału wyjściowego.
Rurociągi
Rury

oraz

wszelkie

elementy

łączące

je,

przewidziane

do

zastosowania

w ramach realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy,
o regularnym, kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień,
porowatych struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować
w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia.
Wszystkie rurociągi technologiczne wykonać ze stali OH18N9 zgodnie z PN-EN 10088-1.
Rurociągi Wykonawca winien wykonać zgodnie ze specyfikacjami. Rurociągi powinny
posiadać wszystkie konieczne materiały łączące, kołnierze itp.
Rozmieszczenie i konstrukcja rurociągu powinna ułatwiać jego montaż oraz demontaż
dowolnego odcinka w celu konserwacji lub wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń.
Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem.
Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurociągach. Należy
zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu
łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania
połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów.
Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm
z

otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo,

co da pewność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. Wszystkie
materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami rur, zostaną
przewidziane w ramach podpisanej Umowy.
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Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami
w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego
wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów.
Wszystkie rury powinny posiadać odpowiednie zamocowanie i wsporniki. Szczególną uwagę
Wykonawca winien zwrócić na to, aby nacisk rurociągu, o ile to możliwe, nie przenosił się
na

Urządzenia.

Jeśli

konieczne

są

betonowe

wsporniki,

Wykonawca

zaznaczy

je na rysunkach projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt betonowych
wsporników.
Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5
razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które
ciśnienie ma większą wartość.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed
odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone.
Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin
i odpadów po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur,
przewodów technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed
brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu.
Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane
sprężonym powietrzem.
Wszystkie rury muszą mieć atest na stosowanie do wody pitnej.
Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w odpowiednie podkładki. Wszystkie śruby,
nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości zostaną
zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe, a następnie, po zakończeniu montażu i złożeniu,
zagruntowane i pomalowane.
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów
ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną ze stali
nierdzewnej i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej
podkładek ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. Wszystkie śruby,
nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach wykonane zostaną
ze stali nierdzewnej.
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź
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w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią (lecz na stałe nie
przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej.
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku
wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą zostaną poddane cynkowaniu,
a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować. Budowa
i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów betonowych
powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca stosujący tego typu mocowania
zobowiązany jest dostarczyć je na plac budowy, odmierzyć, nawiercić i zamocować.
Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej
śruby będzie taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie
będzie dłuższa od połowy średnicy śruby.
Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające.
3) Sprzęt
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
4) Transport
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
5) Wykonanie robót
Fundamenty i posadowienie urządzeń
Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną Urządzenia,
śruby mocujące i ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi
rysunkami technicznymi Urządzeń. Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty
ziemne i montażowe związane z budową fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji,
włącznie z wydrążeniem otworów i bruzd do przeprowadzenia rurociągów, okablowania,
przewodów osłonowych, zamocowania śrub fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie
zachodzi konieczność – innych elementów zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.
Do wykonywania konstrukcji betonowych należy stosować beton klasy B25 lub B30.
Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości
umożliwiającej kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia
zostaną posadowione po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.
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W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej, by była ona
odpowiednia z dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch
podkładek wyrównujących w jednym miejscu, a grubość każdej podkładki nie może
przekraczać 3 mm. Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez
dokręcenie nakrętek śrub dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości.
Właściwe ustawienie elementów takich, jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp.,
współpracujących ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy.
Każde urządzenie zostanie ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub
kierunkowych oraz innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń
po późniejszych remontach i przeglądach.
Oparcia rurociągów i armatury
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, siodełka,
fundamenty, wieszaki, ślizgi, elementy rozszerzalne, zawiesia,

śruby mocujące, śruby

fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurociągów
i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe i inne
urządzenia będą przymocowane niezależnie od rurociągów. Tam, gdzie jest to możliwe
należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące
wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie
zamocowań na ślepych rozgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wszystkie wsporniki i inne
tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane z elementów stalowych
łączonych poprzez spawanie lub nitowanie.
Spawanie
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych
warunkach, z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii
spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych
spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego
im zadania.
Spawanie stali węglowej
Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie
spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem,
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spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania
metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod.
Dopuszcza się warsztatowe wykonanie prefabrykatów.
Spawanie stali nierdzewnej
Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Terenie
Budowy, należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego
(TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania
warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym, łukiem plazmowym, spawanie
w podwójnej osłonie argonu.W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów
łączących, rurociągów i innego wyposażenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miarę
możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych. Roboty wykonane
zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej należy spełnić poniższe
wymagania:
- dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurażu podczas budowy
instalacji.
- wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania.
- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni
materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji
- nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali
nierdzewnej.
Wykończenie
Wszystkie

pokrywy,

kołnierze,

połączenia

zostaną

odpowiednio

zlicowane,

nawiercone,dopasowane, wydrążone, zamontowane, zgodnie z obowiązującymi najwyższymi
standardami jakości. Podobnie, wszystkie pracujące elementy omawianej instalacji i inne
przyrządy,

zostaną

w

sposób

dokładny

dopasowane,

wykończone

zamontowane

i wyregulowane.
Montaż konstrukcji metalowych i maszyn
Jeśli mają być użyte śruby rozporowe i śruby wiązane żywicą, to otwory montażowe należy
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta śrub. Otwory pod inne śruby mocujące mogą być
wymiarowane na rysunkach i wywiercone lub wykute. Jeśli nie mają podanych wymiarów,
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powinny być wykonane metodą uzgodnioną wcześniej z Zamawiającym. Jeśli ma być
wykonany szereg otworów pod śruby mocujące jeden element, wzorniki należy mocno
połączyć ze sobą przed wylaniem betonu wokół nich. Metody powinny uwzględniać
zastosowane materiały oraz sprzęt lub maszyny, które mają być przymocowane. Czas
i sekwencja wbudowania powinny być określone przez Wykonawcę lub wyznaczonego przez
niego podwykonawcę, jeżeli dostarczyli oni wyposażenie do zamontowania. Wszystkie
mocowane elementy należy najpierw ustawić na odpowiednich podstawkach, a następnie
włożyć śruby w odpowiednie otwory. Zamocowanie należy wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta (dla śrub rozporowych) lub dostawcy materiału wiążącego. Śrub nie można
poddawać obciążeniom przed ich trwałym zamocowaniem i osiągnięciem odpowiedniej
wytrzymałości przez materiał wiążący. Śruby i nakrętki powinny być dokręcane tylko przez
stronę odpowiedzialną za montaż wyposażenia.
6) Kontrola Jakości
Za pełną kontrolę jakości Robót, Maszyn, Urządzeń i Instalacji technologicznych
odpowiedzialny jest Wykonawca. Kontrolę należy prowadzić w oparciu o porównanie
wykonania Robót z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową oraz warunkami technicznymi.
Szczególną uwagę zwraca się na:
1) kolejność, technologię montażu i jakość połączeń poszczególnych elementów Maszyn,
Urządzeń i Instalacji technologicznych,
2) atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU, który
kwalifikuje użyte do montażu Maszyny, Urządzenia, Instalacje lub Materiały do użycia bez
przeprowadzenia badań,
3) aktualne aprobaty techniczne,
4) przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów według DTR
producenta.
Próby i odbiór wyposażenia mechanicznego i elektrycznego instalacji
Kable ułożone pod ziemią Wykonawca winien jeszcze przed zasypaniem wykopów
zbadać zgodnie z odpowiednią normą, pod kątem zgodności ze specyfikacją oporności
izolacji, ciągłości uziemienia w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie
połączenia kabli, wykonane podczas instalacji, które podczas prób okazały się wadliwe,
Wykonawca winien wykonać od nowa i ponownie sprawdzić, aż do akceptacji przez
Inspektora. Wykonawca winien sprawdzić poprawność połączeń wszystkich obwodów
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elektrycznych.
Po zakończeniu montażu wszystkie rurociągi powinny być poddane próbom szczelności, aby
zapewnić

szczelność

połączeń

pod

ciśnieniem

uzgodnionym

przez

Wykonawcę

i Zamawiającego. Ciśnienia próbne nie mogą przekraczać standardowych wartości, o ile nie
podano inaczej.
Wykonawca powinien utrzymać pracę wykonanych Robót przez 24 godziny lub przez czas
podany przez Inspektora. W tym czasie Wykonawca powinien sprawdzić, czy Roboty
są kompletne, działają bezpiecznie i spełniają swoje funkcje.
7) Odbiór robót
Odbiór Robót jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania Robót
w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie przedkładając Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczą Robót. Odbiór jest potwierdzeniem
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
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