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Nazwy i kody CVP przedmiotu zamówienia: 
1. 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE, 
2.  45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 
3.  45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby, 
4.  45111200-0- Roboty pomiarowe, 
5. 45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
6.  45231300-8 - Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami , 
7. 45233120-6 - Roboty drogowe, 
8.  45231400-9 - Roboty elektryczne, 
9. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
10. 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej, 
11. 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu , 
12. 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 
13.  71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne , 
14. 71300000-1 - Usługi inżynieryjne, 
15. 71500000-3 - Usługi związane z budownictwem , 
16. 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego, 
17.  71540000-5 - Usługi zarządzania budową. 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Zakresu i formy programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 
dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Ogólny opis przedmioty zamówienia 

     Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzbrojenie studni głębinowej, budowa 

nowej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami ujęciowymi w Piaskach 

Królewieckich, polegająca na: 

• montażu studni głębinowej, 

• budowie stacji uzdatniania wody, 

• budowa zbiorników ujęciowych (początkowych), 

• budowie infrastruktury technicznej. 

Zakres opracowania został uzgodniony z Inwestorem (Zamawiającym) - Gminą 

Smyków. W dalszej części opracowania skrót  „SUW” odnosił się będzie do całego 

zakresu zadania wymienionego wyżej. 

Obiekty kubaturowe. 

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Piaskach Królewieckich (dz. nr 648). 

Na terenie działki nr 648 znajduje się jedna studnia głębinowa wykonana w lipcu 2016 

r, z której planuje się zaopatrzyć w wodę przyległe miejscowości. W związku                  

z okresowymi brakami wody w okresie letnim, konieczne jest  zwiększenie wydajności 

wodociągu gminnego. W tym celu na działce Nr 648 należy zaprojektować                     

i wybudować budynek STACJI UZDATNIANIA WODY. Budynek ma być projektowany 

na potrzeby techniczne obsługi ujęcia i jest jego integralnym elementem. Na działce     

nr 648 , nie występują żadne obiekty murowane.  

Odległość do najbliższego zabudowania wynosi ~ 30m. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 

      Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie nowej stacji uzdatniania 

wody. Istniejąca sieć wodociągowa po połączeniu z projektowaną SUW będzie 

zaopatrywać miejscowości objęte planowanym przedsięwzięciem: Piaski Królewieckie, 

Trawniki, Królewiec, Królewiec P., Zastawie. Woda z ujęcia będzie tłoczona za pomocą 

podwodnego agregatu pompowego Io do budynku stacji uzdatniania wody. Następnie 

woda trafi do zestawu aeracji i filtrów ciśnieniowych wypełnionych złożem kataliczno - 

kwarcytowym. W procesie filtracji woda zostanie pozbawiona wytrąconych związków 

żelaza i manganu oraz towarzyszącej im mętności i barwy. Woda uzdatniona zostanie 

skierowana do dwóch zbiorników  początkowych (dolnych) o poj. 100 m3 każdy. Woda 

ze zbiorników początkowych będzie tłoczona poprzez poziomy zestaw pompowy IIo do 
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sieci wiejskiej. W stacji uzdatniania zamontowany będzie zestaw do dozowania 

dezynfektanta - podchlorynu sodowego, używanego tylko w przypadku stwierdzonego 

skażenia mikrobiologicznego wody. Stacja będzie pracowała w pełni automatycznie.  

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji. 

     Piaski Królewieckie, Trawniki, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Zastawie to wsie 

położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w południowo-

zachodniej części gminy Smyków. Miejscowości te położone są na terenie Konecko-

Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Omawiany obszar znajduje się na 

granicy skłonu wysoczyzny i niewielkiej dolinki rzecznej rzeki Serbinówki stanowiącej 

prawobrzeżny dopływ rzeki Czarnej Taraski. Czarna Taraska natomiast stanowi z kolei 

lewobrzeżny dopływ rzeki Czarnej Koneckiej. 

W okolicy planowanej budowy SUW nie występują żadne zbiorniki wody stojącej. 

Planowane obiekty te będą zlokalizowane poza obszarem zabudowań miejscowości. 

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

1.2.1.a.  Lokalizacja terenu inwestycji - projekt i budowa stacji uzdatniania 

wody w Piaskach Królewieckich. 

     Projektowana stacja uzdatniania zlokalizowana będzie w miejscowości Piaski 

Królewieckie, gmina Smyków, powiat konecki, na działce nr 648, obręb geodezyjny 

Piaski Królewieckie. Właścicielem działki jak i eksploatatorem istniejącego ujęcia jest 

Gmina Smyków. 

1.2.1.b.  Zaopatrzenie w wodę - ujęcie w Piaskach Królewieckich 

      Wodociąg wiejski w miejscowościach Piaski Królewieckie, Trawniki, Królewiec, 

Królewiec Poprzeczny, Zastawie jest aktualnie zaopatrywany z ujęcia wody w 

Przyłogach. W ramach realizacji planu te miejscowości mają być dodatkowo zasilane z 

jednej nowej studni głębinowej i nowej stacji uzdatniania wody w Piaskach 

Królewieckich. Ujęcie wody w Piaskach Królewieckich po realizacji zadania 

inwestycyjnego będzie się składało się z jednej studni o oznaczeniach SW-1. W 

projektowanej stacji uzdatniania, woda surowa ze studni będzie tłoczona do zbiornika 

aeracji, odżelaziacza, odmanganiacza, dwóch zbiorników początkowych (dolnych) i 

dalej do istniejącej sieci wodociągowej. Wydajność obecnej stacji w Przyłogach jest 

niewystarczająca dla zwiększającego się zapotrzebowania, głównie w okresie letnim. 
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1.2.2. Istniejące uzbrojenie terenu. 

      Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne: 

• napowietrzną linię energetyczną, 

• napowietrzną linię teletechniczną, 

• sieć wodociągową, 

• podziemne bezodpływowe zbiorniki na nieczystości, tzw. szamba, 

Na omawiany obszar jest wykonany projekt budowlany sieci kanalizacji komunalnej. 

1.2.3. Istniejąca zieleń. 

     W rejonie planowanych robót nie występuje roślinność podlegająca ochronie. 

W rejonie istniejących drzew i krzewów roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, 

wykopy wykonując ręcznie. Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez 

obłożenie ich na całym obwodzie deskami i owinięcie drutem. Odsłonięte korzenie 

zabezpieczyć przed wysychaniem okrywając matami słomianymi i folią. W trakcie 

prowadzenia prac latem należy okresowo maty zwilżać wodą. W przypadku 

uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. 

1.2.4. Inne elementy zagospodarowania terenu wpływające na przedmiot 

zamówienia. 

     Planowane przedsięwzięcie położone jest w głównej zlewni rzeki Czarnej Taraski. 

Czarna Taraska natomiast stanowi z kolei lewobrzeżny dopływ rzeki Czarnej 

Koneckiej. Piaski Królewieckie położone są na terenie Konecko-Łopuszańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Ze względu na usytuowanie i rodzaj przedsięwzięcia prace nie będą miały wpływu na 

w/w tereny. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe. 

1.3.1. Ogólny opis funkcjonalno - użytkowy. 

     Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie stacji uzdatniania wody wraz 

z budową wodociągowych zbiorników początkowych (dolnych) w miejscowości Piaski 

Królewieckie gmina Smyków. Stacja uzdatniania wody (SUW) wraz z  ujęciem wody i 

zbiornikami, po wybudowaniu będą zajmować teren ok. 1600 m2. 

Zaplanowana stacja uzdatniania będzie pracowała w pełni automatycznie, z 

monitoringiem stanu urządzeń i przesyłem wybranych danych do systemu wizualizacji 

komputerowej w siedzibie eksploatatora (Gmina Smyków).  

Nie przewiduje się stałej obsługi stacji. 

Zakresem swym omawiany program obejmuje: 

- roboty ziemne i niwelację terenu, 
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- budowę stacji uzdatniania wody w budynku murowanym tradycyjnym, 

- montaż pompy głębinowej, rur tłocznych i obudowy studziennej z armaturą, 

- rozwiązanie techniczne i technologiczne sposobu uzdatniania wody, 

- retencję wody uzdatnionej - zbiorniki początkowe (dolne), 

- ssanie i tłoczenie wody uzdatnionej do sieci, 

- ogrodzenie terenu, 

- zjazd i drogi wewnętrzne, 

- sieci międzyobiektowe od studni do SUW i zbiorników, 

- zrzut wód popłucznych po podczyszczeniu do rowu, (docelowo do kanalizacji 

sanitarnej po jej wybudowaniu), 

- wytyczne dla branży budowlanej, 

- wytyczne dla branży AKPiA , 

- montaż agregatu prądotwórczego z SZR.   

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  – opis planowanych 

rozwiązań technicznych 

1.4.1. Montaż agregatu pompowego w istniejącej studni 

    Nowa studnia głębinowa zlokalizowana jest na działce nr 648 w obrębie budowanej 

SUW, szczegółowe parametry studni zostały określone w dokumentacji 

hydrogeologicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

Studnia wiercona posiada głębokość 70 m i została zafiltrowana kolumną filtrową PVC 

160 mm wyprowadzoną do wierzchu: 

- rura nadfiltrowa PVC – dł. 46,0 m, 

- filtr szczelinowy PVC – dł. 21,0 m, 

- rura podfiltrowa PVC – dł. 3,0 m. 

Na filtrze szczelinowym zamontowano siatkę filtracyjną nr 8. 

Wydajność studni wynosi 15 m3/h przy depresji 30,0 m. 

Pompę należy umieścić na głębokości 40-41 m p. p.t. 

Założono, że w studni zostanie zamontowana pompa o wydajności do 20 m3/h, przy 

wysokości podnoszenia odpowiedniej do pokonania wszystkich oporów w procesie 

uzdatniania oraz do napełnienia zbiorników początkowych o wysokości około 7,5 m nad 

terenem. W studni należy zamontować także  sondę hydrostatyczną do pomiaru 

poziomu lustra wody oraz zabezpieczenie pompy głębinowej przed suchobiegiem. 

1.4.2. Stan planowany (budowa budynku stacji uzdatniania wody) 

• wysokość pomieszczeń technicznych- min. 3,50 m, (w zależności od technologii), 

• ilość kondygnacji- jedna, 
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• powierzchnia zabudowy 30,0m2 - 80,0m2
, 

• osobne pomieszczenie chloratora, 

• osobne pomieszczenie sanitarne, 

1.4.2.1. Konstrukcja budynku stacji uzdatniania wody 

1.4.2.1.a. Ławy i stopy fundamentowe. 

    Ławy stopy fundamentowe należy zaprojektować i wykonać dostosowując do 

lokalnych warunków gruntowych. 

1.4.2.1.b. Ściany fundamentowe. 

    Ściany fundamentowe można wykonać z bloczków betonowych o gr. 24cm, 

ułożonych osiowo na ławach żelbetowych. Izolację termiczną stanowi styrodur gr.8 cm, 

natomiast jako hydroizolację zastosować - bitumiczne, dyspersyjne preparaty do 

hydroizolacji. 

1.4.2.1.c. Posadzka. 

    Pod posadzką należy wykonać podsypkę żwirową gr. 15 cm (zagęszczoną i 

stabilizowaną cementem), podkład z chudego betonu o gr. 10 cm (C16/20), izolację 

przeciwwilgociową z folii polietylenowej oraz izolację termiczną ze styropianu o gr. 10 

cm. Posadzkę o gr. 5 cm z betonu C30/37 należy zazbroić siatkami Ø 8 o oczkach 10 

cm. Ściany i dno kanału popłuczyn o gr. 5cm zazbroić analogicznie jak posadzkę, 

posadowić na warstwie chudego betonu o gr. 5cm (C16/20) i podsypce żwirowej o gr. 

15 cm. 

1.4.2.1.d. Ściany zewnętrzne. 

    Ściany zewnętrzne można wykonać z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm, na 

zaprawie zgodnie z wytycznymi producenta bloczków. Ocieplenie stanowi styropian gr. 

15 cm. Warstwę zewnętrzną wykonać z tynku strukturalnego. 

1.4.2.1.e. Nadproża i wieniec. 

  Zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania zgodnego PN i EN.  

1.4.2.1.f. Więźba dachowa. 

   Zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania zgodnego PN i EN. 

1.4.2.1.g. Stolarka okienna i drzwiowa. 

   Zaprojektować ilość okien gwarantującą normatywne oświetlenie. Okna PCV 

wielokomorowe o wsp. Umin-1,1. 

 1.4.2.1.h. Elementy wykończeniowe. 

    Na posadzce należy ułożyć terakotę na całej powierzchni ze spadkami w kierunku 

kanału popłuczyn. Ściany od wewnątrz wyłożyć glazurą do wysokości 2 m, a na 

pozostałej części ułożyć tynk cementowo-wapienny lub gipsowy, malowany farbą 
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akrylową. Parapety zewnętrzne PCV lub z blachy aluminiowej, wewnątrz wykończenie 

płytkami ceramicznymi. Brama garażowa dwuskrzydłowa lub rolowana o wymiarach 

(S0xH0) 200 x 250 cm. 

1.4.2.1.i Rynny i rury spustowe. 

    Rynny i rury spustowe systemowe Ø 100. 

1.4.2.1.j. Obróbki blacharskie. 

    Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  0,6 mm. 

1.4.2.1.k. Wentylacja. 

    Otwory wentylacyjne w ścianie nawiew/wywiew. Odpowietrzenie przyziemia - rury 

PCV wyprowadzone ponad dach w postaci wywiewek kanalizacyjnych DN 150 PCV. 

1.4.2.1.l. Instalacje elektryczna 

    Instalacja elektryczna zapewniająca zasilanie wszystkich urządzeń technicznych, 

oświetlenia wbudowanego, sterowania, oświetlenia zewnętrznego, instalacji 

monitoringu, alarmowej i  AKPiA. 

Należy zaprojektować i wykonać zasilanie energetyczne SUW w Piaskach 

Królewieckich z projektowanego złącza kablowego na podstawie warunków 

technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej - PGE. 

1.4.2.1.m. Instalacje sanitarne 

1) Pomieszczenie sanitarne: 

Doprowadzenie wody wykonać z kolektora tłocznego zestawu pompowego rurą PP 

zgrzewaną. Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC lub PP łączonych na wcisk. 

W pomieszczeniu sanitarnym należy zaplanowano umywalkę ceramiczną z 

przepływowym podgrzewaczem wody 3,5 kW, 230V, z baterią oraz  muszlę ustępową 

ze spłuczką. Ścieki z sanitariatu odprowadzone będą do zbiornika ścieków, docelowo 

do sieci kanalizacji komunalnej po jej wybudowaniu. 

2) Pomieszczenie techniczne: 

Umywalka 

Doprowadzenie wody wykonać z kolektora tłocznego zestawu pompowego rurą PP 

zgrzewaną. W pomieszczeniu stacji należy zaplanowano umywalkę ze stali 

nierdzewnej  z przepływowym podgrzewaczem wody 3,5 kW, 230V, z baterią. Ścieki z 

umywalki odprowadzone będą do kanalizacji popłuczyn. 

Punkt czerpalny ze złączką do węża 

Zaplanowano punkt czerpalny wody ze złączką do węża wraz zaworem 

antyskażeniowym EA251, 1/2 " do zmywania posadzek. 
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1.4.3. Pompy głębinowe, rury tłoczne. 

   Woda surowa pobierana będzie z istniejącej studni głębinowej SW-1 i doprowadzona  

rurociągiem (DN 63 - 110 PE) do budynku stacji uzdatniania wody. 

W oparciu o dane geologiczno - techniczne istniejącej studni oraz planowany układ 

pracy SUW założono, że w studni zostanie zamontowana pompa o wydajnościach do 

20 m3/h. 

Rury tłoczne 

Należy zaprojektować pionowe przewody tłoczne w studni tj. rury DN 50 - 80 ze stali 

nierdzewnej typ AISI 304 = 1.4301, o długości ok. 40-41 m w odcinkach po 4 m, 

obustronnie kołnierzowe PN 16, z uchwytami do mocowania kabla zasilającego pompę 

oraz kabla sondy poziomu. 

Obudowa 

Należy zaprojektować montaż betonowej podstawy do obudowy. Jako nową obudowę 

zaplanowano termoizolacyjną obudowę z laminatu poliestrowo szklanego z 

wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 50 mm, z kompletnym wyposażeniem 

oprócz wodomierza, - w jego miejsce wstawka rurowa. 

1.4.4. Technologia uzdatniania wody 

   W oparciu o powyższe założenia, należy zaprojektować i wykonać następujący ciąg 

technologiczny: 

• tłoczenie wody surowej ze studni głębinowej do aeratora w budynku SUW, 

• napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym, 

• filtracja wody w filtrach ciśnieniowych na złożu kwarcowym - w celu usunięcia 

związków żelaza i manganu, 

• tłoczenie wody uzdatnionej do zbiorników początkowych (dolnych), 

• tłoczenie wody uzdatnionej ze zbiorników do sieci wiejskiej, 

• ewentualna, awaryjna dezynfekcja wody uzdatnionej przy użyciu zestawu 

dozującego roztwór podchlorynu sodowego do wody uzdatnionej. 

1.4.5. Zbiorniki początkowe 

    Na podstawie bilansu wody proponuje się zaprojektowanie 2 zbiorników 

retencyjnych początkowych (dolnych) o poj. użytkowej 100 m3 każdy, wraz  z 

niezbędnym orurowaniem i armaturą. Zbiorniki o średnicy zewnętrznej ok. 5,0 m i 

wysokości H-ok. 7,3 m wraz z izolacją i obudową. 

1.4.5.1. Zastosowanie 

    Pionowe, stalowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne służą do magazynowania 

wody pitnej, co pozwala na wyrównanie okresowych deficytów wody, spowodowanych 
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najczęściej zbyt małą wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania. 

Zbiorniki retencyjne stanowią jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie źródła wody z 

przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych. Są także rezerwuarem wody do 

płukania układu filtracyjnego na SUW. 

1.4.5.2. Konstrukcja zbiornika 

    Pionowe zbiorniki retencyjne winny być wykonane z elementów stalowych (stal 

niskowęglowa), atestowanych. Zbiorniki muszą się składać z płaszcza w kształcie 

pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. 

W dachu ma być komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu 

lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik winien posiadać dwa włazy rewizyjne: 

• na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą, 

• w dolnej części płaszcza właz okrągły. 

Ponadto zbiorniki mają być wyposażone w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną 

umożliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia 

technologicznego zbiornika wchodzić ma również wewnętrzne orurowanie. Wszystkie 

króćce przyłączeniowe zakończone mają być kołnierzami na ciśnienie PO=1,0 MPa i 

znajdować się w dnie zbiornika, co wymaga uwzględnienia przy projektowaniu i 

wykonywaniu fundamentu.  

1.4.5.3. Izolacja oraz zabezpieczenie antykorozyjne 

     Izolacja termiczna zbiorników ma być wykonana na zewnętrznej stronie płaszcza 

stalowego z wełny mineralnej o grubości g=100 mm. Izolacji podlega także zadaszenie 

oraz właz na dachu (styropian o grubości g=100 mm). Izolacja na zewnątrz 

zabezpieczona  płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub z blachy aluminiowej, 

ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy 

nierdzewnej. 

Od środka zbiornik należy pomalować farbą z atestem PZH. Wszystkie zewnętrzne 

elementy zbiornika malować dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową oraz lakierem 

asfaltowym. Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonać w wersji ocynkowanej lub 

innej, po uzgodnieniach z Zamawiającym. 

1.4.5.4. Transport zbiorników retencyjnych 

    W zależności od pojemności zbiornika retencyjnego oraz odległości od miejsca jego 

eksploatacji zbiorniki dostarczane są w całości lub w elementach. Izolacja termiczna i 

płaszcz zewnętrzny montowane są zawsze na miejscu eksploatacji, po ustawieniu 

zbiornika na fundamencie. 
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Ze względu na duże gabaryty zbiorniki przewożone są od producenta na miejsce 

eksploatacji specjalistycznym transportem do przemieszczania ładunków 

ponadgabarytowych. Obowiązkiem inwestora jest przygotowanie terenu do rozładunku 

zbiornika. 

Wytyczne do projektowania fundamentu pod zbiornik dostarcza producent zbiornika. 

Wykonanie  dla DN=4800 mm (o objętości użytkowej 100 m³). 

Należy przewidzieć możliwość wyłączenia jednego ze zbiorników np. na czas 

remontu i konserwacji dlatego też należy zaprojektować komorę  zasuw 

(rozdzielczą) przy zbiornikach aby umożliwić ich niezależną pracę. 

1.4.5.5. Opis króćców 

Zbiorniki winny być wyposażone w króćce: 

-  spustowe (w celu całkowitego opróżnienia zbiorników), z odprowadzeniem 

kanałem do istniejącego rowu, 

- przelewowe (zapobiegający przepełnieniu zbiorników) z odprowadzeniem 

kanałem do istniejącego rowu, 

- tłoczne (do napełniania zbiorników) 

- ssące wyprowadzone do SUW tj. do pompowni IIo, 

- sondy pomiarowej, 

- otwór rewizyjny dolny, 

- otwór rewizyjny górny. 

1.4.6.  Rurociąg wody surowej 

    Rurociągi wody surowej (DN 63-110), od studni SW-1  do budynku SUW należy 

wykonać z rur PE100 PN10  SDR 17, zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo. 

Na rurociągu tłocznym wody surowej od studni należy zaplanować odejście na hydrant 

podziemny DN 80 (alternatywnie komorę zrzutową z zasuwami), który umożliwi zrzut 

wody ze studni bez podawania tej wody do SUW np. przy skażeniu bakteriologicznym 

studni i jej dezynfekcji. 

1.4.7.  Zestaw pompowy IIo 

     W budynku stacji należy zaprojektować zestaw pompowy IIo, którego zadaniem 

będzie pompowanie wody uzdatnionej ze zbiorników początkowych (dolnych) do sieci 

wiejskiej. 

Proponuje się kompletny zestaw hydroforowy z wielostopniowymi pompami pionowymi 

połączonymi szeregowo w ilości od 3 do 5 pomp, w tym pompa rezerwowa. Zestaw 

zblokowany, wraz z armaturą zamontowany na jednej ramie ze stali kwasoodpornej. 

Podstawowe parametry pompowni IIo (zestawu hydroforowego): 
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• Tłoczone medium: woda czysta, nieagresywna chemicznie o temp. poniżej 50°C,  

• Rodzaj instalacji: bytowo – hydrantowa,  

• Źródło zasilania: zbiornik z napływem na pompy,  

• Max wydajność: Qmax = 40 m3/h , 

• Wysokość podnoszenia pomp: H = 50 m , 

• Ciśn. za zestawem: pwym = 5 bar, 

• Liczba pomp: 3-5 pomp,  

• Pompa rezerwowa, 

• Przetwornica częstotliwości , 

• Zabezpieczenia: zwarciowe, termiczne, przed zanikaniem fazy, przed 

suchobiegiem, 

• Zasilanie energetyczne- 3x400V 50Hz, 

• Materiał: kolektory ze stali kwasoodpornej, 

• Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100-150 na rurociągu tłocznym.  

• Dodatkowa pompa do płukania filtrów wraz z wodomierzem: 

        - kolektor ssawny ze stali kwasoodpornej, 

       - kolektor tłoczny ze stali kwasoodpornej, 

       - armatura zwrotna i odcinająca na ssaniu i tłoczeniu, 

       - kołnierze luźne i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 

(1.4301) zgodnie z PN-EN 100881, 

    - zestaw pompy płucznej zamontować na wspólnej ramie z zestawem hydroforowym. 

Zestaw pompowy winien posiadać atest PZH na kompletne urządzenie 

1.4.8.  Rurociąg tłoczny wody uzdatnionej 

    Rurociąg tłoczny wody uzdatnionej DN 110-160 z budynku SUW (stacji pomp IIo) do 

istniejącej sieci wiejskiej należy wykonać z rur PE100  PN 10 SDR 17. 

1.4.9.  Rurociąg ssawny wody uzdatnionej 

    Rurociąg ssawny wody uzdatnionej DN 110-200 ze zbiorników do stacji pomp IIo  

należy wykonać z rur PE100  PN 10 SDR 17. 

1.4.10.  Ogrodzenie terenu 

   Teren stacji należy ogrodzić siatką stalową ocynkowaną lub ogrodzeniem panelowym 

ocynkowanym na słupkach stalowych ocynkowanych o wysokości 2,0 m wraz z 

betonową podmurówką.  Zaprojektować bramę rozwieraną lub przesuwną szer. 4,0 m 

oraz furtkę o szer. 1,0 m, w systemie stalowym ocynkowanym, zgodnym z 

ogrodzeniem o wysokości 2,0 m. 
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1.4.11. Droga dojazdowa, zjazd  

    Zjazd z drogi powiatowej należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm na 

podbudowie z kruszywa naturalnego  o odpowiedniej grubości i ograniczyć 

krawężnikami betonowymi. Wystąpić o warunki techniczne na zjazd indywidualny do 

zarządcy drogi. 

Drogę wewnętrzną w nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody należy wykonać ze 

zbrojonych betonowych płyt ażurowych gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa 

naturalnego  o odpowiedniej grubości, drogę ograniczyć krawężnikami betonowymi. 

Płyty należy wypełnić humusem lub kruszywem kamiennym płukanym. 

1.4.12. Zrzut wód popłucznych i przelewowych 

      Należy zaprojektować i wybudować rurociągi kanalizacyjne odprowadzające wody 

popłuczne z (SUW), wody przelewowe ze zbiorników. Kanalizację wykonać z rur         

Ø 200x5,9 i  Ø160x4,7 PVC-U kanalizacyjnych, gładkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z 

uszczelkami zintegrowanymi. W miejscach załamań rurociągu, należy zaprojektować 

studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych średnicy 425, 630, 800, 1000 mm.  

Wytyczne dla branży budowlanej ujęto w punkcie 1.4.2. 

1.4.13. Agregat prądotwórczy 

      W budynku SUW należy zaprojektować i zabudować agregat prądotwórczy o mocy 

odpowiadającej zapotrzebowaniu ciągłemu (PRP) i awaryjnemu (LTP), agregat bez 

obudowy z rozruchem automatycznym przystosowanym do pracy z SZR (układ 

samoczynnego załączania rezerwy). Całość winna być zmontowana poprzez układy 

amortyzujące na sztywnej ramie ze stalowym zbiornikiem paliwa. Praca agregatu 

powinna podlegać systemowi monitoringu. Tłumik na zewnątrz budynku. 

W pomieszczeniu agregatu przewidzieć otwory na wyrzutnię i czerpnię. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe - opis planowanych 

rozwiązań technicznych - stacja uzdatniania wody w Piaskach 

Królewieckich. 

1.5.1. Zapotrzebowanie na wodę, wydajność stacji i pompowni 

     Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich będzie źródłem wody dla 

czterech miejscowości: Piaski Królewieckie, Trawniki, Królewiec, Królewiec Poprzeczny 

i Zastawie. Analizę zapotrzebowania na wodę prowadzono w oparciu o dane 

sumaryczne z wymienionych wodociągów. 

Wydajność części technologicznej stacji uzdatniania wody 

QhmaxSUW określono na podstawie bilansu wody dla wodociągu zbiorowego 

wykonanego. Na tej podstawie zapotrzebowanie Q śr.d. = 150 m3/d. 
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Wyliczenie koniecznej wydajności SUW uzgodniono z Gminą Smyków.  

Ostatecznie określono konieczną godzinową wydajność części technologicznej SUW: 

 QhmaxSUW = 20,0 m3/h 

Maksymalna dobowa wydajność stacji wyniesie: 

16 h x 20,0 m3/h = 320 m3/d 

Określono konieczną godzinową wydajność pompy głębinowej na max. 20,0 m3/h. 

Określono konieczną godzinową wydajność zestawu pompowego IIo z uwagi na 

zapotrzebowanie przeciwpożarowe, które wyniesie  5,0 - 40,0 m3/h. 

Zgodnie z wytycznymi Gminy Smyków ciśnienie tłoczenia zestawu pompowego IIo ma 

wynosić 4,0 -5,0 bar. 

1.5.2. Założenia planu 

W oparciu o powyższe przyjęto następujące, podstawowe założenia do planu: 

• wydajność części technologicznej stacji uzdatniania wody - 20,0 m3/h, 

• technologia uzdatniania wody oparta na procesach naturalnych - 

jednostopniowym napowietrzaniu i filtracji, bez dozowania chemikaliów, silnych 

utleniaczy, przyjazna człowiekowi i środowisku, 

• jakość wody uzdatnionej - zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417) z późniejszymi zmianami, 

• dwustopniowe pompowanie wody, 

• zbiorniki początkowe (dolne) 2 x po 100 m3 z orurowaniem, 

• ciśnienie tłoczenia zestawu pompowego IIo - 4,0-5,0 bar, 

• wybudowany zostanie nowy budynek stacji uzdatniania wody w technologii 

murowej tradycyjnej, 

• istniejąca studnia zostanie uzbrojona w pompę głębinową, rury tłoczne i 

obudowę studzienną, 

• wody popłuczne po podczyszczeniu w osadniku odprowadzane będą do 

istniejącego rowu (po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego), alternatywnie do 

zbiornika ścieków, docelowo do  kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu, 

• optymalizacja doboru urządzeń w aspekcie techniczno - ekonomicznym, 

• opomiarowanie wybranych parametrów pracy SUW, 

• automatyzacja pracy SUW, monitoring z przesyłem wybranych danych do 

siedziby eksploatatora, brak stałej obsługi stacji, 

• możliwość zdalnego sterowania pracą SUW, 

• zamontowanie agregatu prądotwórczego, 
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• oszczędność wody i energii w pracy SUW. 

1.5.3. Technologia uzdatniania wody 

W oparciu o powyższe założenia, należy zaprojektować i wykonać następujący ciąg 

technologiczny: 

• tłoczenie wody surowej ze studni głębinowej do aeratora w budynku SUW, 

• napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym, 

• filtracja wody w filtrach ciśnieniowych na złożu kwarcowym - w celu usunięcia 

związków żelaza i manganu, 

• tłoczenie wody uzdatnionej do zbiorników zewnętrznych (dolnych), 

• tłoczenie wody uzdatnionej ze zbiorników do sieci wiejskiej, 

• ewentualna, awaryjna dezynfekcja wody uzdatnionej przy użyciu zestawu 

dozującego roztwór podchlorynu sodowego do wody uzdatnionej. 

1.5.4. Ujęcie wody podziemnej, agregaty pompowe, obudowy studzienne. 

1.5.4.1. Studnia SW-1 

      Studnia istniejąca. Wykonana w oparciu o dokumentację hydrogeologiczną. 

Studnia posiada zatwierdzoną „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby 

eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych”. Wydajność studni wynosi Qe=15 m3/h przy 

depresji Se=30,0 m. 

1.5.4.2. Pompy głębinowe, rury tłoczne. 

    Woda surowa pobierana będzie z istniejącej studni głębinowej SW-1                          

i  doprowadzona rurociągiem DN 63-110 PE do budynku stacji uzdatniania wody. 

W oparciu o dane geologiczno - techniczne istniejącej studni oraz planowany układ 

pracy SUW założono, że w studni zostanie zamontowana pompa o wydajności max. 

20,0 m3/h. 

Wysokość podnoszenia pompy Io powinna umożliwić wydobycie wody ze studni z 

poziomu jej zalegania z uwzględnieniem:  

• poziom statyczny zwierciadła wody w studni, 

• poziom depresji, 

• ewentualną różnicę rzędnych poziomu studni i dna zbiornika 

retencyjnego, 

• straty na armaturze w studni, 

• straty liniowe na odcinku studnia – budynek SUW, 

• straty na technologii uzdatniania, 

• wysokość zbiornika retencyjnego (maksymalny poziom wody w 

zbiorniku), 
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• ciśnienie wypływu w zbiorniku retencyjnym.                

Podstawowe parametry pompy głębinowej: 

• możliwość zabudowy zespołu pompowego w pozycji wiszącej, stojącej, 

• możliwość zabudowy w wierconych otworach studziennych mało-średnicowych 

bez płaszczy kierująco-ssących,  

• liniowe usytuowanie króćców w płaszczu hermetycznym, 

• zwarta konstrukcja wymagająca minimum przestrzeni,  

• pompa i silnik winny posiadać standardową konstrukcję połączeń i sprzęgieł wg 

NEMA (normal USA), akceptowaną i stosowaną przez wszystkich producentów 

pomp głębinowych na świecie,  

• wielowypustowe nasuwane sprzęgło zapewniające  łatwy montaż i demontaż lub 

wymianę, co upraszcza obsługę serwisową,  

• układ łożyskowy pompy i silnika nie wymagający obsługi w pompie, smarowany 

cieczą pompowaną w silniku i cieczą wypełniającą silnik, wyprowadzającą z 

niego ciepło strat energetycznych,  

• materiał wirnika, korpusu, sprzęgła pompy głębinowej :- stal nierdzewna, 

• Prędkość wody opływającej silnik agregatu pompowego powinna wynosić 

Vmin=0,2 m/s, 

• współpraca z przetwornikiem częstotliwości, 

• zabezpieczenie podprądowe poprzez pomiar prądu biegu jałowego – II stopień 

zabezpieczenia, 

• sonda hydrostatyczna -  I stopień zabezpieczenia. 

Rury tłoczne 

Należy zaprojektować w studni rury DN 50-80 ze stali nierdzewnej typ AISI 304 = 

1.4301, o długości 40-41 m w odcinkach po 4 m obustronnie kołnierzowe PN 16, z 

uchwytami do mocowania kabla zasilającego pompę oraz kabla sondy poziomu. 

1.5.4.3. Obudowa studzienna. 

    Zaplanowano wykonanie naziemnej obudowy studziennej dla studni SW-1 z laminatu 

poliestrowo szklanego z wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 50 mm, z 

kompletnym wyposażeniem oprócz wodomierza, - w jego miejsce wstawka rurowa. 

Wodomierz wody studziennej montowany będzie w pomieszczeniu SUW gdzie są 

lepsze warunki zabudowy i poprawnej pracy dla tego urządzenia.  

W skład wyposażenia obudowy studni wchodzi: 

● Podstawa pod obudowę studni - prefabrykat, wykonany w ażurowej konstrukcji 

stalowej, obudowany powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego. Wypełnienie pianką 



Program funkcjonalno-uŜytkowy dla inwestycji:  stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich gm. Smyków

 
18 

 

 

poliuretanową dla ocieplenia podstawy. 

Wymiary podstawy: 1,66 x 1,10 x 0,10 m (długość x szerokość x wysokość). Komplet 

śrub kotwiących podstawę do podłoża (fundamentu). 

● Pokrywa obudowy studni z laminatu poliestrowo-szklanego, dwuelementowa z 

wypełnieniem wewnętrznym pomiędzy laminatem z pianki poliuretanowej o grubości ok. 

50 mm dla ocieplenia. 

Pokrywa wyposażona w wentylację na okres zimowy (nawiew i ocieplony kominek 

wentylacji z zabezpieczeniem siatkowym przed owadami, nawiew z zamykaniem na 

okres zimowy). 

● Wyposażenie dodatkowe pokrywy obudowy: 

- Czujniki kontaktronowe w metalowej obudowie do sygnalizacji otwarcia pokrywy 

obudowy (do zabezpieczenia antywłamaniowego dla studni). Pokrywa z zawiasami do 

otwierania (podnoszenia) pokrywy. Wspomaganie dla podnoszenia pokrywy. 

- Zamek zabezpieczający przed otwarciem pokrywy przez osoby niepowołane. 

● Kompletna głowica studni ze stali nierdzewnej typ AISI 304 = 1.4301 dla 

zamocowania rurociągu DN 50-80 i pompy głębinowej, obrotowy kołnierz u góry 

głowicy. Rurki 5/4" dla urządzeń pomiarowych - sonda poziomu i piezometr. Uszczelki i 

komplet śrub mocujących ze stali nierdzewnej. 

● Kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej typ jw. z uzbrojeniem w zasuwę krótką 

DN 50-80 z kółkiem, klapę zwrotną miedzykołnierzową DN 50-80, kurek dla 

odpowietrzenia i poboru próbek, kurek manometryczny i manometr kontrolny. 

● Komplet wyposażenia: 2 elementowe łupki z pianki poliuretanowej do ocieplenia 

przewodu wyjściowego, hermetyczna skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego z 

rozłącznikiem (do połączenia kabla zasilającego z kablem pompy głębinowej) itp. 

● Automatyczne ogrzewanie obudowy (w okresie zimowym i w czasie, kiedy pompa nie 

pracuje) z termostatem i grzejnikiem w obudowie studni. 

1.5.4.4. Stacja uzdatniania wody, dobór urządzeń 

    W stacji uzdatniania wody realizowanych będzie szereg procesów technologicznych 

opisanych poniżej. 

1.5.4.4.1. Napowietrzanie wody 

    Do skutecznego zmniejszania zawartości związków żelaza i manganu konieczne jest 

dostarczanie do wody przed filtrami odpowiednich ilości tlenu z powietrza 

atmosferycznego. Objętość aeratora musi zapewniać odpowiedni czas kontaktu wody z 

powietrzem konieczny do przeprowadzenia reakcji utleniania związków żelaza, 

katalitycznego utleniania związków manganu oraz do odgazowania wody - głównie 
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usunięcia niepożądanego CO2. Należy zaprojektować aerator do napowietrzania wody 

przed stopniem filtracji. 

Zakłada się napowietrzanie wody z minimalnym czasem kontaktu wody i powietrza ok. 

3 min. 

AERATOR 

1/ Zbiornik aeratora wykonany ze stali węglowej. 

2/ Wyposażony we właz boczny 

3/ Zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie następująco, warunki malowania: 

- Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna zbiornika przygotowana według PN-EN 8501-

1,2,3 oraz PN-EN ISO 12944-4 do stopnia czystości S.A. 21/2. 

- Grubość powłok malarskich oraz liczbę warstw należy przyjąć zgodnie z normą PN-

EN ISO 12944-5, kategoria korozyjności powierzchni: C3, okres trwałości: długi, 

Grubość warstw powłoki zewnętrznej: 

• podkład epoksydowy < 80 hm 

• farba nawierzchniowa poliuretanowa < 80 hm Grubość powłoki wewnętrznej 

zbiornika: 

• Powłoka elastomerowa poliuretanowa lub epoksydowa < 300 hm, z atestem 

PZH. 

4/ Króciec górny wlotowy i dolny wylotowy kołnierz DN80. 

5/ Króćce 1/2 " po wodowskaz. 

6/ Króciec1/2 " na dopływie sprężonego powietrza. 

7/ Króciec 1/2 " w górnej dennicy do spustu nagromadzonych gazów. 

8/ Atest PZH i dokumenty UDT. 

Wyposażenie aeratora 

Aerator wyposażony w m.in. następujące elementy: 

1/ Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301 

2/ Oprzyrządowanie tworzące układ automatycznego utrzymania poduszki powietrznej, 

w skład układu wchodzą m.in sonda poziomu, zawory elektromagnetyczne na dopływie 

powietrza i spuście gazów, zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne na dopływie 

powietrza. 

3/ Manometr tarczowy 0-0,6 MPa. Manometry montowane na kurkach 

manometrycznych trójdrożnych. 

4/ Zawór spustowy 1" u dołu aeratora. 
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1.5.4.4.2. Filtracja 

    Napowietrzona woda kierowana będzie do bloku filtracji gdzie usuwane będą związki 

żelaza, manganu oraz redukowana będzie mętność wody. Należy zaprojektować 

filtrację jednostopniową przez katalityczno-kwarcowe złoże filtracyjne. Dobór zbiornika 

filtracji w/g propozycji technologa wody. 

Wyposażenie filtrów 

Inwestor oczekuje że zbiorniki filtracyjne będą wyposażone w m.in. następujące 

elementy: 

1/ Orurowanie ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 , kształtki i rury spawane i 

łączone na kołnierze. 

2/ Przepustnice z napędami pneumatycznymi dwustronnego działania, z 

elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi na napięcie 24 V DC, z tłumikami 

wypływu. Korpusy przepustnic z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie, 

dyski ze stali nierdzewnej AlSI316, uszczelnienia z EPDM. 

3/ Złoże filtracyjne kwarcowe. Frakcja właściwa w złożu powinna stanowić co najmniej 

80 % masy złoża. 

4/ Manometr tarczowy 0-0,6 MPa na wlocie wody surowej do filtra i na wylocie wody 

uzdatnionej. Manometry montowane na kurkach manometrycznych trójdrożnych. 

5/ Kurek do poboru próbek wody uzdatnionej DN 15. 

6/ Odpowietrzenie automatyczne i ręczne. 

7/ Zawór spustowy u dołu filtra. 

1.5.4.4.3. Regeneracja złóż filtracyjnych 

    Regenerację złóż filtracyjnych należy przewidzieć w pięciu etapach: 

- dwa etapy poprzedzające właściwą regenerację - spust ciśnienia oraz obniżenie 

zwierciadła wody w filtrze przed wzruszaniem, 

- wzruszanie złóż filtracyjnych powietrzem, 

- płukanie złóż wodą uzdatnioną, w kierunku od dołu do góry, 

- spust pierwszego filtratu - płukanie wodą surową w kierunku od góry do dołu. 

Należy przyjąć następujące, gwarantujące uzyskanie co najmniej 25% ekspansji złóż 

filtracyjnych, intensywności przepływu mediów płuczących: powietrze - 60 m3/h / m2 

woda 30 m3/h / m2 . 

1.5.4.4.4. Cykl filtracyjny, ilość wód popłucznych. 

    Orientacyjną długość cyklu filtracji określi technolog wody. 

Prawdziwa, bliska optymalnej długość cyklu filtracyjnego powinna zostać wyznaczona 

w czasie rozruchu technologicznego. 
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W trakcie eksploatacji filtrów obsługa będzie mogła na bieżąco sprawdzać pojemność 

masową zatrzymywanych zanieczyszczeń i na jej podstawie podejmować decyzje o 

rozpoczynaniu procesu regeneracji - korygować nastawy sterownika. 

Wody popłuczne zrzucone zostaną do rowu alternatywnie do zbiornika ścieków a w 

perspektywie do kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu. 

1.5.4.4.5. Sprężone powietrze 

    Sprężone powietrze wykorzystywane będzie do napowietrzania wody, do wzruszania 

złoża w procesie jego regeneracji. 

Na zbiorniku sprężonego powietrza agregatu sprężarkowego winien być zamontowany 

fabrycznie zawór bezpieczeństwa zabezpieczający zbiornik. 

Za zbiornikiem ciśnienie powietrza będzie redukowane na kolektorze powietrza do 

wartości poniżej 0,6 MPa. Konieczne jest zamontowanie tam zaworu bezpieczeństwa 

nadciśnieniu początku otwarcia poniżej 0,6 MPa. 

Proponuje się sprężarkę tłokową bezolejową z funkcją automatycznego restartu po 

zaniku napięcia. Proponuje się sprężarkę rezerwową i podstawową. 

Zbiornik sprężarki 100 l.  

Konstrukcja 

- kompletna sprężarka zamontowana na stojącym zbiorniku, 

- wewnętrzne pokrycie zbiornika, 

- tłumiki drgań pomiędzy zbiornikiem a sprężarką, 

- automatyczna regulacja włącznikiem ciśnieniowym, 

- odpowietrzanie sprężarki po wyłączeniu poprzez włącznik ciśnieniowy, 

- rozruch bezpośredni silnika.  

Agregat Sprężarkowy 

- chłodzony powietrzem jedno-stopniowy, 2-cylindrowy, bezolejowy,  

- korbowody i wał korbowy z długo smarownymi łożyskami teflonowymi 

- wszystkie ruchome elementy wyważane, 

- filtr ssania z tłumikiem,  

- krótki skok i niska prędkość tłoka, 

- bezpośrednie sprzęgnięcie silnika i bloku sprężarki, 

- silnik z wentylatorem chłodzącym silnik i blok sprężarki, 

Wyposażenie 

- zawór zwrotny, manometr, zawór bezpieczeństwa,   

- nastawny włącznik ciśnieniowy z włącznikiem zasilania i odciążeniem rozruchu, 

- zawór spustu kondensatu.  
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1.5.4.4.6. Dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodowego 

    W celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekcji sieci należy 

przewidzieć zastosowanie w pomieszczeniu SUW układu dozującego roztwór 

podchlorynu sodu. Zestaw nie jest przewidziany do stałej pracy. Jest to urządzenie 

kompaktowe, które może być użyte do awaryjnej dezynfekcji wody zarówno w stacji jak 

i innym miejscu sieci podczas sytuacji awaryjnej lub planowej okresowej dezynfekcji 

odcinka sieci. Urządzenie musi posiadać własną instrukcję użytkowania wraz z 

instrukcją bezpieczeństwa przy stosowaniu podchlorynu sodowego. 

Ze względu na awaryjny charakter chlorowania a także krótką (ok. 2 tygodnie) trwałość 

handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje się magazynowania 

podchlorynu sodu w pomieszczeniu stacji. Roztwór podchlorynu będzie dowożony w 

przypadku konieczności dozowania. Przykładowy zestaw winien  składać się z 

walcowego zbiornika na roztwór podchlorynu sodu, o pojemności 60 dm3 oraz 

montowanej na zbiorniku pompy membranowej. W zbiorniku podchlorynu montowane 

są dwie sondy poziomu: awaryjna o niskim poziomie roztworu oraz poniżej sonda 

suchobiegu wyłączająca pompkę dozującą. Zbiornik podchlorynu z pompką dozującą 

powinien być ustawiony na gretingu przykrywającym szczelną wannę wychwytową, o 

wymiarach w rzucie 0,5 x 0,5 m i wysokości 0,4 m. Pojemność wanny ok. 100 dm3 jest 

w stanie przechwycić całą zawartość zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia. 

Wanna służy także do wykonania neutralizacji podchlorynu sodu np. tiosiarczanem 

sodowym - zgodnie z instrukcją chloratora i kartą charakterystyki substancji 

niebezpiecznej - podchlorynu sodu. Zneutralizowana ciecz może być spuszczona z 

wanny poprzez jej zawór spustowy do kanalizacji popłuczyn - zasyfonowaną rurą 

spustową. 

Wymagane parametry zestawu dozującego: 

1/ Zestaw powinien składać się z pompy dozującej, zbiornika podchlorynu, mieszadła 

ręcznego, dwóch sond poziomu. 

2/ Pompa dozująca: 

- maksymalna wydajność - 3,8 l/h, 

- maksymalne ciśnienie - 7,6 bar, 

- membrana poruszana elektromagnetycznie, 

- ustawialna częstotliwość skoku, 

- ustawialna długość skoku, 

- możliwość wyboru trybu pracy zewnętrznej lub ręcznej, 

- głowice pomp i zawory wykonane z PGC lub PVDF, przewód tłoczny PE. 
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- wyposażone w zawór wtryskowy, zawór stopy ssącej, kabel sterujący 3/ 

Zbiornik podchlorynu: 

- pojemność - 60 dm3, 

- wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD koloru mlecznego, 

- na ścianie zbiornika wytłoczony liniał wskazujący objętość, 

- pokrywa górna zbiornika z otworem rewizyjnym z zatyczką d130 mm, 

- mieszadło ręczne, 

- zbiornik ustawiony na wannie wychwytowej, 

4/ Wanna wychwytowa 

- w postaci prostopadłościennego zbiornika z PEHD lub stali AISI 316, przykryta 

gretingiem - kratą pomostową, 

- pojemność - 100 dm3, 

- wymiary w rzucie 0,5 x 0,5, wysokość 0,4 m, 

- stojąca na czterech nogach, 

- wyposażona w zawór spustowy 1", 

W przypadku konieczności dezynfekcji wody założono dawkę chloru 0,3 gCl2/m
3, 

1.5.4.4.7. Dmuchawa 

Proponuje się zestaw dmuchawy składającej się z następujących elementów: 

- Dmuchawy bocznokanałowej,  

- Zaworu bezpieczeństwa,  

- Łącznika amortyzacyjnego, 

- Zaworu zwrotnego typ. 402,  

- Przepustnicy odcinającej , 

- Zestaw dmuchawy winien posiadać atest PZH  na kompletne urządzenie. 

- Orurowania – rur i kształtek ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z 

PN-EN 100881; 

- Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) 

zgodnie z PN-EN 100881; 

- Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) 

zgodnie z PN-EN 100881. 

1.5.4.4.8. Pomiary ilości wody - wodomierze, przepływomierz 

    Pomiary natężenia przepływu i objętości sumarycznych przewidziano prowadzić za 

pomocą wodomierzy wirnikowych i przepływomierza elektromagnetycznego. 

 Zastosowane będą: 

- na rurociągu wody surowej ze studni SW-1, w SUW - wodomierz wirnikowy DN 65, z 
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nadajnikiem impulsów, 

- na rurociągu wody do płukania - wodomierz wirnikowy DN 65, z nadajnikiem 

impulsów, wodomierz ten będzie zliczał ilość wody płuczącej, 

- na rurociągu tłocznym do sieci - przepływomierz elektromagnetyczny DN100, z 

przetwornikiem - z wyświetlaczem, 

Wartości chwilowego natężenia przepływu i sumarycznych objętości przepływającej 

wody będą możliwe do odczytania na panelu operacyjnym montowanym na szafie 

technologicznej oraz mogą być transmitowane do centralnego stanowiska 

monitorowania i wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody. 

1.5.4.4.9. Osuszanie powietrza 

   Należy zaprojektować zamontowanie osuszacza powietrza w hali filtrów. 

Dla projektowanej kubatury należy dobrać osuszacz kondensacyjny, wyposażony w 

czujnik wilgotności. 

1.5.4.4.10. Gospodarka wodami odpadowymi 

    Stacja uzdatniania wody będzie usuwała z wody podziemnej przede wszystkim 

związki żelaza i manganu, w tym pochodzącą od tych związków mętność wody. W 

czasie procesu uzdatniania do wody nie będą dodawane żadne substancje chemiczne. 

W związku z powyższym wody popłuczne zawierały będą praktycznie tylko trudno 

rozpuszczalną zawiesinę wodorotlenków żelaza i manganu w formie Fe(OH)3, 

MnO(OH)2. 

Związki te mogą wspomagać koagulację zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków stąd 

znaną praktyką jest kierowanie wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej. 

W związku z powyższym do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej konieczny 

jest zrzut wód popłucznych do istniejącego rowu na podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego lub do szczelnego zbiornika na ścieki. 

W celu wyeliminowania zawiesin z wód popłucznych, które będą odprowadzone do 

istniejącego rowu należy zaprojektować osadnik poziomy w obudowie betonowej B45. 

Rów w miejscu usytuowania wylotu należy ubezpieczyć narzutem kamiennym lub 

płytami ażurowymi. 

Parametry maksymalne wód popłucznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej: 

Zawiesina ogólna 
Wartość wskaźnika należy ustalić na podstawie 
dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni  ładunkiem 
tych zanieczyszczeń 

Stężenie Fe 
Zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika 
zawiesiny łatwo opadającej  do 10 mg/l 

Stężenie Mn Brak normy 
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Parametry maksymalne wód popłucznych odprowadzane do ziemi (np. rowy melioracyjne itp.) 

Zawiesina ogólna 
35 mg/l 

Stężenie Fe 10 mg Fe/l 

Stężenie Mn Brak normy 

 

1.5.4.4.11. Wewnętrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura, 

konstrukcje wsporcze  

    Rurociągi ze stali nierdzewnej 

Podstawowe rurociągi w hali technologicznej - instalacja wodociągowa - zaplanowano 

ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (AISI 304). Połączenia kołnierzowe: na 

rurociągu spawana wywijka jako podparcie dla kołnierza obrotowego ze stali 

nierdzewnej lub aluminiowego. Śruby do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej. 

Rozmiary rur i kształtek ze stali nierdzewnej 1.4301 wg norm DIN: 

DN32 - 34 mm, 

DN40 - 43 mm, 

DN50 - 54 mm, 

DN65 - 70 mm, 

DN80 - 84 mm, 

DN100 - 104 mm, 

DN125 - 129 mm, 

DN150 - 154 mm. 

Inwestor dopuszcza również zastosowanie rur PCW o połączeniach klejonych. 

Rurociągi sprężonego powietrza do aeracji i do napędów z PP, łączonego przez 

zgrzewanie. 

Kurki probiercze 

Do poboru próbek wody należy przewidzieć krany z zamknięciem grzybkowym i z 

prostym, przystosowanym do opalania wylewem. 

Konstrukcje wsporcze rurociągów 

Rurociągi wodociągowe należy mocować za pomocą podpór spawanych z profili 

kwadratowych ze stali nierdzewnej, obejm i śrub ze stali nierdzewnej. Profile 

mocowane do elementów konstrukcyjnych budynku i posadzki. Rurociągi sprężonego 

powietrza mocowane za pomocą uchwytów z tworzywa, bezpośrednio do ścian 

budynku lub konstrukcji wsporczych. 

Umywalka 

W pomieszczeniu stacji należy zaplanowano umywalkę ze stali nierdzewnej z 
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przepływowym podgrzewaczem wody 3,5 kW, 230V, z baterią. Doprowadzenie wody 

wykonać z kolektora tłocznego zestawu pompowego rurą PP zgrzewaną DN 15. Ścieki 

z umywalki odprowadzone będą do kanalizacji popłuczyn. 

Pomieszczenie techniczno-sanitarne 

W pomieszczeniu sanitarnym zaplanowano umywalkę ceramiczną z przepływowym 

podgrzewaczem wody 3,5 kW, 230V, z baterią oraz miskę ustępową. Doprowadzenie 

wody wykonać z kolektora tłocznego zestawu pompowego rurą PP zgrzewaną DN 15. 

Ścieki z umywalki i ustępu odprowadzone będą do zbiornika ścieków, docelowo do 

sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu. 

Punkt czerpalny ze złączką do węża 

Zaplanowano punkt czerpalny wody ze złączką do węża wraz zaworem 

antyskażeniowym EA251, 1/2 " do zmywania posadzek. 

Przewody sprężonego powietrza do siłowników 

Przewody sprężonego powietrza do siłowników przepustnic należy wykonać z wężyka 

8 x 1,25 mm typu PUN-H. 

1.6. Sieci zewnętrzne międzyobiektowe. 

1.6.1. Rurociągi wody. 

 ● Planowane rurociągi zewnętrzne ciśnieniowe należy wykonać z PE, zgrzewane 

doczołowo lub elektrooporowo PE100 PN 10 SDR 17. 

 ● Rurociągi wody surowej DN 63-110, od studni SW1- do budynku SUW. Na 

rurociągach tłocznych wody surowej od studni należy zaplanować odejście na hydrant 

podziemny DN 80, który umożliwi zrzut wody ze studni bez podawania tej wody do 

SUW np. przy skażeniu bakteriologicznym studni i jej dezynfekcji. 

● Rurociąg ssawny wody uzdatnionej DN 110-200 ze zbiorników do budynku SUW 

(pompowni IIo). 

● Rurociąg tłoczny wody uzdatnionej DN 110-160 z budynku SUW do istniejącej sieci 

wiejskiej. 

1.6.2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zbiornik ścieków, osadnik. 

1.6.2.1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

     Należy zaprojektować i wybudować rurociągi kanalizacyjne odprowadzające wody 

popłuczne z (SUW), wody przelewowe ze zbiorników oraz ścieki sanitarne z 

pomieszczenia techniczno-sanitarnego. Kanalizację wykonać z rur Ø 200x5,9 i  

Ø160x4,7 PVC-U kanalizacyjnych, gładkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami 

zintegrowanymi. W miejscach załamań rurociągu, należy zaprojektować studzienki 

rewizyjne z tworzyw sztucznych średnicy 425, 630, 800, 1000 mm. Studnie składają 
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się z kinety z polipropylenu PP z uszczelką, rury trzonowej z PP, uszczelki do rury 

strukturalnej (karbowanej) oraz teleskopu z żeliwnym włazem o odpowiedniej 

nośności, które muszą się charakteryzować wysoką szczelnością.  

1.6.2.2. Zbiornik ścieków sanitarnych (tymczasowo) 

    Zaprojektować tymczasowo typowy betonowy zbiornik o rzucie kwadratowym jako 

zagłębiony w ziemi. Zbiornik posadowić na ławach fundamentowych z betonu klasy B10 

o szerokości 30 cm. Płyta denna - żelbetowa, krzyżowo zbrojona gr. 15 cm, beton B15, 

stal zbrojeniowa klasy A-0. W dnie zbiornika wykonać studzienkę zbiorczą o wymiarach 

50x50x50 cm, umieszczoną pod włazem do zbiornika. Spadki wykształcone za pomocą 

wylewki cementowej, podłoże z chudego betonu kl. B10 grubości 10 cm. Ściany 

betonowe z betonu klasy B15 z dodatkiem hydrobetu o grubości 20 cm. Płyta 

przykrywająca - żelbetowa gr. 15 cm, krzyżowo zbrojona z betonu klasy B15 z 

dodatkiem hydrobetu, stal zbrojeniowa klasy A-2. Studzienka włazowa z typowych 

prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy Ø 600 mm. Przykrycie studzienki 

typowym włazem żeliwnym Ø 600 mm. Wysokość studzienki nad terenem do 20 cm. 

Stopnie włazowe -  typowe żeliwne. Wentylacja zbiornika -  za pomocą rury wywiewnej 

Ø100/160 mm. Pojemność zbiornika do 10,0 m3.  

Odległości od studni i innych urządzeń zgodna z obowiązującymi przepisami. Zbiornik 

usytuować od strony drogi publicznej z uwagi na przełączenie do projektowanej sieci 

kanalizacji komunalnej po jej wybudowaniu. 

1.6.2.3. Osadnik 

     W celu wyeliminowania zawiesin z wód popłucznych, które będą odprowadzone do 

istniejącego rowu należy zaprojektować osadnik poziomy w obudowie betonowej B45. 

Podczas przepływu ścieków przez osadnik, dzięki zmniejszeniu prędkości przepływu, 

następuje sedymentacja zawiesiny. Piasek i szlam opadają na dno zbiornika. 

Umieszczony na wlocie deflektor stalowy wymusza optymalny kierunek przepływu 

ścieków dodatkowo zwiększając skuteczność zatrzymywania zawiesiny. Wielkość 

osadnika należy dobrać do ilości wód popłucznych wg części technologicznej -

szacowana pojemność użytkowa wynosi 8 do12 m3. 

W osadniku należy zaprojektować pompę do odpompowywania osadu do zbiornika 

ścieków sanitarnych, docelowo poprzez projektowane przyłącze do projektowanej sieci 

kanalizacji komunalnej. Parametry pompy osadowej należy dobrać wg części 

technologicznej projektu. 
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1.6.3. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym 

    Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyżowaniach z planowanymi 

rurociągami zabezpieczyć pustakiem kablowym dwudzielnym L=2,0m. Podczas 

wykonywania prac stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień użytkowników 

istniejącego uzbrojenia. 

UWAGA! 

W trakcie wykonywania robót w pierwszej kolejności należy zweryfikować głębokość 

ułożenia istniejących rurociągów wody i kanalizacyjnych w miejscach ich połączeń z 

sieciami planowanymi. 

1.7. Bilans mocy zaplanowanych urządzeń 

• głębinowy agregat pompowy Io -  10,0 kW 

• ogrzewanie obudowy studni - 0,3 kW 

• pompa płucząca – 4,0 kW 

• dmuchawa - 4,0 kW 

• sprężarka 2,2 kW 

• zestaw dozujący - 0,03 kW 

• osuszacz powietrza - 0,3 kW 

• pompa osadowa- 1,0 kW 

• przepływowe ogrzewacze wody - 3,5x2= 5,0kW 

• zestaw pompowy II0- 20 kW 

• sterowanie, zasilanie urządzeń pomiarowych - 1,0 kW 

Razem 50 kW 

Bilans nie obejmuje zapotrzebowania instalacji elektrycznych ogólnych wynikającego z 

planu branży elektrycznej (ogrzewanie, oświetlenie SUW i terenu itd.). 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Prace przygotowawcze. 

2.1.1. Wizja lokalna. 

    W ramach prac przygotowawczych należy dokonać wizji lokalnej terenu, oraz 

wykonać inwentaryzację szczegółową istniejącej zieleń pod kątem jej 

zagospodarowania (zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne, trzebież selekcyjna itp). 

Wykonać analizę stanu technicznego rowu odprowadzającego wody na terenie 
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przedmiotowej działki. 

Wykonać badania gruntowo - wodne terenu lokalizacji inwestycji. 

2.2.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

    Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy nawiązać się do istniejących i 

planowanych elementów zagospodarowania terenu (w szczególności do istniejących 

na terenie lokalizacji inwestycji krzewów i drzew oraz planowanych ciągów 

komunikacyjnych terenu. 

W razie potrzeby należy wykonać niwelację terenu i jego utwardzenie poprzez 

nawiezienie gruntu, jego rozplantowanie i zagęszczenie. 

2.2.1. Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia. 

2.2.1.1. Nawierzchnie. 

   Nawierzchnie powinny zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz 

posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. 

Zjazd należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa 

naturalnego, ograniczyć krawężnikami betonowymi. 

Drogi wewnętrzne o powierzchni ok. 300 m2, należy wykonać ze zbrojonych płyt 

ażurowych gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego, drogi ograniczyć 

krawężnikami betonowymi. Płyty wypełnić humusem lub kruszywem płukanym o 

drobnej frakcji. 

2.2.1.2. Wyposażenie. 

     Elementy wyposażenia mogą być gotowymi elementami systemowymi. 

Powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką 

odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne 

i korozję biologiczną), powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami 

określonym w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

2.3. Pozostałe wymagania. 

2.3.1. Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. 

● Zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny maszyn użytych do wykonawstwa 

wykopów i środków transportu oraz urządzeń wykorzystywanych do montażu sieci 

(stosowanie wyłącznie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń), 

● Wykonywanie prac w porze dziennej, 

● Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew zostanie zachowanie szczególnej 

ostrożności aby nie dopuścić do uszkodzeń systemu korzeniowego, roboty będą 

wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostrożności sposobem ręcznym, 

podkopami a na dłuższych odcinkach przeciskami, 



Program funkcjonalno-uŜytkowy dla inwestycji:  stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich gm. Smyków

 
30 

 

 

● Przy skrzyżowaniach wykopów z naziemnymi systemami rowów melioracyjnych, po 

ułożeniu rurociągu teren doprowadzić do stanu poprzedniego z zachowaniem 

pierwotnego kształtu i głębokości rowów, 

● W przypadkach wystąpienia podziemnych systemów drenarskich, po wykonaniu 

wykopów systemy te zostaną doprowadzić (odbudować) do stanu pierwotnego, 

● W czasie realizacji robót wszystkie drzewa i krzewy w rejonie robót stosownie 

zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia, 

● Przy wykonywaniu wąskich wykopów, a w przypadku większych zagłębień lub 

niekorzystnych warunków gruntowych wprowadzić zabezpieczenia ścian wykopu, co 

pozwoli ograniczyć szerokość wykopu, 

● Wykonywać prace ziemne w taki sposób aby bilans mas ziemnych był możliwie bliski 

zeru, 

● Składować humus na oddzielnych pryzmach, po zakończeniu robót wykorzystać do 

rekultywacji terenu, 

● Wykonywane wykopy na poszczególnych odcinkach w długościach, które mogą być 

w ciągu dnia ukończone w postaci zamkniętej, w przypadku braku możliwości 

zasypania wykopu po położeniu podłączeń należy utrzymywać je w formie otwartego 

wykopu przez możliwie krótki okres czasu, 

● Przejściowe uciążliwości wynikające ze zwiększonego zapylenia spowodowanego 

unoszeniem przez wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych (w czasie ich 

transportu na plac budowy, przywozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z placu 

budowy) minimalizować poprzez utrzymywanie ich (głównie w rejonie istniejących 

budynków) w stanie wilgotności (lub dowóz ich na plac budowy w ilościach 

umożliwiających bezpośrednie wykorzystanie), 

● Stosować materiały z aktualnymi atestami i certyfikatami, 

● Usuwać odpady powstające w trakcie realizacji obiektów z miejsca powstania i 

gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać je uprawnionemu 

odbiorcy odpadów posiadającemu stosowne zezwolenia, 

● Zabezpieczać wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę w postaci 

przenośnych urządzeń sanitarnych, 

● Wszystkie połączenia rurociągów i osprzętu wykonać jako szczelne i poddane przed 

użytkowaniem próbie szczelności, 
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2.3.2. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach 

budowlanych 

2.3.2.1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ 

   Kierownik budowy jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą 

sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje planowana sieć i istniejące uzbrojenie 

techniczne podziemne i nadziemne. 

2.3.2.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

    Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać 

pracowników ze specyfiką i zakresem prac, przeprowadzić instruktaż przedstawiający 

potencjalne zagrożenia w trakcie robót, ustalić procedury skutecznej konsultacji i 

udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie. 

2.3.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

   Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy w 

okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: 

znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień 

i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

2.3.2.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

    Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z 

jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać dopiero 

po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć 

przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

2.3.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i 

wykańczania robót wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

prowadzonych prac. 
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2.3.2.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

    Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 

utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

2.3.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

    Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 

do użycia. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwości tych materiałów dla środowiska. 

2.3.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

    Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i trzymywać 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

2.3.2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

    Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń      

i inne odnośne dokumenty. 

2.3.3. Zgodność z zasadami ekonomiki. 

     Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych               

i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki. 

2.3.4. Zgodność z polskimi normami. 

    Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z polskimi normami lub posiadać 

aprobaty techniczne 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego                    

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

1.1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

    Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający nie posiada decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody z ujęciem 

wody. Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi i uzyska przedmiotową decyzję. 

1.2.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

    Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na 

budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby prawidłowego 

funkcjonowania stacji uzdatniania wody ( tj. min. rozbudowa sieci wodociągowej, 

budowa instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej wody popłuczne). Zamawiający nie 

posiada decyzji inwestycji celu publicznego. Wykonawca w imieniu Zamawiającego 

wystąpi i uzyska przedmiotową decyzję. 

1.3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków popłucznych 

   Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków popłucznych do ziemi (rowu 

otwartego) zlokalizowanego na działce nr 648. Zamawiający nie posiada pozwolenia 

wodnoprawnego. Wykonawca w imieniu Zamawiającego sporządzi operat 

wodnoprawny i wystąpi i uzyska przedmiotową decyzję. 

1.4. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej i wykonanie 

urządzeń wodnych. 

   Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej w ilości większej niż 5,0 m3/d i 

wykonanie urządzeń wodnych. Zamawiający nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego sporządzi operat wodnoprawny i wystąpi o 

przedmiotową decyzję. 

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na 

podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o 

którym mowa w art. 132 ustawy Prawo wodne. 

2. Oświadczenie zamawiającego potwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, wydane przez Wójta Gminy Smyków.  
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem                      

i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

 

3.1. Ustawy: 

3.1.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207, 

poz.2016 ze zm.). 

3.1.2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr  92, poz. 881). 

3.1.3. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz.1229 ze zm.). 

3.1.4.  Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 

ze zm.). 

3.1.5. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, 

poz.1360, ze zm.). 

3.1.6. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 

2003 Nr 229, poz. 2275). 

3.1.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 

880). 

3.1.8. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 Nr 

119, poz. 804) 

3.1.9.  Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005. Nr 239. Poz. 2019) z 

późniejszymi zmianami,  

3.1.10. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001.Nr 

62. Poz. 627) z późniejszymi zmianami,  

3.1.11. Ustawa  o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2012.Nr 13. Poz. 21) z 

późniejszymi zmianami,  

3.1.12. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001. Nr 139) z późniejszymi zmianami, 

 

3.2. Rozporządzenia i uchwały: 

3.2.1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650). 



Program funkcjonalno-uŜytkowy dla inwestycji:  stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich gm. Smyków

 
35 

 

 

3.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz.401). 

3.2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75, poz. 690 ze zm.). 

3.2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

3.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. z dnia 16.09.2004 Nr 202, poz. 2072). 

3.2.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) 

3.2.7. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

3.2.8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. 2014.1800), 

3.2.9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417). 

3.3. Normy: 

3.3.4. PN-EN 12050-1 Gospodarka ściekowej 

3.3.5. BN - 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

3.3.6. BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

3.3.7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. 

3.3.8. PN-81/B-10725 Próby szczelności. 

3.3.9. PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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3.3.10. PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. 

3.3.11. DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe. 

3.3.12. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. 

3.3.13. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

3.3.14. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 

 

4. Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaplanowania 

robót budowlanych. 

 

4.1. Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego: 

● Decyzja Starosty Koneckiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych - 

wykonanie otworu studziennego…… GP.6530.1.2016 z dnia 31.03.2016 r. 

● Decyzja Starosty Koneckiego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji 

hydrogeologicznej ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych 

……GP.6531.2.2016 z dnia 05.09.2016 r. 

4.2. Dodatkowe dokumenty do uzyskania w imieniu  Zamawiającego: 

4.2.1. Dokumenty ogólne. 

1)  W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne jest: 

• uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę SUW, 

• uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego na wykonanie sieci wodociągowej 

i kanalizacji popłucznej (jeśli będzie taka konieczność), 

• wykonanie zakresu prac przygotowawczych w tym sporządzenie badań 

geotechnicznych, 

• wykonanie aktualnych map do celów projektowych, 

• uzyskanie warunków technicznych od zarządcy sieci na włączenie w sieć 

wodociągową projektowanego wodociągu tłocznego, 

• uzyskanie warunków technicznych od zarządcy sieci na włączenie w sieć 

kanalizacji komunalnej projektowanej kanalizacji ze ściekami popłucznymi i 

sanitarnymi, 

• uzyskanie warunków technicznych zasilania SUW od PGE Skarżysko-Kam., 

• uzyskanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza teletechnicznego, 

• uzyskanie warunków technicznych na wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi 
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powiatowej, 

• uzyskanie decyzji lokalizacyjnej od zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia 

obcego nie związanego z funkcjonowaniem drogi, tj. sieci wodociągowej i 

przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

• uzyskanie zgody właściciela działki nr 666 na wejście w teren w celu wykonania 

włączenia w istniejącą sieć wodociągową, 

• uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego szczególne korzystanie z wód - zrzut 

ścieków popłucznych do ziemi (istniejącego rowu) poprzez projektowany wylot, do 

czasu wybudowania sieci kanalizacji komunalnej, 

• uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – 

pobór wody podziemnej i budowę urządzenia wodnego na podstawie 

zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej będącej w posiadaniu 

Zamawiającego. 

2) Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w zakresie: 

- architektury, 

 - zieleni, 

- konstrukcji, 

- instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, 

- zagospodarowania terenu, 

- dróg, 

- AKPiA, 

- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

- opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

- dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń, 

- uzyskanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie przez Zamawiającego sporządzonego 

przez Wykonawcę kompletnego projektu przed złożeniem dokumentów w 

Starostwie Powiatowym w Końskich celem uzyskania pozwolenia na budowę i 

zgłoszenia rozpoczęcia prac, 

- uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów i opinii niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych, 

- dokonanie, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia robót budowlanych i uzyskanie 

pozwolenia na budowę od Starosty Powiatu koneckiego w oparciu o sporządzony 

przez Wykonawcę projekt budowlany wykonany zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami, 

- skompletowanie dokumentów niezbędnych w celu zakończenia budowy i 

zgłoszenia obiektu do użytkowania w PINB w powiecie koneckim. 

3) Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 

- Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich 

wykonywania. 

 - Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas 

prowadzenia robót. 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie prawem, z 

warunkami umowy oraz będzie odpowiadać za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją planową, oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

- Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez inspektora nadzoru. 

4.2.2. Wytyczne branżowe - stacja uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich 

1) Wszelkie odstępstwa od planu należy bezwzględnie uzgodnić z Projektantem, 

2) Wszystkie materiały i wyroby zastosowane w SUW muszą uzyskać ocenę 

higieniczną zgodnie z art. 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417). 

3) W trakcie wykonywania robót należy stosować przepisy BHP, 

4) Wszystkie, wymagające tego elementy, muszą posiadać dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT, 

5) Należy stosować się do aktualnych instrukcji i DTR producentów urządzeń. 

4.2.2.1. Wytyczne dla branży konstrukcyjno-budowlanej. 

   Wytyczne dotyczące budynku nowej SUW w Piaskach Królewieckich zawarto w 

niniejszym opracowaniu . 

4.2.2.2. Wytyczne dla branży elektrycznej i AKPiA. 

4.2.2.a. Program sterowania SUW. 

Opis ogólny systemu. 

    Należy przyjąć założenie, że sygnały pomiarowe i sterownicze oraz zasilające 

doprowadzone byłyby do szafy sterowniczej ustawionej w pomieszczeniu SUW. W 

szafie sterowniczej znajdowałaby się aparatura łączeniowa i zasilanie dla pompy 

głębinowej Io , pompy płuczącej, sprężarki, dmuchawy, zestawu dozującego, pomp IIo  
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oraz układ sterowania całością SUW. Sterowanie automatyczną pracą stacji 

uzdatniania prowadzone byłoby przez układ automatyki oparty na sterownikach z 

odpowiednimi modułami wejść-wyjść. Przewidziano układ blokowy, w którym każdy 

sterownik sterowałby fragmentem stacji uzdatniania wody. Do sterowników podpięty 

byłby graficzny, kolorowy panel operatorski, na którym wyświetlany byłby aktualny stan 

pracy urządzeń oraz komunikaty o zaistniałych awariach. Dodatkowo panel pozwalałby 

na zadawanie parametrów sterowania stacją dla wszystkich sterowników. 

Pierwszy sterownik sterowałby pracą pompy głębinowej Io, sprężarki, dmuchawy, 

pompy płuczącej, pracą aeratora i filtrami - w szczególności automatyczną regeneracją 

filtrów. Sterownik otrzymywałby sygnały od wodomierza oraz sterowałby pompą 

dozującą dezynfekant proporcjonalnie do przepływu wody. Dodatkowo do sterownika 

byłby wpięte sygnały z presostatów kontrolujących ciśnienie sprężonego powietrza do 

aeracji i przepustnic pneumatycznych. 

Drugi sterownik sterowałby pracą pompowni IIo .Praca pomp poziomych sterowana 

byłaby poprzez przetwornik częstotliwości (falownik) w zależności od ciśnienia wody w 

sieci i rozbioru wody. Sterownik otrzymywałby sygnały od przepływomierza oraz 

sterowałby pompami IIO proporcjonalnie do potrzeb. 

Sterowniki i panel operatorski powinny być wyposażone w interfejs komunikacyjny sieci 

Ethernet. Interfejs umożliwiałby wymianę informacji pomiędzy sterownikami, panelem i 

stacją monitorującą oraz zdalny podgląd i serwis stacji przez wykonawcę.  

Sterowniki powinny być wyposażone w modem GSM służący do pakietowej transmisji 

danych GPRS do stacji monitorującej. Alternatywnie system SCADA po podłączeniu do 

sieci teletechnicznej. 

Sterowniki przesyłałyby dane do komputera z aplikacją wizualizacyjną znajdującego się 

w budynku UG Smyków. 

Należy zaplanować system tak aby możliwe było zdalne sterowanie pracą SUW oraz 

archiwizacja wybranych danych. 

Budynek stacji powinien być wyposażony w instalację alarmową. 

     Przedstawione rozwiązanie jest sugerowane przez Zamawiającego. Istnieje 

możliwość opracowania innego tożsamego programu sterowania SUW. 

1) Pompownia I stopnia. 

   Pompownia I stopnia składać się będzie z jednej pompy głębinowej zamontowanej  w 

studni głębinowej. 

Komunikacja między pompą a układem sterowania może odbywać się łączem 

kablowym. Załączanie pompy będzie się odbywało automatycznie według ustalonego 



Program funkcjonalno-uŜytkowy dla inwestycji:  stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich gm. Smyków

 
40 

 

 

algorytmu lub na sygnał operatora z panelu operatorskiego lub z komputera w centrali.  

Praca studni i pompy głębinowej może być monitorowana w zakresie: 

■ liniowy pomiar przepływu wody na zamontowanym w pomieszczeniu SUW 

wodomierzu z optoelektronicznym nadajnikiem impulsów, 

■ analogowy pomiar poziomu wody w studni przez sondę hydrostatyczną, 

■  pomiar objętości wody wydobytej ze studni, 

■ zliczanie czasu pracy pompy, 

■ sygnalizacja otwarcia obudowy studni, 

■ sygnalizacja awarii pompy. 

■ sygnalizacja stanu pompy, 

Powyższe funkcje są możliwe do uzyskania po ułożeniu odpowiednich kabli od studni 

do SUW i po wyposażeniu studni w odpowiednie urządzenia. 

2) Stacja uzdatniania 

W części technologicznej stacji uzdatniania wody sterowaniu lub monitoringowi 

podlegać powinny poniższe elementy: 

6) układ sprężonego powietrza składający się ze sprężarki tłokowej 

współpracującej z fabrycznym zbiornikiem sprężonego powietrza, sterowana 

autonomiczne poprzez układ dostarczony przez producenta sprężarki z ciągłym 

zachowaniem ciśnienia powietrza w zbiorniku, dodatkowo kontrola ciśnienia 

powietrza kierowanego do napędów zaworów oraz do aeracji, poprzez dwa 

presostaty sygnalizujące przekroczenie progu zbyt niskiego ciśnienia, 

7) sondy hydrostatyczne w dwóch zbiornikach początkowych (dolnych)  o poj. 100 

m3 każdy, 

8) dmuchawa powietrza uruchamiana przez sterownik podczas wzruszania złoża, 

9) układ napowietrzania i odgazowania wody w aeratorze ciśnieniowym 

utrzymujący poduszkę powietrza na zadanym poziomie, 

10) dwa kompletne filtry ciśnieniowe 

11) układ płukania filtrów wodą składający się z pompy płuczącej i wodomierza, 

załączanie płukania z krokiem czasowym lub/i od ilości przefiltrowanej wody, o 

wybranej porze doby (okno czasowe), blokady płukania od zbyt niskiego 

poziomu wody w zbiornikach i zbyt wysokiego poziomu popłuczyn w odstojniku, 

sterowanie przepustnicą z napędem pneumatycznym na rurociągu wody do 

płukania; realizowana powinna być kontrola przepływu wody płuczącej, 

12) zestaw dozowania podchlorynu sodu powiązany z wodomierzem dla 

proporcjonalnego dozowania dezynfekanta, 
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13) wodomierz na rurociągu wody surowej, 

3) Pompownia II stopnia 

   Pompownia II stopnia składać się będzie z zestawu wielostopniowych pomp 

pionowych zamontowanych w budynku SUW. 

■ Komunikacja między zestawem pomp a układem sterowania może odbywać się 

łączem kablowym. Załączanie pomp będzie się odbywało automatycznie według 

ustalonego algorytmu, przez  przetwornik ciśnienia wody na wyjściu z SUW, lub na 

sygnał operatora z panelu operatorskiego lub z komputera w centrali.  

Praca pomp może być monitorowana w zakresie: 

■ analogowy pomiar poziomu wody w zbiornikach przez sondę hydrostatyczą, 

■ pomiar objętości wody uzdatnionej pompowanej ze zbiorników do sieci na 

zamontowanym przepływomierzu z nadajnikiem impulsów, 

■ zliczanie czasu pracy pomp, 

■ sygnalizacja otwarcia włazów w zbiornikach, 

■ sygnalizacja awarii pomp, 

■ sygnalizacja stanu pomp. 

Powyższe funkcje są możliwe do uzyskania po ułożeniu odpowiednich kabli od zestawu 

pompowego do rozdzielni. 

4.2.2.b. Wizualizacja. 

    System wizualizacji ma za zadanie dostarczenie operatorowi kompletnej informacji o 

parametrach procesu i stanie urządzeń w obiekcie w dogodnej dla niego formie. 

Dane ze sterownika stacji SUW przesyłane mogą być do komputera w dyspozytorni z 

wykorzystaniem transmisji radiowej (pakietowa transmisja danych GPRS) za 

pośrednictwem sieci komórkowych lub za pomocą lokalnej sieci Internetowej. 

Komputer w dyspozytorni pracować powinien pod systemem Windows. Zasilany z 

układu UPS gwarantującego poprawną pracę przy przerwach w zasilaniu mniejszych 

niż 30 min. W celach serwisowych powinno się przewidzieć możliwość komunikacji 

wykonawcy automatyki z komputerem za pomocą modemu lub przez sieć Internet. 

Będzie możliwy wówczas nadzór nad stacją oraz ewentualne zmiany w 

oprogramowaniu sterowników. Przyjęto jedno stanowisko z wizualizacją stanu 

poszczególnych elementów SUW opartą na pakiecie programowym. Planowany 

system jest otwarty tzn. istnieje możliwość jego rozbudowy o inne elementy. 

Oprogramowanie musi umożliwiać wizualizację parametrów stacji takich jak czasy, 

przepływy, stany pomp i zaworów objętość wody w zbiornikach. 

Program wizualizacji umożliwia również wpływanie na sterowanie za pomocą 
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sterowników lokalnych (nastawy, sterowanie ręczne). 

Zarówno sprzęt jak i oprogramowanie przystosowane musi być do pracy ciągłej 24h na 

dobę. 

Ponadto możliwe powinno być przeprowadzenie archiwizacji wybranych parametrów 

systemu oraz ich wydrukowanie. 

Z programu można będzie również wpływać na parametry systemu poprzez zadawanie 

określonych wartości z komputera PC. 

Ponadto możliwa będzie praca serwisowa w trybie ręcznym (sterowanie ręczne). 

Można wówczas sterować bezpośrednio poszczególnymi elementami obiektu (np. 

otwierać zawór, wyłączyć pompę). Stany elementów systemu będą wizualizowane. 

Program wizualizacyjny umożliwi takie operacje jak: 

1) Akwizycję i przetwarzanie zmiennych procesowych - wszystkie sygnały z 

urządzeń SUW dostarcza sterownik. System nadzoru udostępnia mechanizmy 

programowe zarówno do przetwarzania cyklicznego - analogowe i binarne 

sygnały pomiarowe - jak i sporadycznego - zmienne wprowadzane przez 

obsługę. Zmienne procesowe można indywidualnie przetwarzać według 

zależności wprowadzonych w fazie konfiguracji: filtrować, linearyzować, 

przeliczać na jednostki fizyczne, kontrolować przekroczenie wartości 

alarmowych, zliczać liczbę załączeń itp. Wbudowany interpreter języka wyrażeń 

umożliwia złożone przetwarzanie zmiennych procesowych. Rejestracja 

zmiennych następuje z sekundową rozdzielczością. 

2) Wykresy bieżące i historyczne - obrazują stan zmiennych procesowych w 

czasie. Podczas pracy systemu wyświetlany horyzont czasowy i podzakres 

wartości mogą być dynamicznie skalowane. Wykresy historyczne mogą być 

nałożone na przebiegi bieżące w celu ich porównania. 

3) Obsługę alarmów - system ma możliwość generacji alarmów systemowych (o 

błędach programowych, błędach transmisji) oraz alarmów i ostrzeżeń 

technologicznych (informujących o przekroczeniach granic alarmowych, 

nieprawidłowych stanach zmiennych binarnych). Alarmy są sygnalizowane w 

specjalnych oknach alarmów aktywnych i historycznych oraz są rejestrowane w 

dyskowym dzienniku alarmów. Rozbudowany mechanizm filtracji alarmów 

krótkotrwałych w czasie oraz możliwość przenoszenia wybranych alarmów na 

tymczasową listę alarmów wykluczonych zabezpieczają przed przeciążeniem 

informacyjnym użytkownika systemu. 

4) Wizualizację procesu - polega na zobrazowaniu elementów stacji uzdatniania 
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wody w postaci obiektów tekstowych i graficznych na ekranie monitora, 

5) Oddziaływanie na proces - operator może wprowadzać zmiany wartości zadanej, 

nastaw regulatorów i innych parametrów regulacji realizowanych w sterowniku, 

przełączać tryb pracy obwodu (sterowanie ręczne - automatyczne), włączać i 

wyłączać urządzenia (np.: pompy, zawory). Operacje wysyłania danych mogą 

być chronione hasłem. 

6) Archiwizację - umożliwia rejestrowanie przebiegów zmiennych procesowych 

oraz zdarzeń i sytuacji alarmowych w długoterminowym archiwum w pamięci 

dyskowej. Wydajny moduł archiwizacji gwarantuje dobrą kompresję danych oraz 

bardzo szybki do nich dostęp. Rejestracja odbywa się w plikach cyklicznych (z 

zadanego okresu czasu) lub długoterminowo (w plikach miesięcznych). 

Pojemność archiwum dostępnego on-line jest ograniczona jedynie pojemnością 

dysku. Zmienne rejestrowane są z maksymalnie sekundową rozdzielczością. 

System archiwizacji nie ogranicza a priori rodzaju i ilości informacji zbieranej na 

dysku. Narzędzia przetwarzania danych mogą więc post factum wyliczać różne 

wielkości charakterystyczne na podstawie zarejestrowanych kompletnych 

przebiegów. Efektywne metody archiwizacji pozwalają na tej samej stacji 

komputerowej prowadzić wizualizację, sterować procesem i generować raporty 

nawet dla dużej liczby zmiennych. 

7) Raporty - moduł raportera pozwala w efektywny sposób tworzyć wymagane 

zestawienia np. dobowe przepływy wody, czas pracy pomp itp. Łatwość 

opracowania i uruchomienia nowych raportów ma bardzo istotne znaczenie 

ponieważ zbiór raportów potrzebnych obsłudze wzrasta w trakcie eksploatacji 

systemu. Wbudowany interpreter raportów prowadzi zadeklarowane obliczenia, 

za pomocą okna raportowego można zarządzać raportami zaś moduł 

efektywnego języka wyrażeń wartościujących pozwala zilustrować jakościowe 

prowadzenie procesu. 

8) Czasomierze - system wyposażony jest w mechanizm umożliwiający 

monitorowanie parametrów różnego rodzaju urządzeń (np. pomp, zaworów). 

Rejestrowane są takie parametry jak liczba załączeń, liczba awarii, czas pracy, 

czas postoju, czas w którym system nadzoru nie miał ważnych danych 

względnie był wyłączony oraz sumaryczny czas, jaki upłynął od zainstalowania 

urządzenia. Dane te są na bieżąco zbierane przez system z określonym 

okresem próbkowania, przetwarzane oraz zapisywane na dysku. Wymienione 

dane mogą być następnie wyświetlane na ekranie w specjalnych oknach. Istnieje 
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możliwość określenia limitu czasu pracy i liczby załączeń. 

 W/w rozwiązanie jest sugerowane przez Zamawiającego. Istnieje możliwość 

opracowania innego tożsamego programu wizualizacji SUW. 

 

 

5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

 

5.1. Ogólne warunki oddziaływania na środowisko naturalne. 

    Oddziaływanie przedsięwzięcia ma charakter lokalny, nie wykraczający poza teren 

wsi Piaski Królewieckie. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym. 

5.1.1. Oddziaływanie na środowisko stacji uzdatniania wody.  

    Stacja uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich nie będzie miała niekorzystnego 

wpływu na środowisko. 

Wody z płukania filtrów odprowadzane będą po podczyszczeniu na osadniku poziomym 

do istniejącego rowu otwartego (po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego) lub do 

zbiornika na ścieki do czasu wybudowania kanalizacji komunalnej. 

Ze względu na to, że planowane stacje uzdatniania wody będzie bazowała na 

naturalnych procesach uzdatniania, bez dozowania chemikaliów i utleniaczy 

powstające ilości osadów będą niewielkie, pochodzące od związków żelaza i manganu. 

Uwodnione osady będą pomocne w procesach flokulacji i sedymentacji w oczyszczalni 

ścieków. 

Budynek technologiczny SUW będzie posiadał ogrzewanie elektryczne. Dmuchawa, 

sprężarki i pompy II stopnia będą zainstalowane w budynku technologicznym. 

Chlorowanie wody podchlorynem zaplanowano jako dezynfekcję awaryjną prowadzoną 

zestawem dozującym wyposażonym w wannę na zbiorniki podchlorynu. Ewentualna 

neutralizacja będzie przebiegała z użyciem tiosiarczanu sodowego. 

Ścieki socjalne będą tymczasowo odprowadzone do szczelnego zbiornika ścieków i 

wywożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię. Po wybudowaniu sieci kanalizacji 

komunalnej nastąpi przełączenie i likwidacja zbiornika.  

Opracował: 

  mgr inż. Piotr Jagiełło 

   SWK/0067/POOS/11 



Program funkcjonalno-uŜytkowy dla inwestycji:  stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich gm. Smyków

 
45 

 

 

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1) Schemat procesu uzdatniania wody 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2) Schemat technologiczny procesu uzdatniania wody 
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3) Schemat zbiorników zewnętrznych 

 

4) Schemat pompowni IIo (zestawu hydroforowego) 
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5) Schemat obudowy studni 

 

 

6) Mapa przeglądowa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program funkcjonalno-uŜytkowy dla inwestycji:  stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich gm. Smyków

 
48 

 

 

 

7) Mapa ewidencyjna 
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8) Teren inwestycji-widok od strony drogi publicznej 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

2. Propozycja projektu zagospodarowania działki SUW 


