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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2022
(niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych podprogowych sektorowych do progów unijnych 

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .0.0. z siedzibą w Barczewie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Barczewie zaprasza do złożenia oferty: na roboty 
budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej DN 200 wraz ze studniami w:

1. ul. Brzechwy w Barczewie - od studni SB3 do studnia SB 15 ( 13 szt.) - zgodnie z mapą 
syt-wys załącznik nr 1 oraz profilem podłużnym załącznik nr 3.1 (sieć sanitarna) oraz załącznik 
3.2 (wloty przyłączy do studni głównych), które stanowią integralną część zapytania;

2. ul. Wańkowicza w Barczewie - od studni SW1 do studni SW 11(13 szt.) - zgodnie z mapą 
syt-wys załącznik nr 4.3 oraz profilem podłużnym - załącznik nr 4.1 (sieć sanitarna) oraz 
załącznik nr 4.2 (przyłącza pod zegary), które stanowią integralną część zapytania;

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Obrońców Warszawy 5
11-010 Barczewo
NIP: 739 33 74 527
REGON: 519573501
Adres poczty elektronicznej: zwik.barczewo@gmail.com
tel. 895148513; 895148526

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej 
DN 200 wraz ze studniami betonowymi DN 1200 o szacunkowej długości:

1. około 234 m ( faktyczna długość zgodnie z przekrojem poprzecznym) w ul. Brzechwy 
w Barczewie od studni SB3 do studni SB15 wraz z posadowieniem studni (13 szt.) — 
zgodnie z mapką syt-wys oraz profilem podłużnym, który stanowi integralną część 
zapytania.

2. około 262 m ( faktyczna długość zgodnie z przekrojem poprzecznym) w ul. Wańkowicza 
w Barczewie od studni SW1 do studni SW11 wraz z posadowieniem studni (13 szt.) - 
zgodnie z mapką syt-wys oraz profilem podłużnym, który stanowi integralną część 
zapytania.
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Cały projekt budowlany do wglądu w siedzibie Spółki.

3. Zakres prac obejmuje:

3.1 Roboty Ziemne:

Zakres robót objętych zapytaniem
Ustalenia zawarte w niniejszym zapytaniu dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy sieci zewnętrznych, w tym kanalizacji sanitarnej. Obejmują one:
a) usunięcie humusu,
b) wykonanie wykopów na odkład mechanicznie i ręcznie, 
c) wykonanie wykopów mechanicznie i ręcznie z od wozem gruntu, 
d) odwodnienie gruntów, z wykorzystaniem ścianek szczelnych, studni depresyjnych 
i pomp lub igłofiltrów -jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
e) umocnienie ścian wykopów - obudowa skrzynkowa, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
f) zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem,

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej należy wykonywać odcinkami 
w wykopach otwartych o ścianach nachylonych, odpowiednio zabezpieczonych 
i odwodnionych (wykopy płytkie i średnie) oraz w wykopach z wykorzystaniem 
szalunków, odwodnionych (wykopy średnie i głębokie). Zinwentaryzowane kable, 
rurociągi występujące w wykopie należy w skuteczny sposób zabezpieczyć przez montaż 
odpowiednich konstrukcji podwieszających. Roboty ziemne wykonać zgodnie 
z wymaganiami przepisów BHP.

3.2 Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów’ w przypadku ich użycia 
do zasypki przewodów7 i wykopu:

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy 
ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia 
do odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej.

Zasady wykorzystania gruntów do zasypki:

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Zamawiającego.
W przypadku niedomiaru objętości gruntu spełniającego normy do budowy zasypki. 
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych.
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego. 
Tereny przeznaczone na odkład zlokalizowane będą w odległości do 10 km od miejsca 
budowy. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności.
Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien 
być grunt drobno lub średnioziamisty wg PN-74/B-02480 - rodzimy lub dowieziony - 
zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad 
wierzch rury przewodowej.
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Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe 
wyprofilowanie spodu przewodu - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach 
suchych piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu 
na nienaruszonym spodzie wykopu.
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy 
zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu 
zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości.
Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. 
z podłożem naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania 
wykopu w istniejących drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie 
wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na każdej z dróg 
przy optymalnej wilgotności gruntu) - przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika 
zagęszczenia należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

3.3 Sprzęt do robót ziemnych:

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

a. odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
d. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),
e. zabezpieczenia ścian wykopów w postaci stalowej obudowy skrzynkowej, ścianek 

szczelnych;

3.4 Transport gruntów:

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku 
oraz do odległości transportu. Wydajność środków' transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.

3.5 Zasady wykonania robót.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze 
jak rozbiórki ogrodzeń oraz usunięcie ewentualnych kolidujących drzew' i krzewów 
na trasie budowy a następnie wytyczenie osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc 
do odwożenia i składowania urobku. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
leży po stronic Zamawiającego.
Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę 
możliwości prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ' wód 
opadowych w dół po jego dnie. Dno wykopu pow inno być równe i wykonane ze spadkiem 
określonym w dokumentacji projektowej. Przy wykopie mechanicznym spód wykopu 
pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu 
na rodzaj gruntu.
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Ze względu na ograniczenie występujące miejscowo i głębokość wykopów należy 
zastosować zabezpieczenie w postaci systemowej obudowy skrzynkowej na całej trasie 
przebudowy. Obsługa obudowy - zgodnie z DTR jej producenta.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych 
wynosi min. 1:1,5- przy innych gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m nachylenie winno 
być określone w dokumentacji technicznej, lub wykonanie w klatkach.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki 
sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane 
oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga 
zgody Zamawiającego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
pomiędzy krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji 
- w przypadku braku możliwości zachowania powyższego warunku, wydobyty grunt 
winien być odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty.

Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i pod nawierzchnie drogowe powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is).
Należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie 
są określone w projekcie budowlanym, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Zamawiającego.

Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Zamawiającego proponowane metody 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniające bezpieczeństwo pracy 
i ochronę wykonywanych robót.

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, 
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu 
zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu).
Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania 
zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu.

Zasypanie wykopów.
Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. 
Wymagania odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano wyżej.
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
położonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur.
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Zasypanie kanału przeprowadza sic w trzech etapach:
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków 
na złączach;
etap II - po próbie szczelność złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej 
w miejscach połączeń;
etap III - zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, 
warstw ami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu 
(szalunków').
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty.
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, 
ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
1. sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości;
2. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów' przed zalaniem wodą; odwodnienia wykopów';
3. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego;
4. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu
5. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem 

i środkami transportu;
6. dokładność wykonania wykopów;

4. Roboty montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej:

4.1 Roboty przygotowaw cze - po stronic Wykonaw cy:

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
ustalić miejsce placu budowy,
ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,
ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
wyty czyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
opracowanie i uzgodnienie z odpowiednim Komendantem Policji projektu 
organizacji ruchu,
zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

4.2 Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
Należy zwrócić mvagę, aby nie wykonywać wykopów' dużo wcześniej przed układaniem 
rurociągów.
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Unikanie zbyt długich odcinków otwartych wykopów pozwoli na osiągnięcie pewnych 
korzyści, a mianowicie: 

a. ograniczenie w szeregu przypadków konieczności odwadniania lub szalowania 
wykopów,  

b. zminimalizowanie możliwości zalania wykopu,  

c. zredukowanie wypłukiwania gruntu z dna wykopu wodą gruntową, 
d. uniknięcie przemarzania dna wykopu i materiału zasypu, 
e. zmniejszenie zagrożenia dla ludzi oraz ruchu pojazdów i sprzętu. 

 

Do podstawowych zadań przy wykonywaniu podziemnych przewodów z rur elastycznych 
należy zapewnienie odpowiednich warunków pracy (stabilności) układu "rura‒grunt".                     
W tym celu należy:  

a. określić warunki posadowienia rurociągu i dobrać odpowiedni rodzaj podłoża z 
uwzględnieniem istniejących warunków gruntowych w poziomie posadowienia 
przewodu;  

b. określić warunki techniczne dla gruntu stanowiącego wypełnienie wykopu, aby mógł 
stanowić odpowiednie wsparcie dla rury, a w szczególności należy określić rodzaj 
materiału obsypki i jego zagęszczenie;  

 

 Wykonywanie wykopów: 

• roboty ziemne można prowadzić ręcznie lub mechanicznie, 
• dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, 

• dno winno być równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach, 
• zaleca się pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubości 5 do 10 cm 

powyżej projektowanej rzędnej dna wykopu przy ręcznym wykonywaniu i 20 cm przy 
mechanicznym wykonywaniu wykopu, a następnie pogłębienie ręczne                  

do projektowanej rzędnej i odpowiednie wyprofilowanie, 
• zdjęcie warstwy ochronnej wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rur. 

 

Po stronie Zamawiającego: 

• Pełnienie obowiązków Kierownik budowy 

• Obsługa geodezyjna (wytyczenie i pomiar geodezyjny)  

• Materiały sanitarne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (rury, 

kształtki, studnie). 

• Kruszywo 0-4 mm na podsypki, obsypki, zasypki w ilości wynikającej z różnicy 
objętości między gruntem z wykopów spełniającym wymogom w tym             

zakresie a gruntem niespełniającym wymogom w tym zakresie wywiezionym 

przez Wykonawcę.  

• Koordynacja robót w szczególności w obszarze istniejącej infrastruktury 
wodociągowej. 

 

 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Pożądany termin wykonania realizacji przedmiotu zamówienia do 10.12.2022 r. ‒ nie wcześniej 
niż po zakończeniu prac przy budowie KS w ul. Norwida na podstawie odrębnego zamówienia.  

 

Monika
Stempel



IV. INFORMACJE O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA OFERTY

Przed złożeniem oferty wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie.

Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać:

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych (PLN) w kwocie netto oraz brutto (stawka 

podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami). Cena ofertowa, musi 
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Referencje - min. 3 roboty budowlane o podobnym zakresie i charakterze na sieciach wodno
kanalizacyjnych i sieciach kanalizacji deszczowej lub jedna robota budowlana o zakresie 
trzykrotnie dłuższa niż w niniejszym zapytaniu.

4. Zaakceptowany projekt umowy.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę (pisemną) należy złożyć w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Barczewie (11-010), ul. Obrońców Warszawy 5 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

, w formie zeskanowanego i podpisanego dokumentu pdf wraz 
z zaakceptowanym projektem umowy oraz referencjami,
zwik.barczewo@gmail.com

w terminie do dnia:

2 września 2022 r. do godz. 10:00

Odczytanie ofert złożonych drogą tradycyjną nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu:

2 września 2022 r. do godz. 10:30

2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

3. Sesja otwarcia ofert jest jawna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający w trakcie 
jawnej sesji otwarcia ofert podaje zebranym nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny.

Wykonawcy mogą być obecni jedynie przy otwieraniu i odczytywaniu ofert.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Jedynym kryterium przy wyborze oferty jest cena przedmiotu zamówienia.

2. Płatność: w ciągu 30 dni na konto wskazane na fakturze VAT, po protokolarnym odbiorze 
przedmiotu zamówienia.

3. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie zawarta umowa,

Te!.: 89 514 85 13
Tcl.:89 5l4 85 26
e-ma iI: zwik.barczcwo@gmail.com

www.zwikbarczewo.plZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Obrońców Warszawy 5
11-010 Barczewo



w ciągu 7 dni od dnia udzielenia informacji o wynikach zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty cenowej w przypadku 
przekroczenia kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację przedmiotu 
zamówienia.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie przygotowania oferty proszę o kontakt pod nr tel. 
89/ 514 85 13, kom. 667 351 282 lub e-mail: zwik.barczewo@gmail.com

ZAKtAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
Spółka z o.o

11-010 Barczewo, ul. Obrońców Warszawy 5 
tel (89)5 148 513

REGON 519573501. NIP 739-33-74-527

W załączeniu:

I. Mapa syt-wys. ul. Brzechwy w Barczewie.
3.1 Profil podłużny ul. Brzechwy w Barczewie - sieć sanitarna.
3.2 Profil podłużny ul. Brzechwy w Barczewie - wloty przyłączy do studni głównych.
4.1 Profil podłużny ul. Wańkowicza w Barczewie - siec sanitarna.
4.2 Profil podłużny ul. Wańkowicza w Barczewie - przyłącza pod zegary.
4.3 Mapa syt-wys ul. Wańkowicza w Barczewie - łączy załącznik nr 1.
5. Część opisowa z dokumentacji technicznej.
6. Projekt umowy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Obrońców Warszawy 5
11-010 Barczewo

www.zwikbarczewo.plTel.: 89 514 85 13
Tel.: 89 514 85 26
c -ma i I: z w ik. ba rc ze wo@gma il.com



BRANŻA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

GENERALNY
PROJEKTANT:

Pracownia Projektowa 
D 0 B RO L

ul. Wilczyńskiego 25c/25
10-686 Olsztyn

tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

INWESTYCJA

ADRES
Barczewo

INWESTOR ZWiK Sp. z o.o. w Barczewie
TEMAT
RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU -A1

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS

PROJEKTANT 
br. sanitarna Józef Dobrowolski 115/75/OL

100/91/OL SANITARNA

PROJEKTANT 
br. sanitarna mgr inż. Marcin Bukowski WAM'0132/POOS'll SANITARNA

DATA:

styczeń 2017 r.
NR RYSUNKU:

S-1
SKALA:

1:500
Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem 

autorskim zgodnie z ustawą z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powielanie i udostępnianie projektu lub jego części firmom i osobom trzecim 

wymaga zgody autora.
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Norwida

Załącznik nr 3.1 - Brzechwy - sieć sanitarna 

Jacek Kasprzak



Projekt wykonawczy domki 2
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Załącznik nr 3.2 - Brzechwy - wloty przyłączy do studni głównych
SB4 13

budowy sieci wodociągowej, kanalizacji 
deszczowej w osiedlu domków jednoro

Barczewie II
PROFILE PODŁUŻNE

Skala 1:100/1000
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Załącznik nr 4.3 - Wańkowicza - syt.-wys. - koniec opracowania - łaczy zał. nr 1

ŁĄCZY ARKUSZ 1

Skala 1:500

ARKUSZ 2
SANITARNABRANŻA:

PROJEKT WYKONAWCZYSTADIUM:

a) infrastruktura istniejąca: INWESTYCJA Barczewo
ADRES

INWESTOR ZWiK Sp. z o.o. w Barczewie

SPECJALNOŚĆNR UPRAWNIEŃFUNKCJA PODPISIMIĘ I NAZWISKO
+—15

Józef Dobrowolski

mgr inż. Marcin Bukowski

NR RYSUNKU: SKALA:DATA:

styczeń 2017 r. 1:500

TEMAT
RYSUNKU

- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć elektroenergetyczna
- sieć gazowa
- sieć telekomunikacyjna
- granice działek
- numery ewidencyjne działek
- zakres aktualizacji mapy

PROJEKTANT
br. sanitarna

PROJEKTANT
br. sanitarna

c) infrastruktura projektowana
- wg odrębnych opracowań

- uzgodnienia ZUDP

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU -A1

budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w osiedlu domków jednorodzinnych w 

Barczewie II

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem 
autorskim zgodnie z ustawą z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).

Powielanie i udostępnianie projektu lub jego części firmom i osobom trzecim 
wymaga zgody autora.

-w

b) infrastruktura projektowana
- sieć wodociągowa
- kanalizacja sanitarna

<3— - kanalizacja deszczowa

ul. Wilczyńskiego 25c/25 
10-686 Olsztyn

tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

Pracownia Projektowa 
D O B RO L

7^? <sy

GENERALNY
PROJEKTANT:
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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu  budowlano�wykonawczego  rozbudowy wodociągów  ,kanalizacji 

sanitarnej i  deszczowej  w osiedlu  domków  jednorodzinnych  w  Barczewie II etap. 

1.0.PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

1.1� Umowa nr  BIOŚ�221/2/10 

1.2�Warunki  techniczne  do  projektowania  sieci  wod�kan z dnia  09.11.2009  i 

kanalizacji deszczowej  dnia  25.11.2009   z  Zakładu Wodociagów i  Kanalizacji  

Sp. z o.o. w  Barczewie  ul. Wojska  Polskiego  15  . 

1.3�Wypis  i  wyrys  z miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego 

zatwierdzonego Uchwałą  Nr XXXV/231/2005 Rady  Miejskiej  w Barczewie z 

dnia 23 maj 2005 r  / ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym  Województwa 

Warmińsko –Mazurskiego nr 83 poz.1148 z dnia 01.07.2005 r / inwestycji  

polegającej  na: „Rozbudowie  sieci  wodociągowej , kanalizacji sanitarnej  i  

deszczowej w  osiedlu  domków  jednorodzinnych w Barczewie II etap” w 

obrębie 2 miasta Barczewa .  

1.4� Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach zgody  na  realizację  

powyŜszego  przedsięwzięcia  wydana  przez  Burmistrza  Barczewa  z  dnia  

28.05.2010r  znak  BIOŚ�7624/9/10  stwierdzająca  brak  potrzeby  

przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko . 

1.5�Wizja lokalna w terenie . 

1.6� Zaktualizowana  mapy w  skali  1:500.  

1.7� Opinia  geotechniczna  z  badań  podłoŜa  gruntowego  wyk.   Geoserwis Zakład  

Geologiczny  Tadeusz  Zarucki  wyk. 06.2010 r  . 

2.0. STAN  ISTNIEJĄCY. 

 W  rozpatrywanym  terenie  znajdują  się  sieci  wodociągowe  .W ulicy  

Orzeszkowej i  Szczepańskiego  istnieją wodociągi  D200 . W ulicach  osiedlowych  

funkcjonują  wodociągi  PV110 , PVC90  i PVC50. W  ulicy  Szczepańskiego 

znajduje  się  kolektor  sanitarny  D200  i  kanał  deszczowy  D600. Kanał  deszczowy  

D300  istnieje  równieŜ  w  ul. Gałczyńskiego .  W ul. Gałczyńskiego  istnieje  

kanalizacja  sanitarna , kanał D200 włączony jest  do  pompowni  ścieków 

przepompowującej  ścieki  do  kolektora  D250  w ul. Orzeszkowej .     W  ulicach 

osiedlowych   występuje   uzbrojenie  w postaci  gazociągu  , kabli  

telekomunikacyjnych  oraz   kabli  i  napowietrznej  sieci  energetycznej  



 2 

3.0. ZAKRES  OPRACOWANIA . 

  Opracowanie  zawiera  projekt  budowlano�wykonawczy   rozbudowy  

wodociągów , kanalizacji  sanitarnej z  dwoma  pompowniami  ścieków i  rurociągami  

tłocznymi   oraz rozbudowę  kanalizacji  deszczowej   z  pompownią  wód  

deszczowych  i  rurociągiem  tłocznym  . 

 4.0. WARUNKI GRUNTOWE .  

W wiercenia  geologiczne  wykazują  złoŜoność  budowy  geologicznej  terenu . W  

większości  przypadków  występują  tu  nawodnione  pyły. Poziom  wód  gruntowych  

jest  bardzo  wysoki . Wyniki  wierceń  naniesiono  na  profilach.  

5.0. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ. 

śródłem  wody będzie : 

�   istniejąca  sieć  wodociągowa  Ø 200    zlokalizowana  przy  skrzyŜowaniu  ulic  

Orzeszkowej  i  Korczaka  węzeł WK1 i  w ulicy  Korczaka  węzeł Wd1 

Odbiornikiem  ścieków sanitarnych  z  rozpatrywanego  rejonu   będzie  

istniejąca  kanalizacja  sanitarna Ø 0.2 m  w  ulicy  Szczepańskiego . W celu  włączenia  

kanalizacji naleŜy  na  istniejącym  kolektorze wybudować  studnię    SN14 i  kolektor  

w ulicy  Norwida  co  będzie  przedmiotem  innego  opracowania . Przy  skrzyŜowaniu  

ulic  Orzeszkowej  i Korczaka  znajduje  się  kolektor  sanitarny   Ø 0.25 m. Do  

istniejącej  studni  Sistn. włączone będą  ścieki  sanitarne  z  ulicy  Korczaka .  

Odbiornikiem  ścieków deszczowych z  rozpatrywanego  rejonu   będzie  istniejący  

kolektor  deszczowy Ø 0.6 m  w  ulicy  Szczepańskiego . W celu  włączenia w  

istniejącą  komorę  DN11  kanalizacji  deszczowej z rozpatrywanego  terenu  naleŜy  

wybudować  kolektory  w ulicy Szczepańskiego i  w ulicy  Norwida  co  będzie  

przedmiotem  innego  opracowania .  W ulicy  Gałczyńskiego  znajduje  kolektor  

deszczowy  Ø 0.315 m. Do  istniejącej  studni  D6  włączone będą  ścieki deszczowe  z 

terenów   zlokalizowanych  w południowej części (jeszcze  niezagospodarowanej )   

rozpatrywanego  terenu . 

5.1. Sieć  wodociągowa i  przyłącza. 

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  rozbudowane  będą  sieci  przesyłowe  PE225  

które  zlokalizowane  zostaną w ulicy  Korczaka oraz  w przewidywanej  ulicy , 

równoległej  do  ulicy  Orzeszkowej . Przyjęto  zasadę  iŜ  do  sieci  przesyłowej  

PE225  nie  włączane  będą  przyłącza  . W ul. Korczaka  na  odcinku  WK16�WK1 

projektuje  się  nowy  wodociąg PE110. W ul.Asnyka  przebudowuje  się  wodociąg  
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na  odcinku WA1�WA2�WA5 . w ulicy  Prusa  projektuje  się  nowy  odcinek  

wodociągu  na  odcinku  WP1�WP4 łącząc  ze sobą  istniejące  wodociągi. Projektuje  

się trzy nowe  przyłącza  wodociągowe . Jedno do   budynku  przy  ul. Prusa  , drugie  

przy ul. Korczaka a trzecie  na  przedłuŜeniu ul. Brzechwy.  W związku  z  likwidacją   

istniejących  wodociągów  przełącza  się  istniejące  przyłącza  do  projektowanych  

wodociągów  . Pozostałe  istniejące  budynki  mają  przyłącza  wodociągowe. 

Projektuje  się  do  wszystkich  działek  na  których  nie  ma  budynków , sięgacze 

przyłączy  wodociągowych  i zaślepia  zakręcaną  złączką  w  pasie  drogowym. 

Przyłącza  wodociągowe  do  istniejących wodociągów  naleŜy  włączać  nawiertką  

NWZ. Przyłącza  do  wodociągów  projektowanych  włączane  będą  przy  pomocy 

siodła  zgrzewanego  z  rurą  przewodową  PE110/32. Za  siodłem naleŜy  zamontować  

zasuwę  odcinającą  PN10 z  końcówkami  do  rur  PE. 

Wodociągi  i  przyłącza  wykonać  z rur  PE  PN10 łączonych  na  zgrzewanie  i  

złączki  skrętne.    

Posadowienie  wodociągów  na  głębokości  nie  mniejszej  niŜ  1.70  m pod  

poziomem  terenu  .  Nad  wodociągiem  na wysokości  0.4 m    ułoŜyć  taśmę  

ostrzegawczo�lokalizacyjną . Końce  taśmy  trwale  przymocować  do  elementów  

dostępnych  z  terenu. W  węzłach   i  na  odgałęzieniach  zastosować  zasuwy    z 

Ŝeliwa sferoidalnego  kołnierzowe i  kształtki  Ŝeliwne łączone  na  śruby  nierdzewne  

i  uszczelki  gumowe . Przewidziano  armaturę  na  ciśnienie  1.0  Mpa  . 

 Zasuwy  i  hydranty  naleŜy  posadowić  na  podporach  betonowych  np. płytce  

chodnikowej  o wym. 50x50x5 cm  .  Zasuwy  zaopatrzyć  w  typowe  sztangi  z  

obudową  teleskopową  i  na  powierzchni  trenu  przykryć  Ŝeliwnymi  skrzynkami  do  

zasuw.  Armaturę  naleŜy  oznakować  tabliczkami  informacyjnymi.  

Wykopy ich zasypanie   i  posadowienie  rurociągów  wykonać  tak  jak  opisano  to  

w pkt. 6.0. tj. Wytyczne  wykonawstwa.  

Sieci  wodociągowe  naleŜy  poddać próbie  szczelności  na  ciśnienie 1.0  Mpa ,  

następnie  wypłukać  i  poddać  dezynfekcji za pomocą  roztworów  wodnych  wapna  

chlorowanego  lub  roztworu  podchlorynu  sodu .  Czas  dezynfekcji  powinien  

wynosić  24 h.  Przed  zasypaniem  rurociągi  naleŜy  zgłosić  do  odbioru  do  Zakładu 

Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. zo.o.   w  Barczewie. 

5.2. Zestaw  hydroforowy na  stacji  SUW  w  Barczewie.  

W związku  z  niskim  ciśnieniem  panującym  w  sieciach  wodociągowych  na  osiedlu  

domków jednorodzinnych  w Barczewie  konieczny  jest  montaŜ  na  stacji  SUW 



 4 

Barczewo zestawu  hydroforowego  podnoszącego  ciśnienie.  Zakład  Wodociągów  w  

Barczewie  określił parametry  na  jakie  powinien  być  dobrany  zestaw  tj:  

Q=250m³/h  H= 70.0 m słupa  wody. W  niniejszym  projekcie  dobrano  przykładowy  

zestaw  hydroforowy  spełniający  te  warunki  tj. ZH/5 CR45�4/N200/15.0/P. Dane  

techniczne  zestawu  umieszczono  w  dokumentacji. W  niniejszym  zadaniu  przyjęto  

tylko  koszt  zakupu   zestawu  z  dostawą  go  do  Barczewa  na  stację  SUW. 

Adaptację  rurociągów  i  montaŜ  zestawu  na  stacji  SUW wykona  we  własnym  

zakresie  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. zo.o.   w  Barczewie. 

5.3. Budowa  kanalizacji  sanitarnej  .   

Odbiornikiem  ścieków sanitarnych  z  rozpatrywanego  rejonu   będzie  

istniejąca  kanalizacja  sanitarna Ø 0.2 m  w  ulicy  Szczepańskiego . W celu  włączenia  

kanalizacji naleŜy  na  istniejącym  kolektorze wybudować  studnię    SN14.  Przy  

skrzyŜowaniu  ulic  Orzeszkowej  i Korczaka  znajduje  się  kolektor  sanitarny    

 Ø 0.25 m. Do  istniejącej  studni  Sistn. włączone będą  ścieki  sanitarne  z  ulicy  

Korczaka .  

W  zakres   opracowania  wchodzą  równieŜ dwie  pompownie  ścieków P1 i 

P2  oraz  rurociągi  tłoczne  .  Urządzenia  te  pozwolą  na  przepompowanie  ścieków  

do  projektowanych  kolektorów  sanitarnych .    

5.4.. Pompownia  ścieków P1  .   

W  terenie  , w którym  projektowana  jest   pompownia P1  znajduje  się  67  działek  
mieszkalnych.. Zakładam  Ŝe na  działce  będzie  5 osób. Przy  załoŜeniu  q=200 l/dM 
i  przy  Nh=1.6  ; Nd=1.5  q = 0.0055 l/sM.   
Qść= 335x0.0055 = 1.85 l/s.  

            Dobór  pompowni. 

 Wydajność pompowni     Q= 1.85 l/s  . Geometryczna wysokość podnoszenia 

Hgeo=6.3 m . Rzędna  terenu w miejscu usytuowania  pompowni 133.00 mnpm. 

Rzędna  dna  kanału dolotowego  ścieków  do  pompowni  130.15 mnpm..Rzedna  dna  

pompowni  128.85 mnpm.  Przewód  tłoczny  L=391 m. Dobrano  przewód tłoczny 

PE100 DN 75x4.5 SDR17 . Poziom  załączenia 1 pompy  129.95 mnpm. Poziom  

alarmowy  i  załączenia  drugiej pompy  130.15 mnpm. Poziom  wyłączenia  pompy   

129.35 mnpm.   

Dobrano dwie  pompy  o  parametrach   :  

    Q =  3.2 l/s   dP = 12.9 m H2O 

Pompy  w  wersji  instalacji  „ na  mokro” ze  stopami  sprzęgającymi  DN65/65  ,  

pracujące  naprzemiennie . Moc nominalna silnika   1.5  kW    . Prąd  znamionowy  
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4.8 A , obroty   n= 2922obr/min .Rozruch  bezpośredni.. Zabezp. term. silnika : 

bimetal typ „klixon” Króciec  tłoczny  i  ssawny DN65 .  Wirnik GGG60 . StoŜek 

ssawny : Ŝeliwo szare GG 25 . Pompownia  ścieków     zlokalizowana  będzie  w  

zbiorniku  o  średnicy    Ø 1500  mm  i  wysokości 4.15 m . Stopy  sprzęgające będą  

zmocowane  do  dna  zbiornika  za  pomocą  kotew  rozporowych  i  połączone  z  

układem  prowadnic.   Przejścia  przewodów  przez  ściany wykonać  jako  szczelne. 

Połączenia  przewodów  tłocznych  w  pompowni  spawane a armatura kołnierzowa 

.Armaturę  odcinającą  stanowi  zasuwa  miękouszczelnieniowa do  ścieków 

umieszczona  w  zbiorniku  z  klinem  powleczonym  gumą NBR. Przewody  tłoczne  

kaŜdej  pompy  zabezpieczone  są  przed cofaniem  się  ścieków  przez  zawory  

kulowe  zwrotne  z  kulą  powleczoną  gumą NBR . 

 Szafka  sterownicza  umieszczona  przy  przepompowni ścieków :  

� obudowa  szafy  w  klasie  IP66 z  tworzywa  termoutwardzalnego / metalowa z  

drzwiczkami  wewnętrznymi  posadowiona  na  fundamencie 

� przełącznik SIEĆ�O�AGREGAT ( dla  pomp o  mocy ≤15kW rozłącznik  główny ) 

� zabezpieczenie  róŜnicowo�pradowe , nadpradowe 

� zabezpieczenie  przed  asymetrią  i  zanikiem faz  zasilających  

� zabezpieczenie  termiczne dla  kaŜdej  pompy  

� dla  mocy  silników  <5kW stycznik do  załączenia  kaŜdej  pompy ( rozruch  

bezpośredni ) a dla  mocy  >5 kW  urzadzenia  łagodnego  rozruchu  i  startu  pomp – 

sofstart  

� sterownik  mikroprocesorowy  zapewniający  rotacyjna  i  naprzemienną  pracę  po,p  

w  trybie  automatycznym  oraz  kontrolę  stanów  alarmowych  ; wbudowany  panel  

LCD( 2  linie x16 znaków) umoŜliwiający  odczyt  i  wprowadzenie  podstawowych  

parametrów  pracy  pompowni  

� liczniki  ; czasów  pracy  i  załączeń pomp realizowane  w  sterowniku   

� pomiar  poziomu  ścieków  za  pomocą sondy  hydrostatycznej  

� zabezpieczenie  przed  suchobiegiem  i  przelewem  ( 2  pływakowe  czujniki  

poziomu) 

� wybór  trybu  pracy : reczny  , automatyczny  

� optyczna  sygnalizacja  pracy  pomp i  awarii  pomp  

� optyczno�akustyczna  sygnalizacja  wystąpienia  stanów  awaryjnych  

� gniazdo  serwisowe 230 V 
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� gniazdo  umoŜliwiające  podłączenie  agregatu  pradotwórczego  (  dla  pomp  o  

mocy <15kW,  dla  pomp  o  mocy >15 kW  bez  gniazda ) 

� mogrzewanie  wewnętrzne  szafki  z  termostatem  

� oświetlenie  wewnętrzne  szafki  

Pompownia  wyposaŜona  będzie  w  system  monitoringu  przekazujący  pełne  

informacje  firmy  Hydropartner , System  ten  funkcjonuje  w  Barczewie. 

Szafka sterownicza  zasilona  będzie  kablem  YKY  4x6 mm²  z  szafki  zasilającej  

zlokalizowanej  w  płocie  ogrodzenia .  

Teren  przepompowni  naleŜy  ogrodzić  płotem o  wysokości  1.5 m  z  ramek   z  

kątowników  wypełnionych  siatką , montowanych  na  cokole  betonowym. 

Przewiduje  się  bramę  wjazdową  dwuskrzydłową  o  szerokości  3.0  m  i  bramkę  o  

szerokości  1.0 m. Na  terenie  przepompowni  naleŜy  ułoŜyć  polbruk  o  gr 8.0  cm.  

Przy  montaŜu  pompowni  naleŜy  zabić  dookoła  ściankę  szczelną  i  pompować  

wodę  z  wykopu.  

W  celu  zabezpieczenia  pompowni  przed  wypływem  naleŜy  zamontować  ją  w  

podstawie  betonowej   studni  o  średnicy 2000  i  wysokości  1000  oraz  w  

postawionym na  podstawie studni  kręgu  betonowym  o  średnicy 2000  i  wysokości  

1000   Po  ustawieniu  podstawy i  kręgu  naleŜy  symetrycznie  wstawić  zbiornik  

pompowni  a  przestrzeń  między  zbiornikiem  a  podstawą  bardzo dokładnie  

wypełnić  betonem  B25. 

5.5.Rurociąg  tłoczny  .   

 Rurociągi  tłoczne  wykonać  z  rur  PE100 DN 75x4.5 SDR17  łączonych  

przez  zgrzewanie  . Rurociągi  układać  na  głębokości  1.5  m  pod  poziomem  

terenu.  Nad  rurociągiem  na wysokości  0.5 m    ułoŜyć  taśmę  ostrzegawczo�

lokalizacyjną . Rurociąg  tłoczny  włączyć  w  studnię  SN9    .  

Wykopy ich zasypanie   i  posadowienie  rurociągów  wykonać  tak  jak  opisano  to  

w pkt. 6.0. tj. Wytyczne  wykonawstwa.  

 Rurociągi  tłoczne   naleŜy  poddać próbie  szczelności  na  ciśnienie 0.6  Mpa .  Przed  

zasypaniem  rurociągi  naleŜy  zgłosić  do  odbioru  do  Zakładu Wodociągów  i 

Kanalizacji  Sp. zo.o.   w  Barczewie  

5.6. Pompownia  ścieków P2  .   

W  terenie  , w którym  projektowana  jest   pompownia P2  znajduje  się  18  działek  
mieszkalnych.. Zakładam  Ŝe na  działce  będzie  5 osób. Przy  załoŜeniu  q=200 l/dM 
i  przy  Nh=1.6  ; Nd=1.5  q = 0.0055 l/sM.   
Qść= 90x0.0055 = 0.5  l/s.  
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            Dobór  pompowni. 

 Wydajność pompowni     Q= 0.5 l/s  . Geometryczna wysokość podnoszenia 

Hgeo=9.15 m . Rzędna  terenu w miejscu usytuowania  pompowni 131.50 mnpm. 

Rzędna  dna  kanału dolotowego  ścieków  do  pompowni  130.02 mnpm..Rzedna  dna  

pompowni  128.90 mnpm.  Przewód  tłoczny  L=243 m. Dobrano  przewód tłoczny 

PE100 DN 75x4.5 SDR17 . Poziom  załączenia 1 pompy  129.82 mnpm. Poziom  

alarmowy  i  załączenia  drugiej pompy  130.02 mnpm. Poziom  wyłączenia  pompy   

129.40 mnpm.   

Dobrano dwie  pompy  o  parametrach   :  

    Q =  3.0 l/s   dP = 13.0 m H2O 

Pompy  w  wersji  instalacji  „ na  mokro” ze  stopami  sprzęgającymi  DN65/65  ,  

pracujące  naprzemiennie . Moc nominalna silnika   1.5  kW    . Prąd  znamionowy  

4.8 A , obroty   n= 2922obr/min .Rozruch  bezpośredni.. Zabezp. term. silnika : 

bimetal typ „klixon” Króciec  tłoczny  i  ssawny DN65 .  Wirnik GGG60 . StoŜek 

ssawny : Ŝeliwo szare GG 25 . Pompownia  ścieków     zlokalizowana  będzie  w  

zbiorniku  o  średnicy    Ø 1500  mm  i  wysokości 2.6 m . Stopy  sprzęgające będą  

zmocowane  do  dna  zbiornika  za  pomocą  kotew  rozporowych  i  połączone  z  

układem  prowadnic.   Przejścia  przewodów  przez  ściany wykonać  jako  szczelne. 

Połączenia  przewodów  tłocznych  w  pompowni  spawane a armatura kołnierzowa 

.Armaturę  odcinającą  stanowi  zasuwa  miękouszczelnieniowa do  ścieków 

umieszczona  w  zbiorniku  z  klinem  powleczonym  gumą NBR. Przewody  tłoczne  

kaŜdej  pompy  zabezpieczone  są  przed cofaniem  się  ścieków  przez  zawory  

kulowe  zwrotne  z  kulą  powleczoną  gumą NBR . 

 Szafka  sterownicza  umieszczona  przy  przepompowni ścieków :  

� obudowa  szafy  w  klasie  IP66 z  tworzywa  termoutwardzalnego / metalowa z  

drzwiczkami  wewnętrznymi  posadowiona  na  fundamencie 

� przełącznik SIEĆ�O�AGREGAT ( dla  pomp o  mocy ≤15kW rozłącznik  główny ) 

� zabezpieczenie  róŜnicowo�pradowe , nadpradowe 

� zabezpieczenie  przed  asymetrią  i  zanikiem faz  zasilających  

� zabezpieczenie  termiczne dla  kaŜdej  pompy  

� dla  mocy  silników  <5kW stycznik do  załączenia  kaŜdej  pompy ( rozruch  

bezpośredni ) a dla  mocy  >5 kW  urzadzenia  łagodnego  rozruchu  i  startu  pomp – 

sofstart  
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� sterownik  mikroprocesorowy  zapewniający  rotacyjna  i  naprzemienną  pracę  po,p  

w  trybie  automatycznym  oraz  kontrolę  stanów  alarmowych  ; wbudowany  panel  

LCD( 2  linie x16 znaków) umoŜliwiający  odczyt  i  wprowadzenie  podstawowych  

parametrów  pracy  pompowni  

� liczniki  ; czasów  pracy  i  załączeń pomp realizowane  w  sterowniku   

� pomiar  poziomu  ścieków  za  pomocą sondy  hydrostatycznej  

� zabezpieczenie  przed  suchobiegiem  i  przelewem  ( 2  pływakowe  czujniki  

poziomu) 

� wybór  trybu  pracy : reczny  , automatyczny  

� optyczna  sygnalizacja  pracy  pomp i  awarii  pomp  

� optyczno�akustyczna  sygnalizacja  wystąpienia  stanów  awaryjnych  

� gniazdo  serwisowe 230 V 

� gniazdo  umoŜliwiające  podłączenie  agregatu  pradotwórczego  (  dla  pomp  o  

mocy <15kW,  dla  pomp  o  mocy >15 kW  bez  gniazda ) 

� mogrzewanie  wewnętrzne  szafki  z  termostatem  

� oświetlenie  wewnętrzne  szafki  

Pompownia  wyposaŜona  będzie  w  system  monitoringu  przekazujący  pełne  

informacje  firmy  Hydropartner , System  ten  funkcjonuje  w  Barczewie. 

Szafka sterownicza  zasilona  będzie  kablem  YKY  4x6 mm²  z  szafki  zasilającej  

zlokalizowanej  w  płocie  ogrodzenia .  

Teren  przepompowni ( wspólny  z pompownią  deszczową P3) naleŜy  ogrodzić  

płotem o  wysokości  1.5 m  z  ramek   z  kątowników  wypełnionych  siatką , 

montowanych  na  cokole  betonowym. Przewiduje  się  bramę  wjazdową  

dwuskrzydłową  o  szerokości  3.0  m  i  bramkę  o  szerokości  1.0 m. Na  terenie  

przepompowni  naleŜy  ułoŜyć  polbruk  o  gr 8.0  cm.  

Przy  montaŜu  pompowni  naleŜy  zabić  dookoła  ściankę  szczelną  wspornikowo  na  

głębokość 6.0  m  i igłofiltrami  pompować  wodę .   

W  celu  zabezpieczenia  pompowni  przed  wypływem  naleŜy  zamontować  ją  w  

podstawie  betonowej   studni  o  średnicy 2000  .  Po  ustawieniu  podstawy naleŜy  

symetrycznie  wstawić  zbiornik  pompowni  a  przestrzeń  między  zbiornikiem  a  

podstawą  bardzo dokładnie  wypełnić  betonem  B25. 

Uwaga: Pompownie  P2 i P3 będą  miały wspólną  skrzynkę  przyłączeniową 

zlokalizowaną  w  płocie  ogrodzenia  w  której zlokalizowane  będą  dwa  

oddzielne  liczniki  do  pompowni  P2 i P3. 
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5.7.Rurociąg  tłoczny  .   

 Rurociągi  tłoczne  wykonać  z  rur  PE100 DN 75x4.5 SDR17  łączonych  

przez  zgrzewanie  . Rurociągi  układać  na  głębokości  1.5  m  pod  poziomem  

terenu.  Nad  rurociągiem  na wysokości  0.5 m    ułoŜyć  taśmę  ostrzegawczo�

lokalizacyjną . Rurociąg  tłoczny  włączyć  w  studnię  Sp4/4    .  

Wykopy ich zasypanie   i  posadowienie  rurociągów  wykonać  tak  jak  opisano  to  

w pkt. 6.0. tj. Wytyczne  wykonawstwa.  

 Rurociągi  tłoczne   naleŜy  poddać próbie  szczelności  na  ciśnienie 0.6  Mpa .  Przed  

zasypaniem  rurociągi  naleŜy  zgłosić  do  odbioru  do  Zakładu Wodociągów  i 

Kanalizacji  Sp. zo.o.   w  Barczewie . 

5.8.Kanalizacja  sanitarna i  przyłącza .  

 Kanał  sanitarny i przyłącza wykonać  z rur  kanalizacyjnych  kielichowych  

PVC 200 i PVC 160 SN8 z uszczelkami  gumowymi  . Uwaga:   Na  studniach  

montowanych  w   jezdniach  stosować  pierścienie  odciąŜające . Stosować  włazy  z  

zamknięciami .   

W ul Prusa przewiduje  się montaŜ  kanalizacji  przeciskiem  sterownym kaminką  

przeciskową .  Metodą  studniarską zapuszczone  będą  studnie  przeciskowe Ø2000   

oraz studnie  Ø1500  odbiorcze . Ze  studni  przeciskowej wykonany  będzie  przecisk  

sterowany  w kierunku studni odbiorczej. Studnie przeciskowe  naleŜy  zapuścić  na  

głębokość  1.4m poniŜej  dna  projektowanego  kanału. Po zapuszczeniu naleŜy  wylać  

korki  z betonu  C25/30 na  wysokość  0.7 m . W ten  sposób  powstanie  przestrzeń  

około 0.7 m  do  ustawienia  maszyny  przeciskowej.  Po  wykonaniu  przecisku  

wolną  przestrzeń wypełnić  betonem  C25/30  i  wykonać  kinety.  

Studnię  odbiorcze   naleŜy  zapuścić  na  taką głębokość  by na  istniejącym  kanale 

moŜna  było  wykonać  nowa  kinetę.      

 Kanał  sanitarny  wykonać  z  rur  kamionkowych  przeciskowych  DN 200  

stosując  przecisk  sterowany    z  przewiertem  pilotaŜowym.  Studnie  przeciskowe 

wykonać   z  kręgów  Ŝelbetowych  z  noŜem  tnącym ϕ 2000. Ze  studni   tych   

wykonane  zostaną  przewierty rurami  kamionkowymi glazurowanymi ϕ 200 typ 

V4A  , ze  złączem  ze stali  molibdenowej  o  dopuszczalnej  sile  wcisku  2200kN . 

Rury  kamionkowe  przeciskowe  mają  długość  1.0m .  Włączenia  do  studni  

uszczelnić łańcuchowym przejściem szczelnym.  
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 Projektuje  się  studnie  z  kręgów  zelbetowych  ϕ 2000 i  ϕ 1500  z noŜem  

tnącym  i  uszczelką   przykryte  płytą  nastudzienną  i  włazem Ŝeliwnym  ϕ 600  typu  

cięŜkiego ,  samozatrzaskowym  z  Ŝeliwa  sferoidalnego . Na  studniach naleŜy  

zamontować  pierścień  odciąŜający  . Styki �  połączenia  kręgów  Ŝelbetowych  od  

wewnątrz  i  zewnątrz  wyrobić  zaprawą  cementową  oraz  obsadzić  stopnie  

włazowe  Ŝeliwne  w  rozstawie  co  30  cm. W  dolnej  części  studni  naleŜy  

ukształtować  kinety  z  betonu  C25/30. Do  regulacji   wysokości  posadowienia  

włazu  Ŝeliwnego  ,  stosować  betonowe  pierścienie  dystansowe  Ø 1000/600  o  wys. 

3, 5 i  10 cm w  zaleŜności  od  potrzeb.  

Projektuje  się  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej do  działek  na  których  znajdują  się  

budynki. . Przyłącze  zakończone  będzie  studzienką  inspekcyjna φ315 z PP wraz  z  

uszczelką . Rodzaj studzienek  opisano  na  profilach.  Projektuje  się  do  wszystkich  

działek  na  których  nie  ma  budynków , sięgacze przyłączy  kanalizacji  sanitarnej  i 

zaślepia  zaślepką  z PVC   w  pasie  drogowym. 

Grunt  z  wykopu  naleŜy  wywozić  w  teren  wyznaczony  przez  Inwestora .   

Kanalizację sanitarną   naleŜy  ułoŜyć  na  podsypce  z  piasku  o  grubości   30 cm  .  

 Projektuje  się na  kanalizacji  PVC studnie  z  kręgów  betonowych  ϕ 1200 z  

uszczelką  ,  ustawionych  na  płycie  dennej  ,  przykryte  płytą  nastudzienną  ϕ 1400  i  

włazem Ŝeliwnym  ϕ 600  typu  cięŜkiego ,  samozatrzaskowe  z  Ŝeliwa  sferoidalnego .  

Styki �  połączenia  kręgów  Ŝelbetowych  od  wewnątrz  i  zewnątrz  wyrobić  zaprawą  

cementową  oraz  obsadzić  stopnie  włazowe  Ŝeliwne  w  rozstawie  co  30  cm. W  

dolnej  części  studni  naleŜy  ukształtować  kinety  z  betonu  C25/30. Do  regulacji   

wysokości  posadowienia  włazu  Ŝeliwnego  ,  stosować  betonowe  pierścienie  

dystansowe  Ø 1000/600  o  wys. 3, 5 i  10 cm w  zaleŜności  od  potrzeb. Włączenia  do  

studni  wykonać  za  pomocą  tulei  szczelnych .  

Studnie  zabezpieczyć  roztworem  asfaltowym  wg.  PN�81/062555 :  pierwsza  

warstwa  Bitizol R , druga  warstwa  Bitizol P .  

Wykopy ich zasypanie   i  posadowienie  rurociągów  wykonać  tak  jak  opisano  to  

w pkt. 6.0. tj. Wytyczne  wykonawstwa.  

Sieć  przed  zsypaniem  zgłosić  do   odbioru do  Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji  

Sp. zo.o.   w  Barczewie  

5.9. Budowa  kanalizacji deszczowej.  
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Odbiornikiem  ścieków deszczowych z  rozpatrywanego  rejonu   będzie  

istniejący  kolektor  deszczowy Ø 0.6 m  w  ulicy  Szczepańskiego . Włączenie  nastąpi   

w  istniejącą  komorę  DN11 wybudowaniu  kolektorów  w ul. Szczepańskiego  i  

Norwida .   W ulicy  Gałczyńskiego  znajduje  kolektor  deszczowy  Ø 0.315 m. Do  

istniejącej  studni  D6  włączone będą  ścieki deszczowe  z terenów   zlokalizowanych  

w południowej części (jeszcze  niezagospodarowanej )   rozpatrywanego  terenu . 

Obliczenia  zlewni  i  kanałów. 

Obliczenia  hydrauliczne  kanalizacji  deszczowej  przeprowadzono  metodą   natęŜeń  

stałych.  

Q = F x q x ψ x φ 

Przy   załoŜeniu   t = 15  min  oraz  c = 2 ( p= 50%) 

Zlewnia  do skrzynek lub  pompowni .  

Fcałk= 2.49 ha     ψ=0.32    φ=0.85  q=96 l/s  

Q= 96x0.85x0.32x2.49 =65 l/s  

W  miejscu  lokalizacji  skrzynek  grunt jest pylasty  i nawodniony . Nie  ma  

moŜliwości  zastosowania  skrzynek  rozsączających . Pozostaje  zaprojektowanie  

pompowni  wód  deszczowych. Dla  dobrania  pomp  wód  deszczowych  załoŜono 

q=131 l/s. Wtedy    Q= 131x0.85x0.32x2.49 =89 l/s  

Zlewnia  do ulicy  Gałczyńskiego .  

Fcałk= 3.82 ha     ψ=0.30    φ=0.85  q=96 l/s  

Q= 96x0.85x0.30x2.49 =93.5 l/s  

Dla  kanału D315 ; i=1% Q=96.6 l/s  

Zlewnia  do  kolektora  projektowanego  w ulicy Norwida. 

Fcałk= 9.0ha     ψ=0.30    φ=0.56  q=96 l/s  

Q= 96x0.56x0.30x9.0 =145.0 l/s  

Dla  kanału D500 ; i=0.17% Q=169 l/s  

Zlewnia  „górna”  ciąŜąca do  projektowanego  kolektora  w ulicy Szczepańskiego 

Fcałk= 8.23ha     ψ=0.30    φ=0.58  q=96 l/s  

Q= 96x0.58x0.30x8.23=137.0 l/s  

Dla  kanału D400 ; i=.0.45% Q=140 l/s  

5.10. Pompownia  wód deszczowych  P3  .   

            Dobór  pompowni. 

 Wydajność pompowni     Q= 89.0 l/s  . Geometryczna wysokość podnoszenia 

Hgeo=11.1 m . Rzędna  terenu w miejscu usytuowania  pompowni 131.00 mnpm. 
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Rzędna  dna  kanału dolotowego  ścieków  do  pompowni  129.40 mnpm..Rzedna  dna  

pompowni  127.20mnpm.  Przewód  tłoczny  L=325 m. Dobrano  przewód tłoczny 

PE100 DN 315x18.7 SDR17 . Poziom  załączenia 1 pompy  129.20 mnpm. Poziom  

alarmowy  i  załączenia  drugiej pompy  129.40 mnpm. Poziom  wyłączenia  pompy   

128.15 mnpm.   

Dobrano dwie  pompy  o  parametrach   :  

    Q =  91.0 l/s   dP = 14.5 m H2O 

Pompy  w  wersji  instalacji  „ na  mokro” ze  stopami  sprzęgającymi  DN200/150  ,  

pracujące  naprzemiennie . Moc nominalna silnika   20.0  kW    . Prąd  znamionowy  

39 A , obroty   n= 1455obr/min .Rozruch  gwiazda�trójkąt.. Zabezp. term. silnika : 

bimetal typ „klixon” Króciec  tłoczny DN150 i  ssawny DN200 .  Wirnik GGG60 . 

StoŜek ssawny : Ŝeliwo szare GG 25 . Pompownia  ścieków     zlokalizowana  będzie  

w  zbiorniku  o  średnicy    Ø 2500  mm  i  wysokości 3.9 m . Stopy  sprzęgające będą  

zmocowane  do  dna  zbiornika  za  pomocą  kotew  rozporowych  i  połączone  z  

układem  prowadnic.   Przejścia  przewodów  przez  ściany wykonać  jako  szczelne. 

Połączenia  przewodów  tłocznych  w  pompowni  spawane a armatura kołnierzowa 

.Armaturę  odcinającą  stanowi  zasuwa  miękouszczelnieniowa do  ścieków 

umieszczona  w  zbiorniku  z  klinem  powleczonym  gumą NBR. Przewody  tłoczne  

kaŜdej  pompy  zabezpieczone  są  przed cofaniem  się  ścieków  przez  zawory  

kulowe  zwrotne  z  kulą  powleczoną  gumą NBR . 

 Szafka  sterownicza  umieszczona  przy  przepompowni ścieków :  

� obudowa  szafy  w  klasie  IP66 z  tworzywa  termoutwardzalnego / metalowa z  

drzwiczkami  wewnętrznymi  posadowiona  na  fundamencie 

� przełącznik SIEĆ�O�AGREGAT ( dla  pomp o  mocy ≤15kW rozłącznik  główny ) 

� zabezpieczenie  róŜnicowo�pradowe , nadpradowe 

� zabezpieczenie  przed  asymetrią  i  zanikiem faz  zasilających  

� zabezpieczenie  termiczne dla  kaŜdej  pompy  

� dla  mocy  silników  <5kW stycznik do  załączenia  kaŜdej  pompy ( rozruch  

bezpośredni ) a dla  mocy  >5 kW  urzadzenia  łagodnego  rozruchu  i  startu  pomp – 

sofstart  

� sterownik  mikroprocesorowy  zapewniający  rotacyjna  i  naprzemienną  pracę  po,p  

w  trybie  automatycznym  oraz  kontrolę  stanów  alarmowych  ; wbudowany  panel  

LCD( 2  linie x16 znaków) umoŜliwiający  odczyt  i  wprowadzenie  podstawowych  

parametrów  pracy  pompowni  
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� liczniki  ; czasów  pracy  i  załączeń pomp realizowane  w  sterowniku   

� pomiar  poziomu  ścieków  za  pomocą sondy  hydrostatycznej  

� zabezpieczenie  przed  suchobiegiem  i  przelewem  ( 2  pływakowe  czujniki  

poziomu) 

� wybór  trybu  pracy : reczny  , automatyczny  

� optyczna  sygnalizacja  pracy  pomp i  awarii  pomp  

� optyczno�akustyczna  sygnalizacja  wystąpienia  stanów  awaryjnych  

� gniazdo  serwisowe 230 V 

� gniazdo  umoŜliwiające  podłączenie  agregatu  pradotwórczego  (  dla  pomp  o  

mocy <15kW,  dla  pomp  o  mocy >15 kW  bez  gniazda ) 

� mogrzewanie  wewnętrzne  szafki  z  termostatem  

� oświetlenie  wewnętrzne  szafki  

Pompownia  wyposaŜona  będzie  w  system  monitoringu  przekazujący  pełne  

informacje  firmy  Hydropartner , System  ten  funkcjonuje  w  Barczewie. 

Szafka sterownicza  zasilona  będzie  kablem  YKY  4x16 mm²  z  szafki  zasilającej  

zlokalizowanej  w  płocie  ogrodzenia .  

Przed  przepompownią  przewiduje  się  osadnik  studnia  Dd7 o  średnicy  D2.0 m  z  

osadnikiem  o  głębokości h=1.0m . 

Teren  przepompowni ( wspólny  z pompownią  deszczową P2)  naleŜy  ogrodzić  

płotem o  wysokości  1.5 m  z  ramek   z  kątowników  wypełnionych  siatką , 

montowanych  na  cokole  betonowym. Przewiduje  się  bramę  wjazdową  

dwuskrzydłową  o  szerokości  3.0  m  i  bramkę  o  szerokości  1.0 m. Na  terenie  

przepompowni  naleŜy  ułoŜyć  polbruk  o  gr 8.0  cm.  

Przy  montaŜu  pompowni  naleŜy  zabić  dookoła  ściankę  szczelną    i igłofiltrami  

pompować  wodę  z  wykopu.   

W  celu  zabezpieczenia  pompowni  przed  wypływem  naleŜy  zamontować  ją  w  

podstawie  betonowej   studni  o  średnicy 3000  i  wysokości  750mm  oraz  w  

postawionym na  podstawie studni  kręgu  betonowym  o  średnicy 3000  i  wysokości  

500mm   Po  ustawieniu  podstawy i  kręgu  naleŜy  symetrycznie  wstawić  zbiornik  

pompowni  a  przestrzeń  między  zbiornikiem  a  podstawą  bardzo dokładnie  

wypełnić  betonem  B25. 

Uwaga: Pompownie  P2 i P3 będą  miały wspólną  skrzynkę  przyłączeniową 

zlokalizowaną  w  płocie  ogrodzenia  w  której zlokalizowane  będą  dwa  

oddzielne  liczniki  do pompowni  P2 i P3. 
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5.11.Rurociąg  tłoczny  .   

 Rurociągi  tłoczne  wykonać  z  rur  PE100 DN 315x18.7 SDR17  łączonych  

przez  zgrzewanie  . Rurociągi  układać  na  głębokości  1.2  m  pod  poziomem  

terenu.  Nad  rurociągiem  na wysokości  0.5 m    ułoŜyć  taśmę  ostrzegawczo�

lokalizacyjną . Rurociąg  tłoczny  włączyć  w  studnię  D6/7/1 i  zakończyć trójnikiem    

Wykopy ich zasypanie   i  posadowienie  rurociągów  wykonać  tak  jak  opisano  to  

w pkt. 6.0. tj. Wytyczne  wykonawstwa.  

Rurociągi  tłoczne   naleŜy  poddać próbie  szczelności  na  ciśnienie 0.6  Mpa .  Przed  

zasypaniem  rurociągi  naleŜy  zgłosić  do  odbioru  do  Zakładu Wodociągów  i 

Kanalizacji  Sp. zo.o.   w  Barczewie  

5.12.Kanalizacja  deszczowa .  

 Kanały  deszczowe wykonać    z rur  kanalizacyjnych  kielichowych  PVC 250 ; 

PVC 315 ; PVC400 ; PVC500i PVC630 SN8 z uszczelkami  gumowymi  . Uwaga:   Na  

studniach  montowanych  w   jezdniach  stosować  pierścienie  odciąŜające . Stosować  

włazy  z  zamknięciami .   

W ul Prusa przewiduje  się montaŜ  kanalizacji  przeciskiem  sterownym kamionką  

przeciskową .  Metodą  studniarską zapuszczone  będą  studnie  przeciskowe Ø2000   

oraz studnie  Ø1500  odbiorcze . Ze  studni  przeciskowej wykonany  będzie  przecisk  

sterowany  w kierunku studni odbiorczej. Studnie przeciskowe  naleŜy  zapuścić  na  

głębokość  1.4m poniŜej  dna  projektowanego  kanału. Po zapuszczeniu naleŜy  wylać  

korki  z betonu  C25/30 na  wysokość  0.7 m . W ten  sposób  powstanie  przestrzeń  

około 0.7 m  do  ustawienia  maszyny  przeciskowej.  Po  wykonaniu  przecisku  

wolną  przestrzeń wypełnić  betonem  C25/30  i  wykonać  kinety.  

Studnię  odbiorcze   naleŜy  zapuścić  na  taką głębokość  by na  istniejącym  kanale 

moŜna  było  wykonać  nowa  kinetę.      

 Kanał  deszczowy  w ulicy Prusa  wykonać  z  rur  kamionkowych  

przeciskowych  DN 300  stosując  przecisk  sterowany    z  przewiertem  pilotaŜowym.  

Studnie  przeciskowe wykonać   z  kręgów  Ŝelbetowych  z  noŜem  tnącym ϕ 2000. 

Ze  studni   tych   wykonane  zostaną  przewierty rurami  kamionkowymi 

glazurowanymi ϕ 300 typ V4A  , ze  złączem  ze stali  molibdenowej  o  

dopuszczalnej  sile  wcisku  2200kN . Rury  kamionkowe  przeciskowe  mają  długość  

1.0m .  Włączenia  do  studni  uszczelnić łańcuchowym przejściem szczelnym.  
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 Projektuje  się  studnie  z  kręgów  zelbetowych  ϕ 2000 i  ϕ 1500  z noŜem  

tnącym  i  uszczelką   przykryte  płytą  nastudzienną  i  włazem Ŝeliwno�betonowym   

ϕ 625 klasy D400 . Na  studniach naleŜy  zamontować  pierścień  odciąŜający  . Styki 

�  połączenia  kręgów  Ŝelbetowych  od  wewnątrz  i  zewnątrz  wyrobić  zaprawą  

cementową  oraz  obsadzić  stopnie  włazowe  Ŝeliwne  w  rozstawie  co  30  cm. W  

dolnej  części  studni  naleŜy  ukształtować  kinety  z  betonu  C25/30. Do  regulacji   

wysokości  posadowienia  włazu  Ŝeliwnego  ,  stosować  betonowe  pierścienie  

dystansowe  Ø 1000/600  o  wys. 3, 5 i  10 cm w  zaleŜności  od  potrzeb.  

W ulicy  Prusa  i  na  przedłuŜeniu  ulicy  Korczaka  aby  umoŜliwić  montaŜ  

uzbrojenia  naleŜy  zasypać  istniejący  rów  i  wybudować  studnie  DP7/1 i DK7/1 z 

otworami  o  wymiarach  09x0.7  m  i  zabezpieczyć  je  prętami  rozstawionymi  co  

10 cm . Studnie  te  naleŜy  włączyć  do  projektowanej kanalizacji  deszczowej.  

Projektuje  się  studnie  z  kręgów  betonowych   przykrytych   płytą  nadstudzienną   i  

włazem Ŝeliwno�betonowym   ϕ 625  klasy  D400.  Stosować  studnie  na  kanałach  

deszczowych  wg.  następującego  klucza:    

�� Kanał o  średnicy  do  ϕ 400 �  studnia  ϕ 1200 

�� Kanał o  średnicy  do  ϕ 500�  studnia  ϕ 1500 

 Styki �  połączenia  kręgów  Ŝelbetowych  od  wewnątrz  i  zewnątrz  wyrobić  

zaprawą  cementową  oraz  obsadzić  stopnie  włazowe  Ŝeliwne  w  rozstawie  co  30  

cm. Do  regulacji   wysokości  posadowienia  włazu  Ŝeliwnego  ,  stosować  betonowe  

pierścienie  dystansowe  Ø 1000/600  o  wys. 3, 5 i  10 cm w  zaleŜności  od  potrzeb.  

Studnie  muszą  mieć   muszą  mieć  osadniki  o  głębokości   0.5 m  i pierścienie  

odciąŜające . Włączenia  do  studni  wykonać  za  pomocą  tulei  szczelnych .  

Studnie  zabezpieczyć  roztworem  asfaltowym  wg.  PN�81/062555 :  pierwsza  

warstwa  Bitizol R , druga  warstwa  Bitizol P . W  studniach  przewidziano  osadniki  o  

głębokości  0.5 m .  

Wykopy ich zasypanie   i  posadowienie  rurociągów  wykonać  tak  jak  opisano  to  

w pkt. 6.0. tj. Wytyczne  wykonawstwa.  

Sieć  przed  zsypaniem  zgłosić  do   odbioru do  Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji  

Sp. zo.o.   w  Barczewie  

6.0. WYTYCZNE  WYKONAWSTWA . 

Wykopy  wykonywać  mechanicznie  jako umocnione    lub  na  rozkop.  Na  profilach  

pokazano  miejsca  w których  wykopy  będą  umocnione . W  miejscach  zbliŜeń  i  
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skrzyŜowań  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  wykopy  wykonywać  ręcznie  

z  zachowaniem  ostroŜności.   

JeŜeli  w podłoŜu  rury  znajduje  się  glina , glina piaskowa , piasek  gliniasty  lub  pył 

naleŜy  je  wydobyć  z  wykopu   i   wywozić  w  teren  wyznaczony  przez  Inwestora 

, a  wykopy  naleŜy  zasypać  przywiezioną  pospółką  . 

Jeśli  w podłoŜu  występują  piaski  ( drobne , średnie , grube) , piaski  pylaste i pył  

piaszczysty naleŜy  je  wydobyć  z  wykopu i  zagospodarować  przy  zasypywaniu  

wykopu  w  następujący  sposób:  

Piaski  pylaste i pył  piaszczysty mogą  być  ułoŜone  w  wykopie  i zagęszczone  do  

wskaźnika  0.97  do  głębokości 1.2 m  poniŜej  terenu . PowyŜej  , do  poziomu  

terenu  wykop naleŜy  zasypać  przywiezioną  pospółką  .  

Jeśli  rurociąg  ma  być  ułoŜony  w  nawodnionych  gruntach  pylastych  podłoŜe  

naleŜy  doziarnić  grubym  kruszywem  łamanym( dopuszcza  się  zastosowanie  

kruszonego  betonu.) , wciskając  go  w  podłoŜe tak  by uzyskać zagęszczone  do  

wskaźnika  0.97.  W  korzystniejszych  warunkach  moŜna  stosować  podbudowę  

piaskowo�Ŝwirową  o  granulacji  1�25 mm . PodłoŜu  z  kruszywa  łamanego  trzeba  

wykonać  podsypkę  z  pospółki  o  grubości  10 cm.  

W  terenach  nawodnionych  poziom  wody  naleŜy  obniŜyć  i  prace  prowadzić  w  

wykopach umocnionych np.  skrzyniach  systemowych . 

Sposoby   posadowienia  rurociągów  i   odwadniania  wykopów  określono   na  

profilach.  

Sieci   naleŜy  ułoŜyć  na podsypce  z  pospółki  o  grubości   10 cm  .  Do  wysokości  

30  cm  powyŜej  wierzchu  rury  obsypkę  wykonać z  piasku  zagęszczonego   w  

dwóch  etapach:  

�� wykonać  warstwę  ochronną  z  wyłączeniem  odcinków  połączeń  rur  

�� po  próbie  szczelności  naleŜy  wykonać  warstwę  na  pozostałych  odcinkach  

Podsypkę  i  obsypkę  wykonać  piaskiem  drobnym  lub  średnim  z  odpowiednim  jej  

zagęszczeniem  tj.  w  pasie  drogowym  do  głebokości  1.2 m  wskaŜnik  

zagęszczenia  ma  wynosić  1.0  a poniŜej 1.2 m � 0.97 .  

Piasek  musi  być  wolny  od   grud  i  kamieni .  Wykop  zasypać  piaskiem  

drobnym  lub  średnim . 

W    miejscach występowania  wody  gruntowej  i  lokalnych  sączeń  przewiduje 

się    pompowanie  wody  z  dna  wykopu  oraz  pompowanie  przy  pomocy  igłofiltrów 

( patrz profile).    
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Wykopy winny być zabezpieczone barierkami  przed dostępem  osób 

postronnych  i oznakowane tablicami informacyjnymi. 

Przy  montaŜu  pompowni  naleŜy  zabić  dookoła  ściankę  szczelną  i  pompować  

wodę  z  wykopu. lub  igłofiltrami.  

W  przedłuŜeniu  ulicy  Korczaka  występują  duŜe  deniwelacje  terenu . W 

przewidywanym  pasie  drogowym na  odcinku SK10�SK11 oraz  między  studniami 

SK9�SK8 naleŜy  zasypać pospółką teren do  rzędnych  określonych  na  profilu  i  

mapach .  W  obszarze  ograniczonym studniami  S9�SK10  trzeba  spychaczem  zdjąć  

nadmiar  ziemi do  rzędnych  określonych  na  profilu  i  mapach .  

Uwaga: W  projektowanym  terenie  występuje  drenaŜ . Jeśli  przy budowie  

projektowanego  uzbrojenia  nastąpi    przerwanie  istniejącego  drenaŜu  naleŜy  

go  bezwzględnie  odbudować. Na  etapie  projektowania  niemoŜliwe  jest  

określenie  liczby  takich  sytuacji. Wykonawca  musi  przewidzieć  w  swojej  

ofercie  odbudowę  uszkodzonego  drenaŜu.  

Całość  robót  wykonywać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonywania  

Robót Budowlano – MontaŜowych   cz.  Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe oraz  

z Warunkami  Technicznymi  Wykonywania  i Odbioru  Rurociągów  z Tworzyw  

Sztucznych  wyd. w 1996 r. 
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY 
ZDROWIA 

do projektu  rozbudowy wodociągów  ,kanalizacji sanitarnej i  deszczowej  w osiedlu  

domków  jednorodzinnych  w  Barczewie II etap.  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Projekt dotyczy  budowy  kanalizacji deszczowej z rur  o średnicach φ250�do φ400,  

kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami  z  rur  o  średnicach  160�200 mm  dwóch  

pompowni ścieków  sanitarnych , pompowni  wód  deszczowych , rurociągów  

tłocznych  oraz  wodociągów  z  przyłączami   z  rur  PE  o  średnich  32�225 .  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  będzie prowadzona odcinkami 

pomiędzy kolejnymi studzienkami . Budowa  pompowni  prowadzona  będzie  na  

poszczególnych  obiektach  .Budowa  wodociągów  prowadzona  będzie  odcinkami  

między  węzłami  z  zaworami  odcinającymi. Rurociągi  tłoczne  budowane  będą  

wraz  z  budową  przepompowni .  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W rejonie prowadzonych prac znajdują się budynki  mieszkalno�usługowe. 

 Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w sieć energetyczną średniego  

i niskiego napięcia, cieplną, telekomunikacyjną, wodociągową, gazową oraz  w sieć 

kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.  

 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Brak elementów stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określając skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagroŜenia w czasie prac 

prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbliŜenia do istniejącego 

uzbrojenia podziemnego w czasie prac prowadzonych w głębokich wykopach.  

Prowadzone prace naleŜy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka” W czasie 

prowadzenia robót istnieje groźba zawałów wykopów, poraŜeń energią elektryczną, 

zalania wykopów z przerwanych sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz 

zagazowania z przerwanych sieci gazowych bądź nie przewietrzonego kolektora. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed   
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 przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.  

NaleŜy przestrzegać przepisy BHP ogólne i branŜowe, a w szczególności:   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 

47 poz. 401,  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych    w strefach 

szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną  komunikacją, umoŜliwiającą szybką ewakuacją na wypadek 

poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów mechanicznych w miejscach 

występowania uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonać ręczne poprzeczne wykopy 

kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania tego uzbrojenia. 

Pracownicy  wykonujący  roboty  powinni być  przeszkoleni  w  zakresie  BHP 

Wykopy naleŜy zabezpieczyć barierami  i  odpowiednio oznakować. 

Na wprost wejść do budynków naleŜy wykonać kładki dla pieszych z barierkami. 

W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze 

publicznej. Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi 

jezdni powinna być nie mniejsza od obliczonej wg wzoru: 

                                                                    b≥ �

�

φtg  +0,5   [m]   (1) 

w którym: 

H� głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 

 φu � kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zaleŜny od 

rodzaju gruntu wg dokumentacji  

Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli 

posadowionej powyŜej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeŜeli nie są zastosowane 

zgodnie z dokumentacją specjalne zabezpieczenia nie powinna być mniejsza od 

obliczonej w metrach wg wzoru: 
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                                                                a≥ �

��

φtg

3,0+−

 +0,5   [m]   (2) 

w którym: 

H i φu � jak we wzorze (1) 

h � głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej 

posadowienia fundamentu budowli, m.. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliŜu budowli sąsiadującej z wykopem 

dla ochrony przed moŜliwością zsuwu gruntu spod fundamentów naleŜy 

przeprowadzić oględziny, czy nie występują spękania ścian i w przypadku ukazania 

się spękania naleŜy załoŜyć na nich plomby szklane, a w szczególnych przypadkach 

naleŜy osadzić w fundamentach stalowe trzpienie. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 

20 m. 

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną 

powinien być przewidziany z kaŜdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych 

stopni wykopu powinno być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemoŜliwienia 

jej spływania na stopnie niŜej połoŜone. 

PoniewaŜ prace będą wykonywane w terenie otwartym w wykopach, lub studniach 

kanalizacyjnych, w przypadku zagroŜenia naleŜy przeprowadzać ewakuację w 

kierunku – na zewnątrz obiektu poza obrys wykopu. 

 

Olsztyn, dn. 15.05.2010 r.            Opracował: 

                                                    Eugeniusz  Worobiej  
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UMOWA Nr 1/08/2022

zawarta w dniu................ r. w Barczewie pomiędzy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie, ul. Obrońców Warszawy 5, 
zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT: NIP 739-33-74-527, REGON: 519573501 wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000184204

Reprezentowanym przez:

Jacka Kasprzaka - Prezesa Zarządu

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCY”

a

Reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy „WYKONAWCA”,

Strony zawierają umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy

§1 .

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji zadania, zgodnie 
z zapytaniem ofertowym 1/08/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., oraz zgodnie z ofertą 
z dnia..............................., która stanowi integralną część umowy :

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej DN 200 
w raz ze studniami betonowymi DN 1200 o szacunkowej długości:

1. około 234 m ( faktyczna długość zgodnie z przekrojem poprzecznym) w ul. Brzechwy 
w Barczewie od studni SB3 do studni SB15 wraz z posadowieniem studni (13 szt.) - 
zgodnie z mapką syt-wys oraz profilem podłużnym, który stanowi integralną część 
zapytania.

2. około 262 m ( faktyczna długość zgodnie z przekrojem poprzecznym) w ul. Wańkowicza 
w Barczewie od studni SW1 do studni SW11 wraz z posadowieniem studni (13 szt.) — 
zgodnie z mapką syt-wys oraz profilem podłużnym, który stanowi integralną część 
zapytania.
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3. Żaki es prac obejmuje:

3.1 Roboty Ziemne:

Zakres robót objętych zapytaniem
Ustalenia zawarte w niniejszym zapytaniu dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy sieci zewnętrznych, w tym kanalizacji sanitarnej. Obejmują one:
a) usunięcie humusu,
b) wykonanie wykopów na odkład mechanicznie i ręcznie, 
c) wykonanie wykopów mechanicznie i ręcznie z odwozem gruntu, 
d) odwodnienie gruntów, z wykorzystaniem ścianek szczelnych, studni depresyjnych 
i pomp lub igłofiltrów-jeżeli zajdzie taka potrzeba,
e) umocnienie ścian wykopów - obudowa skrzynkowa, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
f) zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem,

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej należy wykonywać odcinkami 
w wykopach otwartych o ścianach nachylonych, odpowiednio zabezpieczonych 
i odwodnionych (wykopy płytkie i średnie) oraz w wykopach z wykorzystaniem 
szalunków, odwodnionych (wykopy średnie i głębokie). Zinwentaryzowane kable, 
rurociągi występujące w wykopie należy w skuteczny sposób zabezpieczyć przez montaż 
odpowiednich konstrukcji podwieszających. Roboty ziemne wykonać zgodnie 
z wymaganiami przepisów BHP.

3.2 Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki 
przewodów i wykopu:

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy 
ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia 
do odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej. 
Zasady wykorzystania gruntów do zasypki:
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Zamawiającego.
W przypadku niedomiaru objętości gruntu spełniającego normy do budowy zasypki. 
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych.
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego. 
Tereny przeznaczone na odkład zlokalizowane będą w odległości do 10 km od miejsca 
budowy. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności.
Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien 
być grunt drobno lub średnioziamisty wg PN-74/B-02480 - rodzimy lub dowieziony - 
zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad 
wierzch rury przewodowej.
Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe 
wyprofilowanie spodu przewodu - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach 
suchych piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu 
na nienaruszonym spodzie wykopu.
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy 
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zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu 
zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości.
Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki 
zw. z podłożem naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania 
wykopu w istniejących drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie 
wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na każdej z dróg 
przy optymalnej wilgotności gruntu) - przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika 
zagęszczenia należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

3.3 Sprzęt do robót ziemnych:

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

a. odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
d. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),
e. zabezpieczenia ścian wykopów' w postaci stalowej obudowy skrzynkowej, 

ścianek szczelnych;

3.4 Transport gruntów:

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku 
oraz do odległości transportu. Wydajność środków' transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.

3.5 Zasady wykonania robót.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze 
jak rozbiórki ogrodzeń oraz usunięcie ewentualnych kolidujących drzew i krzewów 
na trasie budowy a następnie wytyczenie osi przewodów', badanie gruntu, ustalenie miejsc 
do odwożenia i składowania urobku. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
leży po stronie Zamawiającego.
Wykonywanie wykopów' wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę 
możliwości prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ' wód 
opadowych w dół po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane 
ze spadkiem określonym w' dokumentacji projektowej. Przy wykopie mechanicznym 
spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej 
bez względu na rodzaj gruntu.
Ze względu na ograniczenie występujące miejscowo i głębokość wykopów' należy 
zastosować zabezpieczenie w postaci systemowej obudowy skrzynkowej na całej trasie 
przebudowy. Obsługa obudowy - zgodnie z DTR. jej producenta.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów' ze skarpami w przypadku gruntów' niespoistych 
wynosi min. 1:1,5 - przy innych gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m nachylenie 
winno być określone w dokumentacji technicznej, lub wykonanie w' klatkach.
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Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki 
sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane 
oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga 
zgody Zamawiającego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć 
przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 
pomiędzy krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m 
dla komunikacji - w przypadku braku możliwości zachowania powyższego warunku, 
wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio 
przesunięty.

Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i pod nawierzchnie drogowe powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is).
Należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 
o ile nie są określone w projekcie budowlanym, proponuje Wykonawca i przedstawia 
do akceptacji Zamawiającego.

Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Zamawiającego proponowane metody 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniające bezpieczeństwo pracy 
i ochronę wykonywanych robót.

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, 
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu 
zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu).
Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu.

Zasypanie wykopów.
Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. 
Wymagania odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano wyżej.
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
położonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanału przeprowadza sic w trzech etapach:
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rur}7 kanałowej z wyłączeniem odcinków7 
na złączach;
etap 11 - po próbie szczelność złącz rur kanałowych, wykonanie w7arstwy ochronnej 
w7 miejscach połączeń;
etap III - zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami 
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z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu 
(szalunków).
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty.
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, 
ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
1. sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości;
2. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; odwodnienia wykopów;
3. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego;
4. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu
5. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem 

i środkami transportu;
6. dokładność wykonania wykopów;

4. Roboty montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej:

4.1 Roboty przygotowawcze - po stronic Wykonawcy:

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
ustalić miejsce placu budowy,
ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,
ustalić miejsce poboru energii elektry cznej,
ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
opracowanie i uzgodnienie z odpowiednim Komendantem Policji projektu 
organizacji ruchu,
zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

4.2 Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
Należy zwrócić uwagę, aby nie wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem 
rurociągów.

Unikanie zbyt długich odcinków otwartych wykopów pozwoli na osiągnięcie pewnych 
korzyści, a mianowicie:

a. ograniczenie w szeregu przypadków konieczności odwadniania lub szalowania 
wykopów,

b. zminimalizowanie możliwości zalania wykopu,
c. zredukowanie wypłukiwania gruntu z dna wykopu wodą gruntową,
d. uniknięcie przemarzania dna wykopu i materiału zasypu,
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e. zmniejszenie zagrożenia dla ludzi oraz ruchu pojazdów i sprzętu.

Do podstawowych zadań przy wykonywaniu podziemnych przewodów z rur elastycznych 
należy zapewnienie odpowiednich warunków pracy (stabilności) układu "rura-grunt”. 
W tym celu należy:

a. określić warunki posadowienia rurociągu i dobrać odpowiedni rodzaj podłoża 
z uwzględnieniem istniejących warunków gruntowych w poziomie posadowienia 
przewodu;

b. określić warunki techniczne dla gruntu stanowiącego wypełnienie wykopu, aby mógł 
stanowić odpowiednie wsparcie dla rury, a w szczególności należy określić rodzaj 
materiału obsypki i jego zagęszczenie;

Wy ko n ywa n i e wy ko pó w:
• roboty ziemne można prowadzić ręcznie lub mechanicznie,
• dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,
• dno winno być równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach,
• zaleca się pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubości 5 do 10 cm 

powyżej projektowanej rzędnej dna wykopu przy ręcznym wykonywaniu i 20 cm 
przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a następnie pogłębienie ręczne 
do projektowanej rzędnej i odpowiednie wyprofilowanie,

• zdjęcie warstwy ochronnej wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rur.

Po stronic Zamawiającego:
• Pełnienie obowiązków Kierownik budowy
• Obsługa geodezyjna (wytyczenie i pomiar geodezyjny)
• Materiały sanitarne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówieni (rury, 

kształtki, studnie).
• Kruszywo 0-4 mm na podsypki, obsypki, zasypki w ilości wynikającej z różnicy 

objętości między gruntem z wykopów spełniającym wymogom w tym 
zakresie a gruntem niespełniającym wymogom w tym zakresie wywiezionym 
przez Wykonawcę.

• Koordynacja robót w szczególności w obszarze istniejącej infrastruktury 
wodociągowej.

Prawa i obowiązki stron

§2
1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że:

Posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której zostaną wykonane roboty budowlane.
2. Teren prowadzenia robót budowlanych zostanie przekazany WYKONAWCĘ przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie ustalonym przez strony.

§3.

1. Do obowiązków WYKONAWCY należą w szczególności:
1) odebranie terenu budowy, właściwe zabezpieczenie, przestrzeganie zasad bhp oraz prac 

na wysokościach i p.poż na obiekcie budowlanym a także przygotowanie obiektu na potrzeby 
prowadzonych robót budowlanych,
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2) zabezpieczenia dostaw mediów dla potrzeb robót budowlanych, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
3) wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

2. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCY należy zabezpieczenie wszelkich materiałów niezbędnych 
do prowadzenia prac budowlanych.

Termin realizacji 
§4.

Termin rozpoczęcia prac budowlanych strony ustalają na dzień ......................... r., który jest
jednocześnie terminem przekazania placu budowy a termin ich zakończenia na dzień...........................r.

Wynagrodzenie
§5 .

1. Za wykonane prace, po ich odbiorze przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY zostanie 
wypłacone wynagrodzenie w wysokości ................... zł netto (słownie:
..................................................................... zł netto) płatne w ciągu 30 dni na konto wskazane na 
fakturze. Do ceny netto należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

Gwarancja

§6 .

WYKONAWCA udzieli gwarancji na wykonane prace budowlane na okres 5 lat od dnia 
protokólarnego odbioru.

Kary Umowne
§7 .

1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty WYKONAWCY kar umownych:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronic ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego.

3. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMY kar umownych:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umownego za przedmiot umowy (licząc od umownego terminu ich dostarczania) nic więcej 
niż 10% wartości opóźnionych prac montażowych,

b) za zwłokę w usunięciu wad montażowych, w wysokości 0,3% wynagrodzenia za wadliwą 
część wykonanej pracy montażowej - za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez 
Strony terminu na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn, leżących po jego stronie, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część prac montażowych od której 
odstąpił.



Projekt umowy do zapytania ofertowego nr 1/08/2022 z dnia 25.08.2022 r.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.

Ochrona Danych Osobowych 
§8.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Zamawiający informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o., z siedzibą w Barczewie przy ul. Obrońców Warszawy 5; kontakt z osobą pełniącą 
funkcję Inspektora Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 
marcin.konieczny@gptogatus.pl
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celach:

a) przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty,
b) wykonania przez Zamawiającego spoczywających na nim obowiązków wynikających 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe Wykonawcy przez okres wymagany 
prawem,
c) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celach:

- wykonania zawartej z Wykonawcą umowy,
- wykonania przez Zamawiającego spoczywającego na nim, jako na jednostce sektora finansów 

publicznych obowiązku ustalenia, czy wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej 
umowy zostały zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia również w celu dochodzenia 
niezaspokojonych roszczeń wynikających z zawartej umowy;
3) Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia potrzeby udostępnienia w.w. danych 
osobowych organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia u Zamawiającego czynności 
kontrolnych lub audytowych oraz podmiotów i organów, którym administrator jest zobowiązany 
udostępnić dane osobowa na podstawie przepisów' prawa powszechnie obowiązującego;
4) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz przenoszenia danych osobowych;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia oraz wykonania 
umowy;
6) w związku z podaniem danych Wykonawca nie ma prawa usunięcia, wniesienia sprzeciwi 
wobec przetwarzania;
7) dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.
8) w.w. dane będą przetwarzane i przechowywane przez administratora przez okres 
obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub 
dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora.

Postanowienia ko ń co we 
§9

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa budowlanego.
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2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nic może ważnie i skutecznie przenieść praw 
lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności.

3. Sprawy sporne, wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy, Strony będą starały 
się rozwiązywać na drodze polubownej.

4. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornych kwestii na drodze polubownej, sprawy 
sporne rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje 
Zamawiający i jeden Wykonawca.

6. Integralną część do niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

1) Projekt Budowlany
2) Oferta Wykonawcy z dnia.............................................

§10.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

Spółka zo o
11-010 Barczewu, ul Obrońców Warszawy 5 

tel (89)5148 513
REGON 619573501. NIP 739-33-74-527

WYKONAWCA


