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CPV 45252127-4 Instalacje uzdatniania wody ściekowej
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CPV 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
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Spis skrótów wykorzystanych w opracowaniu
DTR

–

Dokumentacja techniczno-ruchowa

gmina

–

Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

Nieruchomości

–

nieruchomości mieszkaniowe, na terenie których planuje się budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego PFU

Oczyszczalnie ścieków

–

przydomowe oczyszczalnie ścieków

PFU

–

program funkcjonalno-użytkowy

Prawo budowlane

–

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
ze zm.)

Prawo wodne

–

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze
zm.)

przedsięwzięcie

–

zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

RMI ws. warunków technicznych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

RLM

-

Równoważna Liczba Mieszkańców

ustawa o odpadach

–

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze
zm.)

Właściciele

–

właściciele nieruchomości mieszkaniowych, na terenie których planuje się
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego PFU

Zamawiający

–

Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
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A. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu inwestycji
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia:
„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN”
Niniejszy

program

Zamawiającego,

funkcjonalno-użytkowy

dotyczące

opisuje

zaprojektowania

i

charakterystykę

budowy

i

wymagania

przydomowych

oczyszczalni

ścieków we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Ilekroć w opracowaniu
mowa o „wymaganiach” Zamawiającego, należy przez to rozumieć wymagania określone
w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

1.2. Wprowadzenie
Wykonawca

zobowiązany

jest

do

zaprojektowania,

wykonania

niezbędnych

prac

budowlanych i odtworzeniowych, dostarczenia, montażu i uruchomienia przydomowych
oczyszczalni ścieków zgodnie z niniejszym PFU, na terenie nieruchomości mieszkaniowe,
na terenie których planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego PFU (zwanych dalej „Nieruchomościami”),uwzględniając
planowany

cel

i

funkcję

przedsięwzięć,

zgodnie

z wymaganiami

powszechnie

obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać także wszelkie niezbędne opinie,
uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, dokonać niezbędnych zgłoszeń,
wykonać wszystkie wymagane działania wymagane decyzjami i warunkami technicznymi.
Z uwagi na fakt, iż lokalizacje oczyszczalni ścieków zostały wskazane szacunkowo,
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowych każdej z lokalizacji
oraz przeprowadzenia konsultacji z zarządcą terenu w zakresie lokalizacji urządzeń i
wykonania

instalacji

sanitarnych.

Wykonawcy

zobowiązany

jest

zweryfikować

na

podstawie map zasadniczych, czy na terenie inwestycji znajdują się infrastruktura i sieci,
które mogą kolidować z planowanymi oczyszczalniami.
Przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzętu
i wyposażenia Wykonawca winien wziąć pod uwagę, iż wymagania Zamawiającego
wskazane w niniejszym PFU nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do
wszystkich możliwych rozwiązań, a niniejsze Wymagania mogą nie objąć wszystkich
szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wszystkie urządzenia i maszyny
muszą być fabrycznie nowe i posiadać min. 2-letnią gwarancję oraz serwis w Polsce. Jeśli
wskazane wymagania kolidują z obowiązującymi na dzień realizacji przedsięwzięcia (w
zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa miejscowego,
Wykonawca zobowiązany jest – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zastosować inne
rozwiązanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod
wszelkimi względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze
wymagania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym
PFU i dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien
natychmiast

powiadomić

Zamawiającego,

który

dokona

odpowiednich
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uzupełnień

lub

interpretacji.

W uzasadnionych

przypadkach,

po

wcześniejszym

uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się zmianę wielkości parametrów i zakresu
części przedmiotowego przedsięwzięcia wskazanych w niniejszym PFU.
Zamówienie obejmuje wykonanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
wraz z urządzeniami do odprowadzania i oczyszczonych ścieków w niezbędnym zakresie.
Lokalizacja urządzeń musi być zgodna z zapisami aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego oraz przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeń do tych
ustaw, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Zamawiający wymaga, aby dokumentacje projektowe oraz
realizacje oczyszczalni ścieków wykonane zostały zgodnie z wymogami Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
W

pierwszej

planowanych

kolejności
Oczyszczalni

Wykonawca
w

zobowiązany

porozumieniu

z

jest

do

weryfikacji

Zamawiającym

oraz

lokalizacji

Właścicielami

Nieruchomości, weryfikacji warunków gruntowo-wodnych pod kątem rodzaju gruntu oraz
głębokości zwierciadła wód podziemnych, a także rzeczywistego poziomu przewodów
kanalizacyjnych na wyjściu z budynku względem poziomu terenu, co decydować będzie o
konieczności zastosowania pompy ścieków surowych, a także innych aspektów mających
wpływ na zakres dostaw i prac terenowych. Powyższe kwestie winny zostać określone
przed rozpoczęciem prac projektowych i jako wstępne zestawienie prac przekazane
Zamawiającemu. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmianę tych założeń
w uzgodnieniu z Zamawiającym. W niniejszym PFU określony został zakres rzeczowy
zamówienia, który stanowić będzie podstawę do sporządzenia wyceny ofertowej przez
Wykonawcę.
Poszczególne oczyszczalnie nie mogą pogarszać istniejących warunków gruntowowodnych, a w szczególności nie może powodować powstawania osuwisk oraz innych
zagrożeń wynikających z wykonania urządzeń i wprowadzenia wód do gruntu. Inwestycja
nie może wpływać negatywnie na warunki korzystania z wód w regionie wodnym.
Inwestycja w trakcie jej przygotowania, realizacji jak i późniejszej eksploatacji nie może
wpływać negatywnie na nieruchomości sąsiednie, np. powodować okresowych podtopień.
Zamierzone korzystanie z wód nie może negatywnie wpływać na środowisko, sąsiednie
nieruchomości oraz nie może naruszać interesów osób trzecich.
Ukształtowanie terenu

należy wyprofilować

w

sposób

uniemożliwiający zalewanie

zbiorników wodami powierzchniowymi. W warunkach w przypadku spadku terenu
powyżej 5% dla zabezpieczenia układu oczyszczalni na terenie nachylonym wykonać od
strony górnej skarpy rów opaskowy. Dodatkowo zbiorniki zabezpieczyć przed naporem
gruntu i napływem wód powierzchniowych murem oporowym. Na przyłączu przed
zbiornikiem oczyszczalni należy zamontować studnie inspekcyjną.
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Budowa oczyszczalni musi odbywać się pod nadzorem uprawnionego i wykwalifikowanego
instalatora. Montaż urządzeń powinien odbywać się zgodnie z DTR producenta urządzeń.
Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi
wykonania

i

odbioru

robót

budowlano-montażowych

instalacji

sanitarnych

i

przemysłowych.
Uwaga:
Wskazane w części opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego
marki lub nazwy handlowe podano jako przykładowe w celu określenia klasy produktu, a
nie konkretnego producenta, dopuszcza się możliwość wykorzystania ich odpowiedników
rynkowych o równoważnych lub lepszych parametrach.
Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w
terenie na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia,
zezwolenia, zatwierdzenia.
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1.3. Zakres przedsięwzięcia, charakterystyczne parametry określające wielkość
projektowanego przedsięwzięcia oraz ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe
Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie 45 przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn, w lokalizacjach wskazanych w
załączniku do niniejszego PFU. Oczyszczalnie ścieków wykonać należy w technologii
osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym, składających się z kompletu co
najmniej

dwóch

zbiorników,

gdzie

pierwszy

pełni

rolę

osadnika

gnilnego,

a kolejny/kolejne reaktora biologicznego. Zamawiający wymaga zgodności z normą PNEN 12566-3.
Zakres robót obejmuje projektowanie i budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z
przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego, odprowadzeniem ścieków
oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W
przypadkach, gdy to będzie konieczne, w ramach zamówienia Wykonawca zakupi,
dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub oczyszczonych.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1)

przeprowadzenia wizji lokalnych, weryfikacji lokalizacji Oczyszczalni ścieków
w uzgodnieniu z Zamawiającym i Właścicielami Nieruchomości,

2)

weryfikacji warunków gruntowo-wodnych oraz określenia rzeczywistego poziomu
przewodów kanalizacyjnych na wyjściu z budynku,

3)

pozyskania map do celów projektowych,

4)

opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
najnowszą wiedzą techniczną, biorąc pod uwagę w szczególności wymogi
wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenie 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. z 2013 r. poz. 1129),

5)

uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii, w tym (jeśli będą wymagane)
uzgodnień Narady Koordynacyjnej (dawny Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej) oraz wszelkich innych uzgodnień i opinii, w szczególności uzgodnienie
wykonania urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi,
wykonania przecisku, przewiertu oraz innych prac niezbędnych do realizacji
inwestycji,

6)

uzyskanie pisemnej zgody

Właścicieli poszczególnych działek na

realizację

inwestycji w uzgodnionym zakresie i lokalizacji,
7)

dostawa, montaż i uruchomienie 45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy,

8)

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją
powykonawcza,
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9)

pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,

10) przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników,
11) przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad
próbami eksploatacyjnymi,
12)przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi oraz opracowania dla
mieszkańców

przygotowanego

nietechnicznym)

określające

w

formie

zasady

niespecjalistycznej

eksploatacji

(w

przydomowej

języku

oczyszczalni

ścieków,
13) raport

porealizacyjny

z

wyniki

w

zakresie

pozwalającym

na

stwierdzenie

dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.
Realizacja oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora
producenta i być prowadzona według wytycznych technicznych producenta urządzeń.
Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi
wykonania

i

odbioru

robót

budowlano-montażowych

instalacji

sanitarnych

i

przemysłowych.
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbędnych
zgód1, wybudowania i wyposażenia zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany
cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego
prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki
techniczne, zgody i decyzje.
Każda z oczyszczalni ścieków musi spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN
12566-3 – Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50 –
Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków i
być znakowana znakiem CE. Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym
raportem z badań urządzeń, tj:
−

szczelności,

−

trwałości,

−

skuteczności oczyszczania i wytrzymałości

zgodnymi z normą PN-EN 12566-3, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w
Komisji Europejskiej. Wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3 muszą być
wykonane wyłącznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską zgodnie z
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. ze
zm.).
Dla każdej z lokalizacji wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie minimum 10 mb
instalacji (przewodów) kanalizacyjnych od budynku do instalacji, dla 10 lokalizacji
przewidzieć należy dodatkowo do 20 mb kanalizacji, a dla kolejnych 5 lokalizacji
dodatkowo do 50 mb kanalizacji oraz dodatkowo wykonanie przecisku lub przewiertu pod
drogą szerokości do 8 m.
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Do ofert należy dołączyć Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez
producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii
Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi
oraz raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania,
zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PNEN 12566-3.”
Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych
zamówieniem była nie większa niż jeden raz na dwanaście miesięcy.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwe kolizje z infrastrukturą podziemną,
w szczególności

instalacje

kanalizacyjne

występujące

w

rejonie

planowanego

przedsięwzięcia, w razie potrzeby wykonać jej przełożenie lub w inny sposób rozwiązań
kwestię kolizji.
Planowanych jest łącznie 45 oczyszczalni, które należy zaprojektować i wykonać
odpowiednio do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, tj.:
− 2 os. – 1 nieruchomość,
− 3 os. – 3 nieruchomości,
− 4 os. – 13 nieruchomości,
− 5 os. – 10 nieruchomości,
− 6 os. – 10 nieruchomości,
− 7 os. – 4 nieruchomości,
− 8 os. – 4 nieruchomości.
Dopuszcza się wykonanie oczyszczalni o wydajności przekraczającej rzeczywistą liczbę
mieszkańców, jednak nie o więcej niż 3 RLM.
Lp.

Nr działki

Obręb

Liczba osób

1

447/1

Będziechów

4

2

264

Będziechów

6

3

138

Okręglica

5

4

222

Będziechów

6

5

82/1

Będziechów

6

6

229

Będziechów

3

7

55

Będziechów

6

8

545

Głuchów

4

9

157/2

Głuchów

6

10

171

Głuchów

5

11

39

Głuchów

4

12

8, 6

Głuchów

5

13

1./1

Głuchów

6

14

205

Głuchów

4
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15

255/1

Głuchów

5

16

239

Głuchów

5

17

276/10

Głuchów

4

18

299/1

Głuchów

3

19

414

Głuchów

8

20

17

Kowale Pańskie Kolonia

8

21

92/1

Kowale Pańskie Kolonia

4

22

18./2

Kowale Pańskie Kolonia

5

23

40

Kowale Pańskie Kolonia

6

24

41

Kowale Pańskie Kolonia

4

25

178

Marianów

6

26

191

Marianów

7

27

187/1

Marianów

4

28

44

Marianów

7

29

51

Marianów

5

30

149

Milejów

3

31

146

Milejów

5

32

139

Milejów

7

33

135/1

Milejów

2

34

148

Milejów

7

35

235/1

Milejów

4

36

147, 174, 159

Tokary Drugie

6

37

182, 155, 160

Tokary Drugie

4

38

148, 175, 159

Tokary Drugie

4

39

48

Tokary Pierwsze

6

40

133

Tokary Pierwsze

5

41

182

Tokary Pierwsze

4

42

130

Tokary Pierwsze

4

43

176/1

Marcinów

8

44

97/3

Marcinów

5

45

48

Okręglica

8
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1.4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
W

rozdziale

1.4.

przedstawiono

szczegółowe

rozwiązania

wymagane

przez

Zamawiającego dot. zakresu rzeczowego Oczyszczalni ścieków, rozwiązania techniczne i
organizacyjne.

Całość,

wraz

z

załącznikami,

stanowi

odzwierciedlenie

oczekiwań

Zamawiającego w tym względzie. Zakres rzeczowy dotyczy kompleksowego rozwiązania
problemu

gospodarki

ściekowej

przez

zainstalowanie

lokalnych

biologicznych

oczyszczalni. Dopuszcza się zastosowanie innych niż rozwiązania w rozdziale 1.4., po
wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zakres rzeczowy każdej z planowanych Oczyszczalni ścieków:
1) pompownia ścieków surowych (w przypadku takiej potrzeby),
2) reaktor biologiczny oraz osadnik wtórny,
3) pompownie ścieków oczyszczonych
4) przykanaliki i przewody kanalizacyjne,
5) studnie inspekcyjne,
6) drenaż rozsączający w gruncie o odpowiednim współczynniku filtracjki,
7) rozwiązania techniczne zabezpieczające Oczyszczalnię przed wysokiem poziomem
wód gruntowych (w razie potrzeby),
8) poletko roślinne,
9) przyłącze i zasilanie elektryczne w wymaganym zakresie.
Końcowe stężenie zanieczyszczeń:
−

zawiesina ogólna <50 mg/dm³

−

ChZT <150 mg O2/dm³

−

BZT5 <40 mg O2/dm³

Odbiornik ścieków drenaż rozsączający oparty na tunelach filtracyjnych w odpowiednim
gruncie – w razie potrzeby wykonać należy wymianę gruntu na grunt o odpowiednim
współczynniku filtracji.
Planowane Oczyszczalnie ścieków w dwóch technologiach: technologii osadu czynnego
wspomaganego złożem biologicznym zanurzonym oraz w technologii zraszanych złóż
biologicznych.
Powierzchnia

terenu

danej

Oczyszczalni

wraz

z

urządzeniami

i

instalacjami

2

towarzyszącymi nie przekroczy 200 m (dla 1 Oczyszczalni).
Moc zainstalowanych urządzeń do 1.8 kW.

1.4.1. Przyłącze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
Zaprojektować i wykonać przyłącza kanalizacyjne za pomocą rur kielichowych, np.
DN160, łączone na uszczelkę gumową. Kanały układać ze spadkiem zgodnym z profilem
min 1,5% w kierunku odbiornika. Przewidzieć trójniki inspekcyjne. Wszystkie studnie
zlokalizowane w terenie przejazdowym należy uzbroić w włazy żeliwne typu ciężkiego (40
ton) zgodnie z normą PN-EN 13598 - 2 ustawione na pierścieniach odciążających
betonowych. Pozostałe studnie mogą być zakończone włazem typu lekkiego. Przewody
układać w wykopie umocnionym zgodnie z rysunkiem schematycznym załączonym do
projektu. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć i zabezpieczyć zbliżenia i
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skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. Szerokość wykopu pod kanalizację wynosi 1.0
m po zewnątrz. Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto – żwirowych)
rura może być posadowiona bezpośrednio na rodzimym podłożu w pozostałych
przypadkach podłoże pod rurociąg należy wykonać podsypkę piaskową gr.15cm oraz
zasypać 20cm warstwą piasku ponad zwieńczenie rury. Pozostałą część wykopu zasypać
gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywać warstwami co min. 30 cm stosując
zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy
BN-72/8932-01. Po zakończeniu układania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem
należy przeprowadzić próbę szczelności.
Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza powinny posiadać deklaracje
zgodności i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania ścieków
bytowych. Prace budowlane może wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja ciśnieniowa i przepompownie ścieków
Zbiornik monolityczny przepompowni ścieku surowego i oczyszczonego wykonać jako
trwały, np. z PEHD. Zbiornik będzie wyposażony w pompę zatapialną. Minimalna
pojemność zbiornika przepompowni musi wynosić min 300 litrów (liczona poniżej wlotu).
Minimalna pojemność całkowita zbiornika przepompowni 500 litrów. Zbiornik musi
posiadać możliwość dołączenia nadbudowy przedłużającej zbiornik w zależności od
posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadać szczelne połączenie. Górna
krawędź przepompowni powinna być wyniesiona ponad poziom terenu ok 10 cm, co
uniemożliwi przedostanie się wód opadowych do systemu kanalizacji.

1.4.3. Przepompownia ścieku surowego
Przepompownia musi bezwzględnie spełniać wymagania normy PN EN 12050. W
przypadku wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku na głębokości poniżej 0,8 m
zaprojektowano przepompownię ścieków surowych oraz rurociąg tłoczny PE o średnicy 63
mm. Należy zastosować 1 sztukę pomp pływakowych przeznaczonych do ścieku
surowego o swobodnym przelocie 63 mm. Zasilanie pompy – jednofazowe. Korpus
pompy musi być wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz wyposażony w
izolowany uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomocą zacisku
i może

być

łatwo

zdemontowane

do

czyszczenia.

Sito

zabezpiecza

przed

przedostawaniem się dużych cząstek, zapewniając powolny napływ cieczy do pompy.
Zainstalowane pompy powinny zapewnić przepompowanie ścieków zawierających ciała
stałe o średnicy do 40 mm poprzez króciec i rurę tłoczną PE min 50 mm. Pompa musi być
wyposażona w króciec pionowy z gwintem zewnętrznym oraz rozdrabniacz. Silnik pompy
musi być wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które
wyłącza silnik w czasie przeciążenia. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez pompowaną
ciecz.
Minimalne parametry:
−

przepływ 1 dm3/s,

−

wysokość podnoszenia – 8 m sł. wody.
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Pompa w celu umożliwienia demontażu musi być umocowana do łańcucha, którego
zakończenie powinno być umocowane przy górnej krawędzi przepompowni ścieku.
Dopuszcza się możliwość niemontowania pompowni ścieków surowych, w przypadku gdy
wyjście kanalizacji z domu będzie podniesione przez Wykonawcę. Istnieje też możliwość
zamówienia urządzeń z możliwością głębszego ich posadowienia.

1.4.4. Przepompownia ścieku oczyszczonego
Przepompownia musi bezwzględnie spełniać wymagania normy PN EN 12050. W
przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych powyżej 2,0 m od poziomu terenu lub
konieczności wykonania odbiornika ścieków oczyszczonych powyżej rzędnej oczyszczalni
przewidzieć przepompownię ścieków oczyszczonych zainstalowaną za bioreaktorem oraz
rurociąg tłoczny PE o średnicy 40 mm podający ścieki na zespół studni chłonnych lub
drenaż w gruncie.
Należy zastosować pompę pływakową przeznaczoną do brudnej wody o zasilaniu
230V/50Hz. Korpus pompy wykonany musi być ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Zewnętrzna średnica gwintowanego przyłącza rury tłocznej wynosi 5/4”. Zainstalowana
pompa powinna zapewnić przepompowanie ścieków zawierających ciała stałe o średnicy
do 10 mm poprzez króciec i rurę tłoczną PE min 40 mm. Sito strony ssawnej pompy
umieszcza się w obudowie poprzez delikatne dopchnięcie.
Ściek oczyszczony wpływa do pompy poprzez sito co zapobiega dostawaniu się do
wnętrza pompy dużych części stałych. Duże otwory zapewniają przepływ cieczy wewnątrz
pompy z niewielką prędkością. Silnik pompy musi być wyposażony w automatyczne
zabezpieczenie przed

przeciążeniem,

które

wyłącza

silnik w

czasie przeciążenia.

Chłodzenie silnika odbywa się poprzez pompowaną ciecz.
Minimalne parametry:
−

przepływ – 1 dm3/s,

−

wysokość podnoszenia – 8 m sł. wody.

Pompa w celu umożliwienia demontażu musi być umocowana do łańcucha, którego
zakończenie powinno być umocowane przy górnej krawędzi przepompowni ścieku.

1.4.5. Kanalizacja ciśnieniowa
Rury kanalizacji ciśnieniowej umieszczone powyżej strefy przemarzania należy układać ze
spadkiem w taki sposób, aby ściek nie zalegał w rurze. Projektowane przewody
kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur klasy 100 PN 10 (atestowane) o średnicach DN
63mm

–

ścieki

surowe,

DN

40mm

–ścieki

oczyszczone.

Łączenie

przewodów

ciśnieniowych wykonać za pomocą złączek skręcanych z uszczelnieniem Oringowym.
Stosować

kształtki

PEHD

SDR11.

W

zbiorniku

przepompowni

dopuszczalne

jest

zastosowanie złączek skręcanych z uszczelnieniem O-ringowym.
Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć i zabezpieczyć zbliżenia i skrzyżowania
z istniejącym uzbrojeniem.
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1.4.6. Studzienka rozprężna
Należy zastosować typową studzienkę rozprężną ø425 PVC, zakończoną włazem.
Wprowadzony do studzienki przewód tłoczny należy zakończyć kolanem skierowanym w
kierunku dna studzienki. Strumień ścieku musi być rozprężony poprzez uderzenie w dno
studzienki lub specjalną przegrodę umieszczoną w korpusie studzienki typowej.
Nie kierować wylotu przewodu ciśnieniowego bezpośrednio w kierunku wylotu ze
studzienki.

1.4.7. Wentylacja wysoka
Niezależnie od odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać
odpowietrzenie elementów oczyszczalni (zgodnie z instrukcją producenta oczyszczalni).
Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia czy każda indywidualna
wewnętrzna instalacja kanalizacyjna ma wentylację wysoką.
W przypadku braku wentylacji wysokiej:
a) dla zbiorników oddalonych od budynku do 6 m – należy wykonać odprowadzenie
gazów ze zbiorników oczyszczalni (60 cm) ponad kalenicę dachu rurą np. PVC110
prowadzoną po ścianie budynku zakończoną wywiewką. Dopuszcza się wykonanie
wentylacji wysokiej na ścianie sąsiadujących budynków gospodarczych,
b) dla zbiorników oddalonych od budynków powyżej 6 m – należy wykonać
odprowadzenie gazów ze zbiorników oczyszczalni bezpośrednio przy zbiornikach
oczyszczalni – odprowadzenie według zaleceń producenta urządzeń.
W obu powyższych przypadkach należy poinformować użytkownika o konieczności
sprawdzenia

poprawnego

działania

syfonów

przy

istniejących

urządzeniach

kanalizacyjnych (umywalki, wanny, prysznice, miski ustępowe, pisuary) co warunkuje nie
przedostawanie się przykrych zapachów do pomieszczeń.
Dla urządzeń oczyszczalni składających się jedynie z reaktora biologicznego, nie ma
konieczności
zastrzeżeniu

wykonywania
że

Użytkownik

dodatkowych
ma

odpowietrzeń

wyprowadzoną

układu

wentylację

wentylacji,

kanalizacji

pry

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami.

1.4.8. Wentylacja niska
W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza w całym układzie technologicznym
należy zastosować kominek wentylacyjny z studzienki rozprężnej, rozdzielczej, chłonnej
lub układzie rozsączającym.

1.4.9. Połączenia między obiektowe
Poszczególne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: bioreaktor ze złożem
biologicznym, studnie chłonne należy połączyć przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN
110 mm ułożonymi zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Długości oraz rzędne
poszczególnych odcinków instalacji przewodowej pokazane zostały na rysunkach.
Szerokość wykopu pod kanalizację wynosi 1.0 m po zewnątrz. Na gruntach niespoistych
(piaszczystych lub piaszczysto – żwirowych) rura może być posadowiona bezpośrednio na
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rodzimym podłożu w pozostałych przypadkach podłoże pod rurociąg należy wykonać
podsypkę piaskową gr.15 cm oraz zasypać 30 cm warstwą piasku ponad zwieńczenie
rury. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywać
warstwami co 30 cm stosując zagęszczenie.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/893201.

Po zakończeniu

układania

kanalizacji

sanitarnej

przed

zasypaniem

należy

przeprowadzić próbę szczelności na infiltrację. W miejscach opisanych w projekcie
zagospodarowania należy zainstalować rury ochronne stalowe o średnicy 219 mm dla
rurociągu 110 mm, natomiast w miejscach przejść rurociągu pod jezdnią asfaltową
należy wykonać przecisk zgodnie z parametrami rur podanymi powyżej. Wszystkie
materiały użyte do wykonania przyłącza powinny posiadać deklaracje zgodności i
dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania ścieków bytowych.

1.4.10. Zasilanie energetyczne obiektów i sterowanie
Zasilanie elektryczne do urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i przepompowni
należy wykonać z instalacji za licznikowej budynku (mieszkalny lub gospodarczy) zgodnie
z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta urządzeń. Zasilanie
wykonać jako niezależny 1 fazowy obwód z instalacji zalicznikowej wyposażonej w
wyłącznik nadprądowy. System elektryczny składa się ze sterownika oczyszczalni,
kompresora

(dmuchawy),

elektrozaworów

(opcjonalnie)

oraz

z

przepompowni.

Standardowe zasilanie o napięciu 230V jest potrzebne do uruchomienia dmuchawy i
działania

systemu.

Skrzynka

zabezpieczająca

zasilanie

elektryczne

powinna

być

umieszczona na ścianie w budynku lub na specjalnej konstrukcji (postumencie).
Skrzynka zabezpieczająca powinna mieć sygnalizację świetlną zewnętrzną.

1.4.11. Sterowanie
Sterowanie

oczyszczalnią

ścieków

odbywać

się

będzie

w

pełni

automatycznie.

Oczyszczalnia powinna realizować wszystkie procesy oczyszczania bez zbędnej ingerencji
użytkownika. W przypadku oczyszczalni w których napowietrzanie odbywa się w sposób
ciągły należy przewidzieć sterownik który zawierał będzie moduł sygnalizujący stan pracy
dmuchawy wraz z czujnikiem ciśnienia w dmuchawie (presostat). Dla oczyszczalni
posiadających sterownik fabryczny nie ma konieczności wykonywania dodatkowego
sterownika.
Sygnał

pracy

poszczególnych

elementów

oczyszczalni

musi

być

pokazany

na

wyświetlaczu LCD, umieszczonym w domu Właściciela Nieruchomości (użytkownika).
Wyświetlacz połączyć należy ze sterownikiem za pomocą kabla sygnałowego żelowanego.

1.4.12. Komory filtracyjne
Drenaż rozsączający jest podstawowym sposobem rozsączania ścieków oczyszczonych i
składa się z tuneli filtracyjnych ułożonych z pojedynczych komór o określonych
wymiarach i pojemności. Długości drenaży złożonych z tuneli filtracyjnych musza
odpowiadać wielkościom zawartym w poniższych obliczeniach. Komory filtracyjne to
prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane np. w technologii wtryskowej. Po
połączeniu z deklami na początku i końcu tworzą tunel filtracyjny.
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Na terenie działek gdzie okresowo podnosi się poziom wód gruntowych lub gdzie badania
geotechniczne wykazały występowanie pokładów gruntu o ograniczonej chłonności
zastosowano odprowadzenie ścieku oczyszczonego poprzez tunele filtracyjne w nasypie.
Odprowadzenie wód odpływowych z oczyszczalni biologicznych projektuje się do zespołu
drenażowego, indywidualnego dla każdego reaktora.

1.4.13. Roboty ziemne.
Wykopy pod przewody kanalizacyjne z rur PVC, bioreaktory, studnie chłonne oraz
przepompownie powinny być prowadzone zgodnie z przepisami normy branżowej PN83/8836-02. Roboty w zbliżeniach z przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
itp. należy wykonać wyłącznie ręcznie. Zasypywanie wykopów należy wykonać po
przeprowadzonej próbie szczelności.
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1.5. Warunki gruntowo-wodne
Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego powiat położony jest w makroregionie
Nizina Południowowielkopolska, w mezoregionach Kotlina Kolska, Kotlina Sieradzka, Równina
Rychwalska oraz Wysoczyzna Turecka. Rzeźba terenu omawianego obszaru jest charakterystyczna
dla obszarów związanych ze zlodowaceniem środkowopolskim, w którym formy polodowcowe są
silnie przekształcone przez denudację i dlatego są mało wyraziste. Występują formy akumulacji
glacjalnej i szczelinowej, typowe dla wysoczyzn morenowych, płaskich, urozmaiconych jedynie
skupiskami wydm rozciętych dolinami rzeki. Zagospodarowanie przestrzenne powiatu ma charakter
rolniczo-przemysłowy; ponad 66% obszaru stanowią grunty orne. Gmina Kawęczyn w całości
położona jest w pasie nizin zwanych Krainą Wielkich Dolin na Nizinie Wielkopolskiej, na pograniczu
trzech subregionów: Kotliny Malanowskiej, Równiny Liskowskiej i Wału Malanowskiego.
Sieć hydrologiczną gminy Kawęczyn tworzy rzeka Teleszyna wraz z jej dopływami Strugą
Kawęczyńską, Strugą Mikulicką oraz Swędrnią. Rzeka Teleszyna jest w całości uregulowana, jej
długość wynosi 19,05 km. Gmina charakteryzuje się ubogimi zasobami wodnymi. Kawęczyn jest
gminą

rolniczą.

Głównym

źródłem

zanieczyszczeń

wód

powierzchniowych

są

spływy

powierzchniowe z obszarów rolniczych, z chemizacji rolnictwa, rolniczego wykorzystania ścieków, z
nawożenia gruntów, z obszarów nieskanalizowanych miejscowości, jak również odpływy z
systemów drenarskich, otwartych systemów nawadniających i powierzchni leśnych.
Planowane Oczyszczalnie ścieków zlokalizowane będą na nieruchomościach, na których okresowo
występować

mogą

płytko

występujące

gody

gruntowe

oraz

grunty

gliniaste,

o

niskim

współczynniku filtracji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe w swojej ofercie oraz
przewidzieć niezbędne prace ziemne, w tym w razie potrzeby wymianę gruntu (obsypka drenażu z
grubego

żwiru

z

zabezpieczeniem

geowłókniną),

wykorzystanie

odpowiednich

materiałów

budowlanych, a w razie potrzeby zastosowanie rozwiązań niwelujących problem związany z
występowaniem płytkiego poziomu wód podziemnych (np. kopce dla drenażu rozsączającego).
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1.6. Wymagania ogólne
Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i – zależna od powyższego –
eksploatacja oczyszczalni była zgodna z aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami
prawnymi, a także przepisami Unii Europejskiej. Należy przestrzegać wszelkich norm
technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w tym muszą być również zachowane szczegółowe
standardy producenta poszczególnych urządzeń i instalacji oraz dostawcy rozwiązań
technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwiązania, w tym techniczne,
budowlane, wyposażenie, treść i formę tablic informacyjnych należy uzgadniać z
Zamawiającym.
Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować w sposób minimalizujący
ewentualne oddziaływanie na środowisko. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien
uwzględniać adaptację do zmian klimatu i związane z tym zagrożenia np. deszcze
nawalne, huragany, skrajnie niskie temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas.
Wykonawca

jest

zobowiązany do uzyskania

w

imieniu

Zamawiającego wszelkich

wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń i innych
decyzji, w szczególności:
−

pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i
zgodami - lub odpowiednio – dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

−

pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,

−

inne

wymagane

przepisami

prawa

decyzje,

zgody,

porozumienia,

warunki

techniczne i przyłączeniowe i porozumienia.
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i zrealizowania przedsięwzięcia z
zachowaniem najwyższych standardów wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i
praktyki inżynierskiej. Efektem robót ma być realizacja przedsięwzięcia, zapewniająca
najwyższy poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa inwestycji dla środowiska i ludzi.

1.7. Ogólne wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania
dokumentacji projektowych
Zamawiający

wymaga

wykwalifikowanych
Zamówieniu,

aby

projektantów,

będącym

zaprojektowane

dokumentacja

zgodnie

spełniających

częścią
z

projektowa

Dokumentacji

prawem

została

kryteria

podane

Przetargowej.

budowlanym

i normami

opracowana
w

Ogłoszeniu

Roboty
lub

przez
o

zostaną

odpowiednimi

standardami międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty zostaną zaprojektowane i
wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najlepszą praktyką

i wiedzą

inżynierską. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację
Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.
Proponowana

technologia

powinna

zostać

potwierdzona

wieloletnią

eksploatacją

w działających zakładach na terenie Europy.
Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy
odpowiednie upoważnienie i pełnomocnictwa do zastępowania i występowania w jego
imieniu, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie, decyzji o pozwoleniu zintegrowanym, a także dla innych dokumentów
niezbędnych przy prowadzeniu prac projektowych.
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1.7.1. Formant i ilość opracowań
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia 6 egzemplarzy każdej
z wymaganych dokumentacji projektowej w wersji papierowej. Ponadto Wykonawca
dostarczy dokumentację w formie elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentów
Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD
i/lub DVD). Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z
zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:
−

Rysunki - format .dwg oraz format .pdf (każdy z rysunków powinien zostać
przekazany w wersji edytowalnej – .DWG oraz zamkniętej – .PDF)

−

Tekst - format .doc oraz format .PDF,

−

Arkusze kalkulacyjne - format .xls oraz PDF.

1.7.2. Zakres prac projektowych
Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje w szczególności:
1)

Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
opracowanie

niezbędnych

szczegółowych

opinii

geotechnicznych

do

celów

projektowych, inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych itp.,
2)

Sporządzenie

mapy

sytuacyjno-wysokościowej

do

celów

projektowych

poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500,
3)

Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, w tym
pozwolenia

budowlanego,

pozwolenia

zintegrowanego,

pozwolenia

na

użytkowanie, pozwoleń wodnoprawnych.
4)

Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż
i wymaganych uzgodnień (w szczególności przecisków lub przewiertów pod
drogami) wraz z dokonaniem stosownego zgłoszenia lub uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę,

5)

Opracowanie projektów wykonawczych (w razie potrzeby) instalacyjnej, w tym
instalacje zewnętrzne i wewnętrzne: wod.-kan., elektryczna i teletechniczna),
spełniające wymagania przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków
sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia,

6)

Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji,

7)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

8)

Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót,

9)

Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, w fazie rozruchu oraz
podczas trwania prób eksploatacyjnych.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji
kontraktu. W zakresie Kontraktu Wykonawca poniesie również koszty i opłaty za wycinki
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drzew i krzewów, jeśli wycinki takie okażą się konieczne.

1.7.3. Wymagania stawiane poszczególnym dokumentacjom
1) Projekt budowlany
Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji kompletny projekt budowlany. Projekt
budowlany musi być uzgodniony z właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie z
wymogami polskiego prawa. Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska
pozwolenie na budowę, umożliwiające rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia.
Projekt budowlany zawierać musi wszystkie elementy wymagane przepisami Prawa
budowlanego obowiązującymi na dzień składania wniosku o wydanie pozwolenia na
budowę.

2) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca winien opracować i przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z
niezbędnymi opisami, w zakresie i formie wskazanej dla Dokumentacji projektowej,
której treść przedstawiać będzie Roboty zgodnie ze stanem faktycznym, jak zostały przez
Wykonawcę

zrealizowane;

ponadto

wykonanie

geodezyjnej

dokumentacji

powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych
etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej
mapy zasadniczej terenu.
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1.8. Wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej
Zabezpieczenia konstrukcji stalowych i betonowych należy wykonać wg odpowiednich
Polskich Norm i przepisów.

1.9. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych
Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie
z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z
2017

r.

poz.

736

ze

zm.)

oraz

Rozporządzenia

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.), a
także ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

1.10.Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zagospodarowania terenu
Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiającym oraz właściwymi
instytucjami, organami i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym
przygotuje koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotów
uzgadniających oraz zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa.

1.11.Warunki dostaw
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia technologicznego na własny
koszt na adresy budowy, w porozumieniu z Zamawiającym.
Dostarczone wyposażenie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby pracowało
bezawaryjnie we wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze względu na obciążenia,
ciśnienia,

temperatury

czy

oddziaływania

przewidzianych

do

gromadzenia

w nich

odpadów. Wszystkie materiały powinny być nowe i najwyższej jakości. Urządzenia i
sprzęt przeznaczony do pracy na zewnątrz powinny być odporne na działanie warunków
atmosferycznych.
Każdy komponent lub urządzenie powinny zostać sprawdzone w działaniu (wykluczone
jest stosowanie rozwiązań prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku,
jeśli zostanie udowodnione, że materiał lub instalacja są jakości gorszej niż wymagana do
zastosowania, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt.

1.12.Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót
Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego
terenu

budowy

wraz

z

dziennikiem

budowy

dla

danego

zakresu

robót.

Przed

rozpoczęciem robót na terenie budowy, Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejącego
stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z dokumentacją zdjęciową.
Techniki realizacji robót oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania
wszystkich jednostek uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe.

1.13.Zmiana lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych okaże się, że lokalizacja innego
istniejącego uzbrojenia podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach
do celów projektowych przez Wykonawcę z zachowaniem należytej staranności i
dopełnieniem

wymaganego

trybu

uzgodnień

przebiegu

projektowanych
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lokalizacji projektowanego obiektu, musi być zmieniona z powodu kolizji z realizowaną
siecią lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwiązania tej kolizji, uzgodni
projekt z zarządcą sieci oraz z Zamawiającym.
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2.
2.1.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Wymagania ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w
technologii złóż biologicznych oraz rozprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez
drenaż złożony z tuneli (drenażami) filtracyjnych. Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia

rozruchu

technologicznego

i

wykonania

badań

jakości

ścieków

oczyszczonych. Zakres robót zawarty został w projekcie budowlanym i dołączonych do
dokumentacji w przedmiarach.
Specyfikacja techniczna jest integralną częścią dokumentacji przetargowej i w sposób
ścisły

określa potencjalnemu

Wykonawcy

przygotowanie

się

do

złożenia

oferty,

zastosowania materiałów i urządzeń i jakości wykonania robót.
Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za:
− ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót,
− uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace
przygotowawcze

określone

w

dokumentacji

projektowej

i

niniejszym

programie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją

techniczną,

pozwoleniem

Dokumentacja

projektowa,

specyfikacja

na

budowę

techniczna

i
oraz

specyfikacją
ewentualne

techniczną.
dodatkowe

dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a
wymagania wyszczególnione w chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
− specyfikacje techniczne,
− dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, uproszczeń lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis wymiarów
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny
mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli
materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z
robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
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ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.
Z uwagi na ciężkie warunki gruntowe projektuje się oczyszczalnie wykonane z materiałów
o dużej odporności na działanie gruntu tj. GRP (żywice), polimerobeton.
Nadzór może dopuścić do użycia tylko materiały, które posiadają deklarację właściwości
użytkowych i certyfikat CE.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.1.1. Zasady projektowania
Wykonawca

będzie

odpowiedzialny

za

zaprojektowanie

i

wykonanie

robót

odpowiadających pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego, zgodnie z
najnowszą praktyką inżynieryjną i obowiązującym prawem. Rozwiązania projektowe
powinna cechować prostota i niezawodność, tak aby urządzenia i wyposażenie zapewniały
długotrwałą bezproblemową eksploatację, o niskich kosztach obsługi. Realizacja zadania
obejmować powinna wykonanie wszystkich prac, dostaw i innych czynności, w tym
administracyjnych pozwalających rozpocząć funkcjonowanie oczyszczalni. Należy zwrócić
szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi
i napraw.
Wszystkie

rozwiązania

projektowe

Wykonawca

zobowiązany

jest

uzgodnić

z Zamawiającym.
Projekty – budowlany, projekty wykonawcze i powykonawcze – należy wykonać w min.
6-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w
okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min.
1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i
dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF.
Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne
formuły). Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Wykonawcy pozwolenia na
budowę.

2.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe
Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne kwestie:
a)

warunki lokalne i klimat, z uwzględnieniem postępujących zmian klimatycznych
mogących nasilić skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze,
skrajnie niskie temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas,

b)

trwałość i niezawodność działania przez min. 15-letni okres eksploatacji,

c)

funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń
i instalacji,

d)

bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,

e)

ochronę środowiska, w tym:
-

konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie
realizacji robót i eksploatacji do wielkości dopuszczalnych, określonych
obowiązującymi w Polsce przepisami,
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konieczność spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach

-

prawnych, w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz ustawy Prawo wodne.

2.1.3. Znajomość i stosowanie się do Prawa
W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest znać i
stosować wszystkie przepisy i normy obowiązujące na terenie Polski oraz wszelkie
wytyczne

i

inne

normy,

wynikające

z

dyrektyw

unijnych.

Wykonawca

będzie

odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie przez personel własny, jak również
przez podwykonawców.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie

wszelkich

wymagań

prawnych

odnośnie

wykorzystania

rozwiązań

opatentowanych i będzie na bieżąco informować Zamawiającego o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.
W przypadku jeśli podane przepisy prawne zostały już zastąpione kolejnymi wydaniami,
Wykonawca stosuje przepisy obowiązujące aktualnie.

2.1.4. Normy i standardy
Roboty wymienione w niniejszym PFU winny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami
(PN) oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku
braku Polskich Norm dla danego zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące
normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne
obowiązującym w Polsce prawem.
PN wymienione w niniejszym dokumencie mogą, w razie potrzeby, zostać zastąpione
innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni Zamawiającemu konieczność ich
zastosowania i uzyska pisemną zgodę Zamawiającego. W przypadku jeśli podana norma
została już zastąpiona kolejnym wydaniem lub zastąpiona inną, Wykonawca zastosuje
normy obowiązujące aktualnie.
Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiającego podano listę norm mających
zastosowanie, lista ta nie musi być kompletna i wyczerpująca do prawidłowego
wykonania zadania, podano jedynie normy podstawowe i przykładowe.
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl/).

2.1.5. System metryczny
Roboty winny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie
metrycznym, w jednostkach zgodnych z systemem SI.

2.1.6. Wytyczne realizacji robót
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp. będą
zrealizowane
Wykonawcę

i wykonane
i

według

zatwierdzonej

przez

dokumentacji

projektowej

Zamawiającego,

opracowanej

niniejszych

wymagań

przez
oraz

ewentualnych uzupełnień i zmian przedstawionych przez Zamawiającego. Wymagania
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
Wszystkie prace, które będą polegały na podłączeniu nowych urządzeń, instalacji bądź
elementów infrastruktury z istniejącymi urządzeniami, muszą uzyskać pisemną zgodę
gestora mediów lub właściciela terenu.
W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do:
−

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
zgłaszanych przez Zamawiającego,

−

sprawowania nadzoru autorskiego.

2.1.7. Błędy lub opuszczenia
Wymagania Zamawiającego nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do
wyboru możliwego rozwiązania.
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu
budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie
objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przedstawionej przez
Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi
względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania.

2.1.8. Jakość wykonania
Projekty zostaną wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzą i wymogami sztuki budowlanej
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbędne doświadczenie
zawodowe, a także w pełnej zgodności z niniejszymi wymaganiami.
Roboty zostaną przeprowadzone starannie i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych
robotników, a także w pełnej zgodności z projektami.
Gdy zażąda tego Zamawiający, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia pełną
informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie
projektowania i robót.

2.1.9. Dokumenty robót
Podstawą wykonania robót są:
−

niniejsze wymagania Zamawiającego,

−

pozwolenie na budowę, projekt budowlany,

−

projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegółowymi.

Dokumentami budowy są:
−

dziennik budowy,

−

protokoły z narad,
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−

deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty materiałów, dzienniki laboratoryjne,
orzeczenia, receptury, wyniki badań kontrolnych, protokoły z prób technicznych i
pomiarów itp.

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, związane z realizacją przedsięwzięcia, będą
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
protokoły,

przechowywane

w uporządkowany

sposób

i

oznaczone

wg

wskazań

Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego
zalecone.
Wykonawca winien dokonywać archiwizacji w ustalonych z Zamawiającym okresach,
również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający ma pełne prawo dostępu do
wszystkich dokumentów budowy.

2.1.10. Transport i magazynowanie
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podmiotom trzecim przez pojazdy
budowy. Wykonawca musi również stosować się do ograniczeń, co do ciężaru, szybkości i
klasy pojazdu. Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać
wymagania Kodeksu Drogowego, szczególnie jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych
obciążeń na osie.
Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracą środków transportu na terenie poza placem budowy.

2.1.11. Rury i armatura - transport i rozładunek, składowanie
Rury, w czasie transportu od producenta, zostaną zabezpieczone przed kontaktem
z sąsiednimi rurami za pomocą specjalnych osłon lub, w przypadku ich braku, pianką lub
słomą. Kołnierze rur, armatury i zaworów będą zabezpieczone specjalnymi krążkami
przymocowanymi do nich za pomocą śrub (które będą wykorzystywane wyłącznie do
tego) lub innymi zatwierdzonymi środkami. Rękawy i kołnierze złączy elastycznych będą
łączone w pęczki drutem. Rury transportowane luzem w wiązkach nie będą zawierać rur o
mniejszej

średnicy

wewnątrz

ich

otworu

chyba,

że

nakładki

końcowe

zostały

zaprojektowane tak przez producenta, by umożliwić taką sytuację.
Wszystkie rury będą ostrożnie rozładowywane, układane i przemieszczane zgodnie z
instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzucać, naprężać ani poddawać uderzeniom.
Rury, które doznały uszkodzenia powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie
będą dopuszczone do wbudowania. Rury z oznaczeniem wskazującym górę rury będą
podnoszone tak, by znak znajdował się w najwyższym punkcie rury. Rury połączone w
paczki należy rozładowywać w całości w pozycji poziomej.
Podłoże tymczasowego magazynu rur musi być twarde, gładkie i bez wystających
elementów.
Kanał grawitacyjny ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC. Należy zastosować rury
PVC o średnicy DN = 160 SN8 lub DN = 110 SN8. Dodatkowo pod przejazdami rurę
kanalizacyjną należy prowadzić w rurze osłonowej o średnicy większej o dwie dymensje
od rury kanalizacyjnej.
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Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na
powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi
normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm,
grubości

ścianki,

daty

produkcji,

obowiązującej

normy.

Uszczelki

powinny

mieć

powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości.
Przy składowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zostać zabezpieczona,
by zapobiec rozpadnięciu się stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Żaden stos nie
będzie przekraczał wysokości większej niż wysokość 2 metrów lub wysokość 3 rur.
Rury z tworzyw sztucznych nie mogą być składowane w stosach o wysokości powyżej 1,2
m. Nie mogą one być też wystawione na oddziaływanie promieniowania UV.
Rury powinny być ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd
i czopów, z wystającymi gniazdami, aby zapewnić kontakt prześwitu z prześwitem wzdłuż
długości.

2.1.12. Oczyszczalnie ścieków
Ele Oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013. W
celu eliminacji procesów gnilnych dla zmniejszenia ryzyka występowania przykrych
zapachów wymaga się, aby proces oczyszczania ścieków odbywał się bez zastosowania
osadnika gnilnego lub komory osadnika wstępnego.

Z uwagi na występujące trudne

warunki gruntowe dopuszcza się tylko zbiorniki PBOŚ wykonane z włókna szklanego
(GRP) lub polimerobetonowe. Z uwagi na możliwość niekontrolowanego rozszczelnienia w
gruncie nie dopuszcza się zastosowania zbiorników spawanych, zgrzewanych lub
skręcanych śrubami.
Pompa

mieszalnika

powietrznego

jest

napędzana

dmuchawą,

umieszczoną

w

wodoodpornej obudowie. Dmuchawa powinna znajdować się w zacienionym miejscu
ponad poziomem możliwego zalania, w wydzielonej skrzynce elektrycznej zapewniającej
ochronę przed wodą, śniegiem oraz pozostałymi czynnikami zewnętrznymi. Strumień
powietrza z dmuchawy zapewnia

oczyszczalni odpowiednią wentylację. Powietrze

wychodzące z oczyszczalni może być odprowadzane przez wentylacje wysoką pionu
kanalizacyjnego, bądź za pomocą osobnej wentylacji.
Uwaga:

W

celu

zmniejszenia

kosztów

inwestycyjnych

i

ograniczenia

miejsca

montażowego w terenie, dopuszcza się oczyszczalnie zintegrowane z pompownią ścieków
oczyszczonych.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych
parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w
Specyfikacji Technicznej i PFU.

2.1.13. Studzienki rozdzielcze
Studzienki rozdzielcze muszą być wykonane z wysokiej gęstości polietylenu o średnicy
425 mm i minimalnej wysokości h - 400 mm. Studzienki muszą posiadać Aprobatę
Techniczną. Otwory wejście/wyjście o średnicy Ø 110 mm.
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2.1.14. Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu
Materiałem stosowanym na podsypkę powinien by piasek drobno lub średnio ziarnisty
spełniający wymogi normy PN-EN ISO 14688. Grubość podsypki: min. 15 cm.
Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 20cm. Należy wykonać ją
materiałem identycznym co podsypkę.
Wymagany stopień zagęszczenia wg obowiązujących norm. Zasypkę należy wykonać w
sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana
gruntem rodzimym.

2.1.15. Odbiornik ścieków
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie zespół drenaży rozsączający.

2.1.16. Części elektryczne i wyposażenie
Elementy

wyposażenia

elektrycznego

będą

tak

opakowane,

aby

wykluczyć

ich

zawilgocenie. Wszelkie przekaźniki i im podobne elementy będą przesyłane ze śrubami
blokującymi i/lub zaciskami wyraźnie oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby
uniemożliwić ruch części ruchomych. Części te zostaną uwidocznione w instrukcjach
użytkowania i konserwacji.

2.1.17. Materiały wiążące i kruszywa
Jeżeli

Wykonawca

przewiduje

konieczność

zorganizowania

na

potrzeby

budowy

magazynu cementu, to magazyn ten będzie zabezpieczony przed wilgocią i odporny na
pogodę oraz dobrze oświetlony i wentylowany. Jeżeli cement będzie dostarczany w
workach, to nie będą one układane bezpośrednio na posadzce, ale na drewnianych
podstawach lub innych elementach pozwalających na swobodny obieg powietrza wokół
worków.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczyć różne rodzaje
cementu przed przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji cały
cement,

którego

to

dotyczy

zostanie

usunięty

z

placu

budowy

i

nie

będzie

wykorzystywany w jakiejkolwiek części prac.
Kruszywa będą składowane w taki sposób, by mieszanie się różnych frakcji nie miało
miejsca,

szczególnie

zaś

z

glebą

posadowienia.

Użycie

kruszyw,

które

były

przechowywane bezpośrednio na ziemi nie jest dozwolone.

2.1.18. Części zamienne
Wykonawca dostarczając urządzenia i sprzęt mobilny, sporządzi wykazy tych części
zamiennych i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, które są niezbędne do
normalnej eksploatacji i/lub często podlegają wymianie.

2.1.19. Instrukcje obsługi
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa tygodnie
przed rozpoczęciem prób końcowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentów:
Instrukcji Obsługi w polskiej wersji językowej.
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Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu,
wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie
rozruchu i obsługi urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy
instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany. Poprawki te nie będą podlegały
dodatkowej zapłacie.
Przygotowane instrukcje obsługi muszą przynajmniej zawierać:
−

listę dostarczonego wyposażenia z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym
i katalogowym urządzenia,

−

listę narzędzi i substancji konserwujących, zalecanych smarów i ich zamienników.

2.1.20. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób
nieupoważnionych.

Wykonawca

zapewni

wszystkie

roboty

tymczasowe

jak

drogi,

przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu
oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony
właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów, lokalnej społeczności i innych
osób.

2.1.21. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska. Wykonawca:
−

będzie utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

−

będzie stosować przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska na terenie
budowy oraz ograniczać uciążliwości wynikające z robót, jak hałas, pylenie itp.,

−

w

okresach

bezdeszczowych

będzie

zraszał

sypkie

materiały

budowlane

składowane w pryzmach (kruszywa), aby ograniczyć ich pylenie,
−

zabezpieczy środowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn
budowlanych, poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentów w pobliżu
miejsca przeznaczonego na parking maszyn na zapleczu budowy, parking
pojazdów, miejsca ewentualnych napraw, tankowania, uzupełniania płynów musi
zostać uszczelnione np. folią PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstające w związku z budową Wykonawca zobowiązany jest
zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) – w
szczególności dotyczy to gleby i innych materiałów wydobytych w trakcie robót
budowlanych, w przypadku gdy materiał ten nie zostanie wykorzystany do celów
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty (np. zostanie
wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku glebę tę należy traktować jako
odpad i stosować przepisy w tym zakresie obowiązujące.

2.1.22. Ochrona ppoż.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywał sprawny sprzęt ppoż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
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placu budowy, w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie
materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

2.1.23. Ochrona stanu technicznego własności obcej
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji

w

czasie

trwania

robót.

Koszty

naprawienia

uszkodzonych

instalacji

podziemnych i naziemnych widocznych na mapach geodezyjnych obciążają Wykonawcę.
Zakres zabezpieczeń

instalacji winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez

Zamawiającego oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy.

2.1.24. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przez cały czas prowadzenia prac budowlano-montażowych Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał

w

ramach

umowy

odpowiednie

warunki

ochrony

mające

na

celu

zabezpieczenie życia, zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki w ramach umowy, jak
również osób postronnych, nie mających związku z budową.

2.1.25. Porządkowanie terenu
Po zakończeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w których spowodowano
zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi
wynikająca z robót ziemnych, odpady, narzędzia, osprzęt muszą zostać usunięte, z
każdej części prac, niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część prac musi
zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym.
Po zakończeniu prac budowlanych wszelkie pozostałe i niezużyte materiały budowlane
zostaną całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych
wykończonych

powierzchni.

Wykonane

obiekty

zostaną

pozostawione

w

stanie

uporządkowanym i sprzątniętym, a wszystkie powierzchnie zostaną oczyszczone.

2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy
Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycję i przekaże je
Wykonawcy. Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren przeznaczony
pod inwestycję. Oczyszczanie terenu powinno objąć wycinkę drzew i krzewów (na
podstawie stosownego zezwolenia uzyskanego przez Wykonawcę, jeśli takowe będzie
wymagane) oraz karczowanie korzeni, a także – w razie konieczności – wymianę gruntu
w zakresie nasypów niebudowlanych.
Warstwę humusu należy usunąć i złożyć w hałdę do późniejszego wykorzystania przy
zagospodarowaniu. W przypadku innego rozwiązania uwzględnić należy pkt 3.1.18
niniejszego PFU.
Przygotowany teren powinien zostać właściwie odwodniony, aby nie tworzyły się
zastoiska wody opadowej.

2.2.1. Zaplecze budowy
Wykonawca urządzi zaplecza budowy na własny koszt i w miejscach, do którego będzie
posiadał tytuł prawny lub inne prawo dysponowania.
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2.2.2. Ubrania ochronne personelu Wykonawcy
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać
odpowiednich i schludnych roboczych uniformów lub kombinezonów w odpowiednim
stanie. Zamawiający będzie kontrolował przestrzeganie tego wymogu, będzie również
miał prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających ww. warunków do
momentu ich spełnienia.

2.2.3. Istniejące instalacje
Wykonawca uzgodni

z

5-dniowym

wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robót

na

istniejących sieciach mediów z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiającego.
W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejącej infrastruktury,
Wykonawca niezwłocznie usunie awarię na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie
uszkodzenia w ciągu 1 dnia, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze naprawy,
obciążając ich kosztami Wykonawcę.

2.2.4. Sprzęt
Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia:
−

koparko – ładowarki,

−

sprzęt do zagęszczania gruntu,

−

samochody skrzyniowe,

−

samochody samowyładowcze,

−

szpadle, łopaty, wiadra, taczki.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i właściwości wykonywanych robót montażowych jak i
zagrożenia przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Wykorzystywany sprzęt powinien być
utrzymywany stale w dobrym stanie technicznym.

2.2.5. Organizacja ruchu
W miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub
pieszy)

Wykonawca

uzgodnionego

zobowiązany

projektu

organizacji

jest

do

ruchu.

zorganizowania
Wykonawca

ruchu

wykona

drogowego
oznakowania

wg
i

zabezpieczenie terenu robót oraz związany z tym system oznaczeń poziomych i
pionowych.

2.2.6. Tablice informacyjne budowy
Tablicę

informacyjną

budowy

Wykonawca

jest

zobowiązany

wykonać

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze
zm.).
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2.3. Wymagania dotyczące robót ziemnych
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelację robót
przez uprawnionego geodetę, z wyznaczeniem głównych osi i z zabezpieczeniem
wytyczenia.
Całość robót ziemnych będzie wykonywana do uzyskania wymiarów i

rzędnych

przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiarów i rzędnych, jakie mogą być
wymagane przez Zamawiającego.

2.3.1. Humus i nadwyżka mas ziemnych
Górna warstwa gruntu (humus) zostanie złożona oddzielnie, w celu jej ponownego
wykorzystania przy zagospodarowaniu terenu. Hałda zostanie złożona w miejscu
uzgodnionym z Zamawiającym.
W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca
zwróci szczególną uwagę na dopuszczalne obciążenia osi pojazdów oraz na ograniczenie
zanieczyszczania dróg. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub
będzie je regularnie oczyszczał.
Tymczasowe magazynowanie nadwyżki mas ziemnych będą lokalizowane w odległości nie
mniejszej niż 5 metrów od istniejących dróg, a stoki boczne nasypów nie będą większe
niż 1:1,5. Powierzchnia górna składowiska winna mieć nachylenie max 5 %, natomiast u
podnóża stoku należy wykonać kanały odprowadzające wodę deszczową. Nasypy powinny
być zagęszczane warstwami o grubości max 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym
wskaźnik zagęszczenia gruntu według normy BN-77/8931-12 nie powinien być niższy od
0,95 dla wierzchnich warstw do głębokości 1,2 m i nie niższy od 0,90 dla warstw poniżej
1,2 m. Grunty badać wg PN-88/B-04481.
W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowiązany
jest stosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz stosowanej
kwalifikacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
Nie dopuszcza się wykorzystanie odpadów, w szczególności gruzu i innych odpadów
budowlanych, w zastępstwie materiałów budowalnych. Ewentualne odstępstwa od tej
zasady wymagają pismenej zgody Zamawiającego.

2.3.2. Wykopy
Wykonanie wykopów otwartych będzie zawsze ograniczone do wymiarów w projekcie,
uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zlokalizuje położenie kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.
Wykopy wykonywane będą do określonej głębokości mechanicznie, zaś do dna wykopu
ręcznie. Wykopy będą prowadzone w taki sposób, aby umożliwić stały odpływ wody. W
tym celu mogą być wykorzystane rowy odwadniające lub mechaniczne odwodnienie.
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Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia osunięciom i
zawałom ziemi w trakcie wykonywania wykopów. W zależności od rodzaju gruntu w
wykopach liniowych wymagane są szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztuką
budowlaną.
W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do głębokości większej,
niż to wynika z projektu, Wykonawca wypełni powstały ubytek ziemią z wykopu i zagęści
ją w sposób gwarantujący utrzymanie stateczności gruntu. Sytuacja taka musi zostać
zgłoszona Zamawiającemu i podlega jego kontroli przed rozpoczęciem dalszych robót.
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony
winien być wywieziony do utylizacji na odległość ustaloną z Zamawiającym.
Normy mające zastosowanie:
−

PN-68/B-06050

- Roboty

ziemne

budowlane.

Wymagania

w

zakresie

wykonywania i odbioru
−

BN-83/8836-02

- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

−

BN-77/8931-12

- Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

−

PN-88/B-04481

- Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

−

PN-B-06050

- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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3.

Wymagania odnośnie uruchomienia i prób odbiorowych

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby, aby udowodnić, że roboty w pełni
odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.
Wszystkie inspekcje i próby będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy.
Inspekcje, kontrole i odbiory będą obejmować m.in. sprawdzenie:
−

prawidłowości położenia obiektów w planie,

−

zabezpieczenia i lokalizacji wykopów,

−

stopnia

zagęszczenia

podłoża

pod

plac

utwardzony,

ogrodzenie,

słupy

oświetleniowe, tablice informacyjne i inne instalacje,
−

głębokości ułożenia przewodów rurowych, ich kierunku, spadku, połączeń oraz
stopnia zagęszczenia obsypki i podsypki,

−

robót zanikających i ulegających zakryciu,

−

zgodności wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową i wymaganiami
Zamawiającego,

−

prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,

−

dopuszczalności odchyłek wymiarowych konstrukcji oraz odchyleń od kierunku
pionowego i poziomego,

−

zgodności zastosowanych materiałów z wskazanymi w projekcie i wymaganiach
Zamawiającego, w tym rodzajów podsypek i obsypek,

−

odporności na obciążenia wykonanych placów i dróg wewnętrznych, zgodnie z
przyjętą kategorią ruchu.

W zakresie prac elektrycznych należy przedstawić protokoły pomiarów:
−

skuteczność zerowania,

−

zabezpieczenia różnicowo-prądowego,

−

izolacji obwodów,

−

oporności uziemień.

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję,
w skład której wchodzą przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru, Kierownik Budowy.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Będzie on
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (np. poprzez Inspektora
nadzoru) na podstawie dokumentów zawierających wyniki testów i badań laboratoryjnych
oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami.
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym

powiadomieniem

Zamawiającego.

Odbiór

będzie

przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiającego.
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3.1. Próby końcowe i rozruch
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Zamawiającego.
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie
z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie.
Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót, które należy wykonać
obejmując następujący okres:
−

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,

−

sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,

−

sprawdzenie prawidłowości posadowienia kanałów ściekowych,

−

sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,

−

sprawdzenie zasypki ochronnej kanałów ściekowych,

−

sprawdzenie prawidłowości wykonywanych połączeń hydraulicznych,

−

sprawdzenie prawidłowości wykonywanych połączeń elektrycznych potwierdzonych
odpowiednimi protokołami.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z
dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. W trakcie realizacji prac należy
zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie
zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:
−

oględziny zewnętrzne przy uporządkowaniu terenu,

−

sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń,

−

sprawdzenie dokumentów budowy,

−

sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów.

3.2. Okres gwarancyjny
Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla następujących zaprojektowanych i wykonanych
elementów konstrukcyjnych i obiektów, instalacji i urządzeń na okres min. 24 miesięcy.
Zapewnienie o dostępności części zamiennych – przez 10 lat od daty dostawy,
potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Serwis na terenie
Polski.
Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości robót odbywać się będzie na poniżej
podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:
a) w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady z tytułu gwarancji jakości robót
Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę;
b) istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad
Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady
nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
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c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie;
d) gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje
roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:
− niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania Eksploatatora,
niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,
− obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją,
− uszkodzenia

przez

tzw.

siły

wyższe

(w

szczególności

wyładowania

atmosferyczne, powódź, pożar, skok napięcia w sieci elektrycznej, huraganowe
wiatry),
− uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczeń
podanych

wartości

konstrukcyjnych

i

eksploatacyjnych,

stosowania

niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

3.3. Odbiór – przejęcie Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich zaplanowanego zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu, licząc od
dnia

potwierdzenia

przez

Inżyniera

zakończenia

Robót

i

przyjęcia

wymaganych

dokumentów.
Odbioru Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników
oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania Robót z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem. W toku
odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja

przerwie

swoje

czynności

i

ustali

nowy

termin

odbioru.

Podstawowym

dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru Robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu.
Do przejęcia całości Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności
następujące dokumenty:
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi

w

toku

wykonania

robót

oraz

geodezyjnymi

powykonawczymi,
b) dokumentację rozruchową,
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
d) protokoły odbiorów częściowych,
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e) Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały),
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań
czynników oddziaływania na środowisko,
g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
h) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przekładki,
włączenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
i) infrastruktury i urządzeń,
j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
l) powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego Robót, jednak nie później niż 7 dni po terminie
nieudanego odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inżyniera Kontraktu.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier
Kontraktu i komisja stwierdzi ich wykonanie.
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1.

Dokumenty potwierdzające zgodność planowanego przedsięwzięcia
z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz inne posiadane
informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych
1)

Mapa zasadnicza

2)

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowalne

1.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową
i jej przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym
kontraktem zostały opisane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.
Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane
winny być przez Wykonawcę na bieżąco w trakcie realizacji prac projektowych i
wykonawczych.
Poniżej zestawiono podstawowe normy związane z projektowaniem i realizacją
przedmiotowego

zamierzenia

budowlanego.

Wykonawca

obowiązany

jest

do

stosowania wszystkich obowiązujących norm w zakresie Robót.
1. PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny – Przedstawianie uproszczone
prętów i kształtowników,
2. PN-ISO 8991:1996 System oznaczeń części złącznych,
3. PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny – Połączenia spawane, zgrzewane i
lutowane – Umowne przedstawianie na rysunkach,
4. PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika –
Wymagania termiczne,
5. PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika –
Wymagania

dotyczące

czystości

powietrza

dotyczących

Właściwości

użytkowe

w

oceny

własności

użytkowych,
6. PN-ISO

9836:1997

budownictwie.

Określenie

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,
7. PN-EN 1992-1-1:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu –
Część 1- 1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
8. PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu –
Część 1- 2: Reguły ogólne – Projektowanie na warunki pożarowe,
9. PN-EN 1992-3:2006 (U) Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji betonowych –
Część 3: Silosy i zbiorniki,
10. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część
1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
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11. PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część
1-2: Reguły ogólne – Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe,
12. PN-ISO 8756:2000 Jakość powietrza – Postępowanie z danymi dotyczącymi
temperatury, ciśnienia i wilgotności,
13. PN-B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu
(zmiana Azl),
14. PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne,
15. PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady
ogólne,
16. PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia. Symbole – Podział i opis
gruntów,
17. PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli –
Obliczenia statyczne i projektowe,
18. PN-EN-752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania,
19. PN-EN-752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie,
20. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania (Zmiana Az3),
21. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań i
metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji,
22. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania
ludzi,
23. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnętrznego,
24. PN-B-03434:1999

-

Wentylacja

-

Przewody

wentylacyjne.

Podstawowe

wymagania i badania,
25. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia
na rysunkach,
26. PN-EN

1886:2001

Wentylacja

budynków

-

Centrale

wentylacyjne

i

klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne IDT EN 1886:1998,
27. PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) – Część 5:
Określanie skuteczności filtru,
28. PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w
budynkach,
29. PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z
zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe,
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30. PN-B-02865:1997/Ap1:1999
Przeciwpożarowe

-

Ochrona

zaopatrzenie

przeciwpożarowa

wodne

–

budynków

Instalacja

–

wodociągowa

przeciwpożarowa,
31. PN-ISO-9296:1999 Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń
komputerowych i biurowych,
32. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część
1: Miejsca pracy we wnętrzach,
33. PN-EN-60598-2-2:2000 Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe –
Oprawy oświetleniowe wbudowywane,
34. PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,
35. PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,
36. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona

dla

zapewnienia

bezpieczeństwa.

Ochrona

przed

przepięciami.

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,
37. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia,
38. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie,
39. PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
40. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania

dotyczące

specjalnych

instalacji

lub

lokalizacji.

Wymagania

dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych,
41. PN- IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona

dla

zapewnienia

bezpieczeństwa.

Ochrona

przed

prądem

przeciążeniowym,
42. PN- IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Dobór

i

montaż

wyposażenia

elektrycznego

-

Aparatura

łączeniowa

i

sterownicza,
43. PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,
44. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa,
45. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja
środowisk
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46. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni,
47. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 1:
Zasady ogólne,
48. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 2:
Obróbka strumieniowo-ścierna,
49. PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 3:
Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym,
50. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne
systemy malarskie,
51. PN-EN

ISO

1461:2000

Powłoki

cynkowe

nanoszone

na

stal

metodą

zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania,
52. PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i
żeliwnych - Powłoki cynkowe i aluminiowe – Wytyczne,
53. PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją - Nakładanie powłok metalizacyjnych
z cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów
żelaza,
54. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność,
55. PN-EN

ISO

8501-1:2007

nakładaniem farb
powierzchni

-

(U)

Przygotowanie

i podobnych produktów

Część

1:

Stopnie

podłoży

- Wzrokowa

skorodowania

i

stalowych

przed

ocena czystości

stopnie

przygotowania

niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym
usunięciu wcześniej nałożonych powłok,
56. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje
betonowe i żelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru,
57. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje
betonowe i żelbetowe - Ochrona materiałowo-strukturalna – Wymagania,
58. PN-N-18002:2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy –
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,
59. PN-ISO-1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego –
Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu,
60. PN-EN-60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy
hałasu,

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
www.codex.pl

Str. 43

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KAWĘCZYN

61. Norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne,
62. Norma PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania,
63. Norma PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże
z gruntu stabilizowanego cementem,
64. PN-EN

13043:2004/AC:2004

Kruszywa

do

mieszanek

bitumicznych

i

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
65. Norma

PN-S-06102:1997

„Drogi

samochodowe.

Podbudowy

z

kruszyw

stabilizowanych mechanicznie. Wymagania i badania”.
66. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDPR Warszawa 2001 r.
67. Katalog typowych konstrukcji
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Załącznik nr 1

do Programu Funkcjonalno-Użytkowego
„Zaprojektowanie i budowa 45 przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kawęczyn”

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI
PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Planowanych jest łącznie 45 oczyszczalni, które należy zaprojektować i wykonać odpowiednio
do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, tj.:
−

2 os. – 1 nieruchomość,

−

3 os. – 3 nieruchomości,

−

4 os. – 13 nieruchomości,

−

5 os. – 10 nieruchomości,

−

6 os. – 10 nieruchomości,

−

7 os. – 4 nieruchomości,

−

8 os. – 3 nieruchomości.

Dopuszcza się wykonanie Oczyszczalni ścieków o wydajności przekraczającej rzeczywistą
liczbę mieszkańców, jednak nie o więcej niż 3 RLM.
W poniższej przedstawiono zestawienie planowanych lokalizacji poprzez wskazanie numerów
ewidencyjnych działek i obrębów ewidencyjnych dla nieruchomości, w obrębie których
planowane są Oczyszczalnie ścieków. W dalszej części złącznika przedstawiono zestawienie
graficzne lokalizacji w formie:
1) wskazania lokalizacji danej Nieruchomości na terenie gminy względem sąsiednich
miejscowości – obszar wyróżnionych kolorem czerwonym na fragmencie map
topograficznych,
2) wskazania szacunkowej, proponowanej lokalizacji danej Oczyszczalni ścieków na
terenie danej działki ewidencyjnej – obszar żółtego cieniowania na fragmencie
ortofotomapy.
Podpisy rycin wskazują na numer ewidencyjny działki lub działek oraz nazwę obrębu
geodezyjnego na terenie gminy Kawęczyn.
Dla niektórych działek wskazano kilka numerów ewidencyjnych, co odpowiedna numerom
działem, na terenie których wykonane muszą zostać prace budowlane, instalacyjne i
montażowe, w tym przecisk lub przewiert pod drogą (lokalizacje w miejscowości Tokary
Drugie).
Lp.

Nr działki

Obręb

Liczba osób

1

447/1

Będziechów

4

2

264

Będziechów

6

3

138

Okręglica

5

4

222

Będziechów

6

5

82/1

Będziechów

6

6

229

Będziechów

3

7

55

Będziechów

6

8

545

Głuchów

4

9

157/2

Głuchów

6

10

171

Głuchów

5

11

39

Głuchów

4

12

8 i 5 (6)

Głuchów

5

13

1./1

Głuchów

6

14

205

Głuchów

4

15

255/1

Głuchów

5

16

239

Głuchów

5

17

276/10

Głuchów

4

18

299/1

Głuchów

3

19

414

Głuchów

8

20

17

Kowale Pańskie Kolonia

8

21

92/1

Kowale Pańskie Kolonia

4

22

18./2

Kowale Pańskie Kolonia

5

23

40

Kowale Pańskie Kolonia

6

24

41

Kowale Pańskie Kolonia

4

25

178

Marianów

6

26

191

Marianów

7

27

187/1

Marianów

4

28

44

Marianów

7

29

51

Marianów

5

30

149

Milejów

3

31

146

Milejów

5

32

139

Milejów

7

33

135/1

Milejów

2

34

148

Milejów

7

35

264

Milejów

4

36

147,174,159

Tokary Drugie

6

37

182,155,160

Tokary Drugie

4

38

175,148,159

Tokary Drugie

4

39

48

Tokary Pierwsze

6

40

133

Tokary Pierwsze

5

41

182

Tokary Pierwsze

4

42

130

Tokary Pierwsze

4

43

176/1

Marcinów

8

44

97/3

Marcinów

5

45

183/2

Chocin

447/1, Będziechów

447/1 Będziechów

264, Będziechów

138, Okręglica

138, Okręglica

262, Będziechów

222, Będziechów

222, Będziechów

82/1, Będziechów

82/1, Będziechów

229, Będziechów

229, Będziechów

55, Będziechów

55, Będziechów

545, Głuchów

545, Głuchów

157/2, Głuchów

157/2, Głuchów

171, Głuchów

171, Głuchów

39, Głuchów

39, Głuchów

8 i 6 , Głuchów

8 i 6, Głuchów

1/1, Głuchów

1/1, Głuchów

205, Głuchów

205, Głuchów

255/1, Głuchów

255/1, Głuchów

239, Głuchów

239, Głuchów

276/10, Głuchów

276/10, Głuchów

299/1, Głuchów

299/1, Głuchów

414, Głuchów

414, Głuchów

17, Kowale Pańskie Kolonia

17, Kowale Pańskie Kolonia

92/1, Kowale Pańskie Kolonia

92/1, Kowale Pańskie Kolonia

18/2, Kowale Pańskie Kolonia

18/2, Kowale Pańskie Kolonia

40, Kowale Pańskie Kolonia

40, Kowale Pańskie Kolonia

41, Kowale Pańskie Kolonia

41 Kowale Pańskie Kolonia

178, Marianów

178, Marianów

191, Marianów

191, Marianów

187/1, Marianów

187/1, Marianów

44, Marianów

44, Marianów

51, Marianów

51, Marianów

149, Milejów

149, Milejów

146, Milejów

146, Milejów

139, Milejów

139, Milejów

135/1, Milejów

135/1, Milejów

148, Milejów

148, Milejów

264, Milejów

264, Milejów

147,174,159, Tokary Drugie

147,174,159, Tokary Drugie

182,155,159, Tokary Drugie

182,155,159, Tokary Drugie

148, 159, 175, Tokary Drugie

148, 159, 175, Tokary Drugie

48, Tokary Pierwsze

48, Tokary Pierwsze

133, Tokary Pierwsze

133, Tokary Pierwsze

182, Tokary Pierwsze

182, Tokary Pierwsze

130, Tokary Pierwsze

130, Tokary Pierwsze

176/1, Marcinów

176/1, Marcinów

97/3, Marcinów

97/3, Marcinów

48, Okręglica

48, Okręglica

