PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w
Siedliskach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestor:
Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów

2

Zawartość
I. CZĘŚĆ OPISOWA ....................................................................................................................... 5
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
5
1.1. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia .................................................... 5
1.2. Spodziewany efekt inwestycji ....................................................................................... 8
1.3. Gwarancje ........................................................................................................................ 8
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ................................ 8
1.4.1. Lokalizacja i charakterystyka terenu......................................................................... 8
1.4.2. Obszary chronione .................................................................................................. 10
1.4.3. Drogi oraz kolej ....................................................................................................... 10
1.4.4. Istniejąca infrastruktura wod-kan ........................................................................ 10
1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ............................................................. 10
1.5.1. Sieć kanalizacji sanitarne z przyłączami .............................................................. 11
1.5.3. Kolizje oraz przejścia przez przeszkody .................................................................. 11
1.5.3. Zbiorowa oczyszczalnia ścieków .............................................................................. 11
1.5.4. Sieci międzyobiektowe na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz kanalizacja
sanitarna ciśnieniowa ........................................................................................................... 12
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
12
2.1. Wstęp .............................................................................................................................. 12
2.2. Wymagania dotyczące projektowania ....................................................................... 12
2.2.1. Wymagania formalno - prawne ............................................................................... 12
2.2.2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego ............................................................. 13
2.2.3. Materiały i Informacje udostępniane Wykonawcy przez Zamawiającego......... 13
2.2.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych ............... 14
2.2.5. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe............................................... 14
2.2.5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska ................................................................. 14
2.2.6. Badania i analizy uzupełniające ............................................................................... 14
3

2.2.7. Prace i analizy przedprojektowe .............................................................................. 15
2.2.8. Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy
(PW) ........................................................................................................................................ 15
2.2.9. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i
decyzji administracyjnych .................................................................................................... 17
2.2.10. Dokumentacja powykonawcza .............................................................................. 17
2.2.11. Sprawowanie nadzoru autorskiego ....................................................................... 19
2.2.12. Forma projektu budowlanego (PB), projektu wykonawczego (PW) i
dokumentacji powykonawczej ............................................................................................ 19
2.3. Cechy dotyczące rozwiązań technicznych i wskaźników ekonomicznych ............. 20
2.3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej ...................................................................................... 20
2.3.2.

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długi Kąt oraz Siedliska ........... 23

2.3.3. Zbiorowa oczyszczalnia ścieków .............................................................................. 23
2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ................................................... 30
II. ZAŁĄCZNIKI .............................................................................................................................. 30

4

I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zadania jest opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU)
i na jego podstawie budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi oraz
zbiorowej oczyszczalni ścieków w ramach zadania pt.:
"BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ W SIEDLISKACH "
Zakres projektów i budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje obszar wsi
Siedliska oraz wis Tartak Długi Kąt. Ponadto z uwagi na bardzo zły stan istniejącej kanalizacji
sanitarnej zarówno na terenie byłego zakładu prefabrykacji oraz kanalizacji sanitarnej w m. Długi
Kąt Osada (kolektor do istniejącej oczyszczalni) w ramach niniejszego zadania przewidziano
wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji w m. Długi Kąt Osada oraz wykonanie nowego
łącznika w m. Długi Kąt Osada. Wykonanie nowego łącznika ma za zadnie odcięcie nieszczelnej
sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie byłych zakładów prefabrykacji. Nowy łącznik
ma za zadanie odprowadzenie ścieków z ternu wsi Samsonówka. W zakres niniejszego zadania
wchodzi również likwidacji starej gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa na jej miejsce nowej,
zbiorowej kompaktowej oczyszczalni ścieków sanitarnych na potrzeby w/w miejscowości.
Realizacja powyższych zadań służyć będzie uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Józefów oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.
PFU określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.
Odwołanie się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest
obowiązujące dla Projektanta, a jedynie przykładowe, i ma na celu opisanie odpowiednich
standardów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż
te, które precyzują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie
założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów. Niemniej każda
zmiana przyjętych w PFU rozwiązań technologicznych powinna zostać zaakceptowana przez
Zamawiającego oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.
Z uwagi na złożony zakres prac projektowych i wykonawczych zaleca się przeprowadzenie
wizji lokalnej przed przystąpieniem do wyceny robót dla przedmiotowego zadania.

1.1. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia
Całość zadania stanowi:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla:
a) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem dla wsi Siedliska o łącznej
długości około:


1098 m, średnicy min. dz250mm (wg załączonego zakresu graficznego),



2445 m, średnicy min. dz200mm (wg załączonego zakresu graficznego),



1360 m, średnicy min. dz160mm (wg załączonego zakresu graficznego),



633 m, średnicy min. dn160mm - odcinek ciśnieniowy (wg załączonego zakresu
graficznego),
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b) przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących we wsi Siedliska w ilości około
67 szt. i średnicy 160mm, stanowiących koszty niekwalifikowane (wg załączonego zakresu
graficznego),
c) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem dla wsi Tartak Długi Kąt o
łącznej długości około:


350 m, średnicy min. dz200mm (wg załączonego zakresu graficznego),



318 m, średnicy min. dz160mm (wg załączonego zakresu graficznego),

d) przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących we wsi Tartak Długi Kąt w ilości
około 10 szt. i średnicy 160mm, stanowiących koszty niekwalifikowane (wg załączonego
zakresu graficznego),
e) sieci kanalizacji sanitarnej (łącznik) wraz z niezbędnym uzbrojeniem pomiędzy istniejącą
kanalizację sanitarną w m. Długi Kąt Osad (Prefabet) z istniejącą siecią kanalizacji
sanitarnej w m. Samsonówka o łącznej długości około 418 m i średnicy 200mm (wg
załączonego zakresu graficznego),
f) renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie m. Długi Kąt i Siedliska o łącznej
długości około:


398m i średnicy 250mm, wraz z około 13 studniami betonowymi,



226m i średnicy 300mm, wraz z około 10 studniami betonowymi,

g) zbiorowej kompaktowej oczyszczalni ścieków na potrzeby wsi Siedliska oraz Tartak Długi
Kąt. Ponadto planowana budowa oczyszczalni zastąpi obecnie pracującą oczyszczalnię
ścieków na potrzeby wsi Samsonówka i m. Długi Kąt Osada. Na potrzeby powyższych
założeń należy zaprojektować zbiorową kompaktową oczyszczalnię ścieków o RLM= min.
700, Qdśr = min. 70m3/d
h) gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni w zakresie komory tlenowej stabilizacji
osadu (KTSO) wraz z system napowietrzania drobnopęcherzykowego oraz sterowaniem,
i)

remontu / modernizacji istniejącego budynku socjalno-technicznego,

j) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji,
między dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne
panujące na terenie planowanej inwestycji, projektów konstrukcyjnych, projektów
odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą
podziemną.
Uwaga: Projektując sieć kanalizacji sanitarnej w m. Siedliska należy uwzględnić
możliwość podłączenia w przyszłości m. Majdan Nepryski do wykonanej kanalizacji.
Szacunkowa ilość budynków mieszkalnych w m. Majdan Nepryski wynosi ok. 270.
Ponadto przy szczegółowym doborze średnicy odcinka przeznaczonego do renowacji
należy uwzględnić możliwość podłączenia w przyszłości m. Długi Kąt (wieś).
2. Budowa/wykonanie:
a) sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Siedliska,
b) przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących we wsi Siedliska,
c) sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Tartak Długi Kąt,
d) przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków istniejących we wsi Tartak Długi Kąt,
e) sieci kanalizacji sanitarnej (łącznik) pomiędzy istniejącą kanalizację sanitarną w m. Długi
Kąt Osada (Prefabet) z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej w m. Tartak Długi Osada
(osiedle),
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f) renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Długi Kąt Osada oraz we wsi Siedliska,
g) zbiorowej kompaktowej oczyszczalni ścieków o szacownej przepustowości około Qdśr = ok.
70m3/d oraz RLM = około 700 wraz z zagospodarowaniem terenu oczyszczalni,
h) budowa komory tlenowej stabilizacji osadu wraz z systemem napowietrzania oraz
sterowania,
i)

wykonanie sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni,

j) wykonanie dwóch kompaktowych sieciowych przepompowni ścieków,
k) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od przepompowni ścieków do studni
rozprężnych na kanalizacji grawitacyjnej,
l)

likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z poletkami osadowymi,

m) wykonanie modernizacji/remontu istniejącego budynku oczyszczalni.
n) wykonanie wszelkich niezbędnych robót wymaganych przy realizacji inwestycji, między
innymi odtworzenia nawierzchni, usunięcia występujących kolizji z istniejącą infrastrukturą
podziemną i przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów stanowiących
koszty niekwalifikowane - w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji
powykonawczej
i fakturowaniu Robót.
Zamawiający określi, jakie dokumenty wyjściowe są w jego posiadaniu (decyzje, warunki)
oraz jak wygląda stan istniejących nawierzchni pasów drogowych w miejscach gdzie Zamawiający
przewidział budowę sieci.
Zamawiający wskaże, w których ulicach Wykonawca ma opracować koncepcje drogowe,
jakie istotne przeszkody terenowe wystąpią na trasie planowanej inwestycji itp.
Ostateczne określenia w zakresie długości, średnic sieci i odgałęzień ustali Wykonawca w
Dokumentacji Projektowej.
Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego
możliwość ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.
Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje związaną z budową sieci kanalizacji
sanitarnej uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Dobór technologii
robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac projektowych, i tym samym jest
obowiązkiem Wykonawcy.
W przypadku doboru zbiorowej oczyszczalni ścieków Zamawiający oczekuje
zaprojektowania oraz wykonania kompaktowej mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. / DZ.U. z 16.12.2014. poz 1800 /.
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy oraz renowacji sieci, oraz budowy oczyszczalni
muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno użytkowych
Robót określonych w niniejszym PFU - w szczególności:
 trwałości Robót,
 braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci i urządzeń,
 zapewnienia szczelności sieci i instalacji,
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 zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów.

1.2. Spodziewany efekt inwestycji
Przewiduje się, że inwestycja zrealizowana na podstawie projektów budowlanych
będących przedmiotem niniejszego zamówienia będzie miała za zadanie rozwiązanie problemu
gospodarki ściekowej w sposób ograniczający do minimum jej uciążliwość dla wód
powierzchniowych i podziemnych znajdujących się na terenie gminy Józefów, realizując tym
samym zasadę ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem
warunków życia mieszkańców.
Ponadto, realizacja programu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy zapewni ochronę środowiska przy zachowaniu zasady
zrównoważonego rozwoju gwarantujący spełnienie wymagań polskich i europejskich w zakresie
oczyszczania ścieków komunalnych (Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 18 listopada
2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego).
Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz
zbiorowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska, jest rozwiązaniem właściwym z punktu
widzenia interesu publicznego, ochrony środowiska oraz ekonomicznego. Realizacja projektu
zwiększy atrakcyjność analizowanego obszaru, przez co wzrośnie zainteresowanie potencjalnych
inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Projekt może przyczynić się także do promocji
przedsiębiorczości na tym terenie, powstania nowych podmiotów gospodarczych i miejsca pracy.
Likwidacja starej zużytej oczyszczalni ścieków i zastąpienie jej nową w znaczący stopniu
polepszy jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.
Renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz likwidację starych zbiorników na ścieki,
których stan po wielu latach eksploatacji budzi wątpliwości ograniczy do minimum ograniczy
możliwość eksfiltarcji ścieków do gruntu poprawiając tym samym warunki gruntowo-wodne.
Ponadto po wykonaniu nowej oczyszczalni w znaczący sposób obniżone zostaną koszty
eksploatacji oczyszczalni ścieków dzięki zastosowaniu nowych, energooszczędnych rozwiązań.

1.3. Gwarancje
Zgodnie z zapisami w Umowie - Kontrakcie

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.4.1. Lokalizacja i charakterystyka terenu
Całość przedsięwzięcia będzie realizowana na terenie wsi Siedliska, Tartak Długi Kąt oraz
m. Długi Kąt Osada.
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji, pokrywa się z działkami, przez które
przebiega sieć kanalizacyjna, przyłącza kanalizacyjne oraz zlokalizowana zostanie oczyszczalnia
ścieków wraz z rurociągami międzyobiektowymi.
Usytuowanie projektowanej sieci oraz oczyszczalni ścieków wraz z rurociągami
przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarach objętych miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Józefów.
W chwili obecnej Zamawiający jest w trakcie opracowywania dokumentów niezbędnych
do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zakres zadania nie dotyczy uzyskania w/w decyzji.
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Sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Siedliska oraz Tartak Długi Kąt
Trasa planowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do poszczególnych odbiorców,
jako typowo inwestycja liniowa - celu publicznego, będzie przebiegała przede wszystkim wzdłuż
pasów drogowych oraz na terenie działek będących własnością prywatną i Gminy Józefów.
Przebieg trasy sieci, uwarunkowany został głównie rozmieszczeniem przestrzennym
przyszłych odbiorców, istniejącą infrastrukturą, ukształtowaniem terenu.
Zadaniem przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej będzie odbiór ścieków sanitarnych od
z budynków mieszkalnych i usługowych.
Na terenie wsi Siedliska oraz Tartak Długi Kąt znajduje się zorganizowana gminna sieć
wodociągowa dostarczająca wodę do odbiorców z gminnego ujęcia wody. Ponadto na terenie wsi
Siedliska znajduje się kolektor kanalizacji sanitarnej biegnący z m. Długi Kąt Osada do istniejącej
oczyszczalni ścieków.
Na terenie m. Długi Kąt Osada znajduje się gminna sieć kanalizacji sanitarnej włączona do
oczyszczalni ścieków we wsi Siedliska.
Wykaz działek, na których znajduje się przedmiotowa sieć oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnej wg załącznika do niniejszego PFU.
Renowacja sieć kanalizacji sanitarnej w m. Długi Kąt Osada oraz we wsi Siedliska
Przyjęto renowację istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej na terenie m. Długi Kąt
Osada oraz we wsi Siedliska od początku istniejącej sieci znajdującej się na działce nr ewid.:
2109/11 do istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Siedliska znajdującej się na działkach nr ewid.:
2043/8.
Sieć kanalizacji sanitarnej (łącznik) pomiędzy m. Długi Kąt Osada (Prefabet), a m.
Długi Kąt Osada (osiedle)
Trasa planowanej sieci kanalizacji sanitarnej będzie przebiegała przede wszystkim wzdłuż
grogi gminnej, na terenie osiedla budynków wielorodzinnych oraz na terenie działek będących
własnością Gminy Józefów.
Przebieg trasy sieci, uwarunkowany został
ukształtowaniem terenu oraz istniejącym zadrzewieniem.

głównie

istniejącą

infrastrukturą,

Zadaniem przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej będzie odbiór ścieków sanitarnych z
budynków mieszkalnych i usługowych we wsi Samsonówka. Lokalizacja przedmiotowej sieci
wyłączy z eksploatacji istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów
prefabrykacji, której stan techniczny jest bardzo zły i powoduje zarówno infiltracje wód
gruntowych do kolektora oraz eksfiltrację ścieków do gruntu.
Decyzja o wykonaniu obejścia byłych zakładów prefabrykacji spowodowana jest brakiem
możliwości przeprowadzenia remontu istniejących sieci na tere zakładów przez Gminę.
Oczyszczalnia ścieków wraz z sieciami międzyobiektowymi, kanalizacją sanitarną
ciśnieniową oraz wylotem do odbiornika
Planowana zbiorowa oczyszczalnia ścieków będzie zlokalizowana w miejscowości Siedliska,
na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2043/8 stanowiących własność Gminy Józefów.
Oczyszczalnia znajdować się będzie w odległości ok. 190 m na S od drogi wojewódzkiej nr
853 relacji Biłgoraj – Tomaszów Lubelski.
Zadaniem przedmiotowej zbiorowej oczyszczalni ścieków będzie oczyszczenie
powstających ścieków na terenie wsi Siedliska, Tartak Długi Kąt, Długi Kąt Osada oraz
Samsonówka.
Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika znajdować się będzie na terenie oczyszczalni
ścieków.
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1.4.2. Obszary chronione
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Józefów, na obszarze Parku
Krajobrazowego Puszczy Solskiej, oraz w obszarze specjalnej ochrony NATURA 2000 - Roztocze
PLB060012.

1.4.3. Drogi oraz kolej
Planowane zadanie przebiegać będzie przez drogi gminne, drogę powiatową nr 2952L
oraz drogą wojewódzką nr 853 (dwa nowej przejścia poprzeczne pod drogą).
Ponadto w ramach niniejszego zadania zaplanowano wykonanie renowacji istniejącego
kolektora sanitarnego przebiegającego pod w/w droga wojewódzką oraz pod linią kolejową.

1.4.4. Istniejąca infrastruktura wod-kan
Obecnie na terenie m. Długi Kąt Osada znajduje się zorganizowana infrastruktura
wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej. Na terenie wsi Siedliska znajduje się zorganizowana sieć
wodociągowa oraz kolektor kanalizacji sanitarnej biegnący do oczyszczalni ścieków. Budynki
mieszkalne na terenie wsi Siedliska nie są przyłączone do zbiorowej kanalizacji sanitarnej. Na
terenie wsi Tartak Długi Kąt znajduje się zorganizowana sieć wodociągowa.

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową
sieci kanalizacji sanitarnej z nowo wybudowaną zbiorową oczyszczalni ścieków powinna być
realizowana w oparciu o wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalnoużytkowe:
 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem
technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.
 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny
również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót
budowlanych.
 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o
analizę rzeczywistych warunków pracy.
 Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na
korozję w środowisku wodnym.
 Zastosowane uzbrojenie powinno charakteryzować sie wysoką jakością, niezawodnością
oraz wysokim standardem wykonania.
 Po wykonaniu, oczyszczalnia ścieków powinna spełniająca wymogi Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego, ścieki z oczyszczalni o przepustowości do 2000
RLM (Dz. U. Nr 2014 poz. 1800).
 Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.
 Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na
etapie projektu i wykonawstwa.
 Roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania i odbioru robót
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budowlanych, opracowanych na etapie projektowania.

1.5.1. Sieć kanalizacji sanitarne z przyłączami
Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, powinna spełniać wymagania określone w
Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:
 stały odbiór ścieków dla wszystkich dostawców objętych działaniem sieci kanalizacji
sanitarnej,
 szczelność systemu kanalizacyjnego,
 przyłącza należy zaprojektować i wykonać do miejsca włączenia do istniejącej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku lub do istniejących przyłączy.

1.5.3. Kolizje oraz przejścia przez przeszkody
Przejścia rurociągów pod drogami zostaną wykonane z zastosowaniem m.in. izolowanych
antykorozyjnie - stalowych rur ochronnych lub za zgodą zarządcy drogi z rur PE100 SDR17.
Planowane przejście rurociągu pod torami kolejowymi należy wykonać w istniejącej rurze
przewodowej z rur z kamionki.
Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść rurociągów pod drogami
kołowymi i innymi oraz kolizji z innymi urządzeniami istniejącej infrastruktury wymaga
uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają.
Uzgodnienia, o których mowa należy uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji
projektowej do uzgodnienia z Zamawiającym.

1.5.3. Zbiorowa oczyszczalnia ścieków
Na potrzeby niniejszego zadania przyjęto budowę nowej kompaktowej mechanicznobiologiczną oczyszczalnię ścieków.
Projektowane elementy zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków:
 powierzchnia działki oczyszczalni zostanie określona na etapie projektowania oczyszczalni,
 kompaktowa przepompownia ścieków surowych,
 podstawowe elementy kompaktowej oczyszczalni ścieków:
 osadniki wstępne (OW),
 złoża biologiczne (ZB1),
 złoża biologiczne (ZB2),
 komory sedymentacyjne - osadnik wtórny (KSP),
 komora tlenowej stabilizacji osadów ściekowych wraz z system napowietrzania,
 wylot oczyszczonych ścieków do odbiornika,
 utwardzone ciągi komunikacyjne z placem manewrowym, w tym droga dojazdowa do
terenu oczyszczalni od drogi powiatowej o numerze 2952L, przebiegającej na północ od
działki,
 teren zieleni,
 oświetlenie terenu,
 uzbrojenie podziemne: rurociągi układu technologicznego zewnętrznego, zasilania,
przewody sterujące, kable energetyczne.
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Oczyszczalnia powinna być wyposażona w monitoring; system monitoringu SPM-GPRS
przeznaczony do monitorowania w trybie ciągłym, pozwalający na monitorowanie stanu pracy
i parametrów eksploatacyjnych zainstalowanych urządzeń oraz sygnalizujący stany awaryjne.
Zastosowany system monitoringu powinien być tożsamy z monitoringiem już istniejącym na
terenie gminy Józefów.
Teren oczyszczalni jest ogrodzony.

1.5.4. Sieci międzyobiektowe na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz
kanalizacja sanitarna ciśnieniowa
Sieci międzyobiektowe oraz kanalizacja sanitarna powinna spełniać wymagania określone
w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:
 stały odbiór ścieków z obiektów oraz odprowadzenie do odbiornika,
 szczelność systemu kanalizacyjnego.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia
2.1. Wstęp
Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu FunkcjonalnoUżytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe”
i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie.
Niniejsza część PFU określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Zamawiającego, jako wiążący element
Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba,
że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań
zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej.

2.2. Wymagania dotyczące projektowania
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służącą do
wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę.
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne
materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.
Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z
warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi
sieciami.

2.2.1. Wymagania formalno - prawne
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza
zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o
Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.
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2.2.2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego
Wykonawca wykona lub uzyska:
 mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte
zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie,
 koncepcje drogowe (jeżeli będą wymagane),
 kamerowanie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do renowacji wraz z
raportami z wynikami kamerowania,
 warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli będą wymagane),
 warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni – jeśli będzie wymagany),
 warunki techniczne wydane przez PGE na potrzeby zasilenia w energię sieciowych
przepompowni ścieków oraz zwiększenia mocy na potrzeby oczyszczalni ścieków (jeżeli
będzie wymagane),
 projekty budowlano dla poszczególnych zakresów zadania,
dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,
 projekty wykonawcze dla poszczególnych
uszczegółowienie projektów budowlanych,

zakresów

wraz

zadania,

z

wszystkimi

stanowiącymi

 projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót,
 dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego,
 informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 pozwolenia na budowę dla całego zakresu robót,
 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów
oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
 wymagane operaty wodno-prawne,
 wymagane pozwolenia wodno-prawne,
 projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych,
 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z
użytkowaniem,
 projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym- wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci,
 kosztorysy inwestorskie,
 przedmiary robót,
 szczegółowe specyfikacje techniczne,
 uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi
urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, Zespołem Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej, rzeczoznawcą p.poż. itp.).
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

2.2.3. Materiały i Informacje udostępniane Wykonawcy przez Zamawiającego
Zamawiający przekaże lub udostępni:
 Wykaz działek, na których zlokalizowana jest planowana inwestycja.
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 Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
 Koncepcja/uproszczona dokumentacja techniczna zbiorowej oczyszczalni ścieków w m.
Siedliska.
 Warunki techniczne wykonania robót, wydane przez Gminę Józefów.
 Projekt istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Siedliska.
 oraz pozostałe dokumenty, opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.2.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego,
o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania
projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności
Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót.
Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami,
wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:
 przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie,
najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia,
 zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym
spośród dostępnych na rynku.
W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od
Zamawiającego.

2.2.5. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację
geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace
geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.

2.2.5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentacje
geologiczno-inżynierską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu
sieci oraz lokalizacji oczyszczalni ścieków.
Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:
 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. U. z
2005 r. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i
geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 201 poz. 1673),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi
pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124,
poz. 865 ).

2.2.6. Badania i analizy uzupełniające
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź
weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w
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uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych
w PFU.
Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym monitoring istniejącej kanalizacji
sanitarnej przewidzianej do renowacji.

2.2.7. Prace i analizy przedprojektowe
Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do
realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje
warianty rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem
wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy
pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być
dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując
się zasadą należytej staranności.
Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych
Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów
związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy
związanej z eksploatacją zaprojektowanych Robót).
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując
następujące aspekty:
 efektywności ekonomicznej,
 techniczne,
 technologiczne,
 trwałości przyjętych rozwiązań.
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi.
Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się
zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartości.
Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych
cenach z podaniem ich wiodących parametrów.
Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i
szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.

2.2.8. Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB), Projekt
wykonawczy (PW)
dla:

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje oddzielną dokumentację projektową

 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
 zbiorowej oczyszczalni ścieków z sieciami miedzyobiektowymi,
składającą się z:
 Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (4 egz.),
 Projektu Wykonawczego Robót stanowiącego uszczegółowienie Projektu budowlanego (4
egz.),
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 Koncepcji drogowej (jeśli wymagana) (3 egz.),
 Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy (4 egz.),
 Projektu odtworzenia nawierzchni (4 egz.),
 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,
 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (2 egz.).
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu
wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z
późniejszymi zmianami) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami) oraz Warunkami
Technicznymi wydanymi przez Zamawiającego.
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów, istotne z
punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca
wykona i wniesie do Projektu wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry
zostaną zachowane.
Projekty budowlane i wykonawcze powinny obejmować wszystkie branże i specjalności
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się
m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych:
 część technologiczna,
 część budowlano-konstrukcyjna,
 część elektryczna oraz AKPiA,
 zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa),
 dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie
dodatkowych badań geotechnicznych),
 projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych,
 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
 informacje dotyczące BIOZ
Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy,
może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
Ponadto PB i PW musi spełnić następujące wymagania:
 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest
możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej
wnikliwości i staranności,
 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz
niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,
 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla
projektów budowlanych,
 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.
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2.2.9. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń,
uzgodnień i decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego
(np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i
decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania
dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i
obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót
budowlanych.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

Zamawiającego

nie

ogranicza

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
 uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska warunków
prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli
zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew,
 uzyskanie warunków technicznych lokalizacji projektowanych sieci na terenie pasa drogi
wojewódzkiej, powiatowej oraz na ternie linii kolejowej,
 Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi
Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej,
 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania
projektu odtworzenia nawierzchni),
 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
Robót,
 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie
tras z ZUDP, uzyskanie zezwolenia na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na
podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2007r. Nr 19, poz. 115, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami) uzgodnienie
opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych,
 uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych
potwierdzonych na zatwierdzonym przez Zamawiającego wzorze oświadczenia,
 uzyskanie uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww.
pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.
Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

2.2.10. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera/Inspektora Nadzoru, dokumentację powykonawczą
z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach
szczelności i inspekcjach, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać
pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporządzić dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające
wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie
obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji
geodezyjnej
i kartograficznej.
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed
rozpoczęciem Prób Końcowych.
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom
opisanym powyżej.
Wykonawca
przekaże
powykonawczą
dokumentację
geodezyjno-kartograficzną
instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót
oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. :
 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów,
 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy
roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi
posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej),
 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym,
 Pozwolenie na budowę,
 Protokoły odbiorów częściowych,
 Protokół z wykonanej próby hydraulicznej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
 Protokoły z prób ścieków surowych i oczyszczonych,,
 Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy),
 Protokół ze zgrzewania rur PE,
 Protokół z badań pobranych próbek,
 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki),
 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki wymóg
Postawił,
 Protokoły przekazania terenu użytkownikom w przypadku takiej konieczności,
 Protokół z rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków,
 Oświadczenia właścicieli nieruchomości o doprowadzenia terenu, na którym prowadzone
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były roboty budowlane do stanu pierwotnego,
 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i
eksploatacji, certyfikaty i atesty higieniczne zastosowanych przy realizacji Inwestycji
materiałów i urządzeń.

2.2.11. Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca jest zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego
dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie
sprawowany do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające
uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.

2.2.12. Forma projektu budowlanego (PB), projektu wykonawczego (PW) i
dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 4 komplety dokumentacji projektowokosztorysowej w poszczególnych branżach budowlanych w wersji papierowej wraz z Decyzją o
pozwoleniu na budowę ( w tym 1 kopi opieczętowanej i zatwierdzonej przez organ wydający
pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający edycję będących
w dyspozycji Zamawiającego, kosztorys w formacie ath i pdf).
Wykonawca wykona oddzielną dokumentację na sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
oraz zbiorowej oczyszczalni ścieków z sieciami międzyobiektowymi.
Wszystkie egzemplarze (4kpl) dokumentacji projektowej powinny być oprawione w
segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:
 napis „Dokumentacja projektowa”
 numer Kontraktu
 nazwa Kontraktu
 numer Zadania
 nazwa Zadania
 numer egzemplarza
Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa” powinien znajdować się spis
zawartości oraz opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę
kolorach jednakowych dla danej branży.
Wszystkie egzemplarze (5kpl) „dokumentacji powykonawczej” powinny być
oprawione w segregatory jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora
zawierającym:
 napis „Dokumentacja powykonawcza”
 numer Kontraktu
 nazwa Kontraktu
 numer Zadania
 nazwa Zadania
 numer egzemplarza
Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis
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zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej grupy:
 opracowania projektowe,
 powykonawcza dokumentacja geodezyjna
 dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły
prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in.
 deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w
projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji
powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.

2.3. Cechy dotyczące rozwiązań technicznych i wskaźników ekonomicznych
Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o
analizy rzeczywistych warunków pracy.
Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na
korozję w środowisku wodnym. Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką
jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania.

2.3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej
2.3.1.1.

Rurociągi do budowy sieci

Sieć oraz przyłącza powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach
mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych
przepisach.
Należy zaprojektować sieć i przyłącza grawitacyjne do poszczególnych odbiorców z rur
PCV SN8 lite z wydłużonym kielichem w zakresie średnic min. dz160mm ÷ dz250mm. Odcinki
tłoczne wykonać z rur PE100 SDR17 min. dn160mm oraz PE100 RC min. dn160mm (odcinek
wykonany przewiertem sterowanym).
Rurociągi sieci oraz przyłączy w większości przypadków będą układane w wykopie
otwartym na podsypce piaskowej grubości min. 10cm. Po wykonaniu prób rurociągi obsypać
piaskiem do wysokości 30cm ponad rurę. Pozostałą objętość wykopu zasypać piaskiem lub
gruntem rodzimym z zagęszczeniem do Is≥0,90 (dla rur układanych w terenach zielonych)
i Is≥0,98 (dla rur układanych pod drogami/chodnikami).
W przypadku przejść poprzecznych rurociągów pod drogami utwardzonymi należy
stosować metodę bez wykopową - w technologii przewiertów lub przecisku w stalowej rurze
osłonowej. Rurę przewodową należy montować w rurze osłonowej stosując płozy dystansowe.
Końcówki rury osłonowej uszczelnić stosując manszety.
Rurociąg tłoczny od przepompowni P1, którego lokalizację zaplanowano pod drogą
asfaltową należy wykonać metodą bez wykopową tj. przewiertu sterowanego.
Niezależnie od przyjętej technologii układania rur, z uwagi na głębokość przemarzania
gruntu należy zachować minimalne przykrycie rurociągów wynoszące 1,20 m, licząc od
powierzchni terenu do góry rury. W przypadku braku możliwości technicznych zastosowania
powyższej zasady należy wykonać ocieplenie rurociągów znajdujących się powyżej głębokości
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przemarzania gruntu stosując ocieplenie z keramzytu.
Wszystkie roboty montażowe należy prowadzić w odwodnionych i umocnionych
wykopach. Do umocnienie wykopów stosować szalunki systemowe.
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać aktualne, stosowne
certyfikaty, atesty, a mające kontakt z wodą powinny posiadać dodatkowo atest Państwowego
Zakładu Higieny.
Przyłącza do poszczególnych dostawców ścieków będą zakończone w budynkach lub na
istniejących przyłączach kanalizacyjnych.
2.3.1.2.

Uzbrojenie sieci - studnie

Studnie betonowe Φ wew. 1200mm
Studnie betonowe należy zlokalizować w sposób ułatwiając późniejszą łatwą eksploatację
sieci stosując poniższe zasady:


montaż na kolektorze głównych na początku i na końcu odcinka,



montaż na odcinkach prostych min. co czwarta studnia,



montaż w miejscach łączenia kolektorów,



montaż przed przepompownią główną,



montaż jako studnia rozprężna,



montaż po obu stronach przejść poprzecznych pod drogami.

W pozostałych przypadkach dopuszcza się stosowanie studni z PP/PCV.
Studnie betonowe należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych, z
fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi oraz żeliwnymi stopniami złazowymi.
Dopuszcza się wykonanie kinety studni na budowie z betonu klasy C35/45. Prefabrykaty studni
wykonać z betonu wodoszczelnego W8, mrozoodporności F150 o klasie wytrzymałości na
ściskanie min. C35/45 oraz nasiąkliwości poniżej 6% wg normy PN-EN 206-1:2003. W dnie studni
należy wykonać spocznik o spadku 5% w stronę kinety. Kręgi studni łączyć na uszczelki gumowe.
Zwieńczenie studni stanowi zwężka redukcyjna lub płyta pokrywowa oraz uchylany właz żeliwny z
zawiasem oraz zamknięciem ryglowym o klasie obciążenia dostosowanej do lokalizacji studni
(min. B125). Płyty pokrywowe stosować w przypadku nie zapewnienia minimalnej wysokości
komory roboczej studni równej 1,80m.
Regulację włazu studni betonowych dokonać za pośrednictwem pierścieni wyrównawczych
lub cegły klinkierowej.
Betonowe studnie kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999. Studnie
betonowe posadowić na warstwie betonu B-10 lub kruszywa łamanego o wys. co najmniej 15 cm.
Przed montażem studni betonowych należy zabezpieczyć je warstwą lepiku asfaltowego na zimno
do gruntowania oraz izolacją roztworem asfaltowym.
Studnie z PP lub PCV Φ 315-425mm
Studnie Φ 425mm należy zlokalizować na sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast studnie Φ
315mm na przyłączach kanalizacji sanitarnej.
Studzienka 315-425mm składa się z kinety PP/PCV (podstawa studzienki z
wyprofilowanym profilem hydraulicznym), rury karbowanej z PP/PCV stanowiącej trzon studzienki
oraz zwieńczenia w postaci teleskopu z włazem żeliwnym z zamknięciem klasy dostosowanej do
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lokalizacji studni (min. B125). Poszczególne elementy studzienki łączyć za pomocą uszczelek
systemowych zgodnie z instrukcją producenta.
Studzienki z PP/PCV posadowić na warstwie piasku o wysokości min. 15cm.
Rzędne włazu i góry studni należy dostosować do rzędnych nawierzchni drogowej/terenu.
2.3.1.3.

Przepompownie ścieków

Z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu we wsi Siedliska zaplanowano dwie
kompaktowe przepompownie ścieków sanitarnych. Przy szczegółowym doborze przepompowni
oznaczonej jako "P1 i P2" należy uwzględnić (w bilansie ilości ścieków) możliwość podłączenia w
przyszłości m. Majdan Nepryski. Szacunkowa ilość budynków mieszkalnych na terenie m. Majdan
Nepryski wynosi około 270. Ponadto na ternie m. Majdan Nepryski znajduje się Zespół Szkół.
Ścieki bytowo-gospodarcze doprowadzić do studni rozprężnych rurociągiem tłoczonym
średnicy nominalnej min. 160mm.
Przyjęto, że zbiornik pompowni wykonany będzie z polimerobetonu, jako szczelny,
monolityczny wraz z uzbrojonymi otworami do podłączenia rurociągów. Należy zastosować
zbiornik o średnicy wewnętrznej min. 1500mm wyposażony w płytę pokrywową typu ciężkiego.
W płaszczu pompowni należy przewidzieć otwory pod rurociągi dopływowe, rurociąg
tłoczny, kable zasilające i sterownicze, do podłączenia króćców wentylacyjnych.
Zbiornik przepompowni ścieków wyposażyć w:
- dwie pompy zatapialne
- podest obsługowy - stal nierdzewna min. 0H18N9,
- drabinka złazowa do dna - stal nierdzewna min. 0H18N9,
- poręcz – stal nierdzewna min. 0H18N9,
- biofiltr kominkowy – 2szt.,
- właz wejściowy - stal nierdzewna min. 0H18N9,
- skosy technologiczne,
- deflektor stal nierdzewna min. 0H18N9,
- belka wsporcza – stal nierdzewna min. 0H18N9,
- prowadnice - stal nierdzewna min. 0H18N9,
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna min. 0H18N9,
- zasuwy z klinem gumowanym (żeliwo sferoidalne) + przedłużenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu),
- zawory zwrotne kulowe szt.2 – żeliwo sferoidalne,
- przewody tłoczne - stal nierdzewna min. 0H18N9,
- połączenia kołnierzowe nierdzewne min. 0H18N9,
- elementy złączne - stal nierdzewna min. 0H18N9,
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku,
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.
Pompy zatapialne powinny być połączone z układem tłocznym za pomocą szybkozłącza,
którego podstawowym elementem jest żeliwna stopa sprzęgająca. Prowadnice rurowe wykonać
ze stali nierdzewnej pozwalające na samoczynne sprzęgnięcie pompy ze stopą po jej opuszczeniu
do zbiornika z poziomu terenu pod wpływem jej ciężaru. Stopa sprzęgająca i jej prowadnice
powinny być zamontowane na stałe w zbiorniku, natomiast pompa będzie ruchoma. Podniesienie
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pompy przy pomocy łańcucha spowoduje jej odłączenie od kolana, co umożliwi wyjęcie pompy ze
zbiornika celem dokonania przeglądu.
Przepompownie należy wyposażyć w sterowanie oraz system monitoringu pracy
kompatybilny z zastosowanym już na terenie gminy Józefów.
Po zamontowaniu przepompowni ścieków należy wykonać pełne ogrodzenie terenu.
Ogrodzenie wyposażyć w furtkę.
Teren pomiędzy zbiornikiem przepompowni ścieków, a ogrodzeniem oraz dojście (jeżeli
jest to możliwe) do przepompowni utwardzić kostką betonową.

2.3.2. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długi Kąt oraz Siedliska
W ramach niniejszego zadani należy wykonać renowację istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej wykonanej z rur z kamionki. Przed wyborem sposobu renowacji sieci należy wykonać
czyszczenie oraz monitoring TV istniejącej sieci przeznaczonej do renowacji. Zamawiający jako
sposób realizacji robót dopuszcza wykonanie renowacji sposobem bezwykopowym tj.:


RELINING długimi rurami PE RC,



w uzasadnionym przypadku z zastosowaniem rękawa z maty z włókna szklanego
nasączonego żywicą krzemianową.

Ponadto w ramach niniejszego zadania należy wykonać renowację istniejących studni
betonowych.
W przypadku braku technicznych możliwości wykonania renowacji istniejącej sieci
Zamawiający dopuszcza wykonanie nowej sieci biegnącej równolegle do sieci istniejącej. W
powyższym przypadku należy stosować rury o średnicach dobranych na podstawie obliczeń
hydraulicznych. Ponadto przy szczegółowym doborze średnicy odcinka należy uwzględnić
możliwość podłączenia w przyszłości m. Długi Kąt (wieś). Pozostałe wymagania dla wykonania
sieci jak w p. 2.3.1.1. (Rurociągi do budowy sieci).
Z uwagi na fakt, że planowane roboty odbywały się będą przy czynnie działającym
kolektorze, Wykonawca powinien zapewnić ciągły przepływ ścieków do istniejącej oczyszczalni.
2.3.2.1.

Rurociągi do renowacji sieci

Do renowacji kolektora sanitarnego należy stosować rury typu PE RC100 SDR11 o
średnicy dz250mm i dz315mm. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan oraz
rzeczywistą średnicę kolektora przewidzianego do renowacji.
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać aktualne, stosowne
certyfikaty, atesty, a mające kontakt z wodą powinny posiadać dodatkowo atest Państwowego
Zakładu Higieny.

2.3.3. Zbiorowa oczyszczalnia ścieków
2.3.3.1 Wymagania dla oczyszczalni
Planowana oczyszczalnia ścieków usytuowana będzie na działce 2043/8, stanowiących
własność Gminy Józefów.
Planowana mechaniczno-biologiczna kompaktowa oczyszczalnia ścieków składa sie z
poszczególnych elementów:
OW– osadnik wstępny (dwa ciągi równoległe)
Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych
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oraz osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstępny
powinien być zaprojektowany jako tzw. osadnik gnilny czterokomorowy. Czas przetrzymania
ścieków w osadniku zapewnia wstępne oczyszczenie ścieków (wartość BZT5 spada o 30%). Do
wstępnego doboru przyjęto założenie, że część retencyjna osadnika ma zapewnić dwugodzinny
czas zatrzymania ścieków podczas ich maksymalnego godzinowego napływu, zaś część osadowa
ma zapewnić czas fermentacji osadów wynoszący 90 dni.
W pierwszych dwóch komorach osadnika następuje retencja ścieków surowych w
wymaganym okresie czasowym. Retencja jest wymuszona przez regulator przepływu
zainstalowany na odpływie z drugiej komory. Pomiędzy pierwszą, a drugą komorą znajduje się
sito koszowe uniemożliwiające przedostawaniu się zanieczyszczeń pływających do dalszej części
ciągu technologicznego. Trzecia komora osadnika może być trwale wyłączona z eksploatacji jeżeli
ilość ścieków dopływających do oczyszczalni będzie znacznie mniejsza niż zakłada się w projekcie.
W czwartej komorze znajduje się pompa dozująca ścieki do pierwszego reaktora biologicznego
działająca w trybie czasowym. W ten sposób reaktory biologiczne są obciążane ładunkiem
równomiernie przez całą dobę.
W części osadowej pierwszej komory zamontowany jest gęstościowy czujnik osadu
informujący obsługę o konieczności opróżnienia osadnika. Komory magazynujące osad
wyposażone są również w króćce ssawne do ciśnieniowego opróżniania zbiornika z osadów
dennych. Zakłada się, że osady będą cyklicznie wywożone do zagospodarowania na większej
oczyszczalni lub do zagospodarowania przyrodniczego (osad przefermentowany).
Wymagania szczegółowe dla każdego z ciągów technologicznych:
 zbiornik czterokomorowy wykonany w technologii rury strukturalnej PEHD,

 pojemność czynna 4x9=36m3,
Wyposażenie dla każdego z ciągów technologicznych:
 pompa dozująca o mocy 250 W,
 włazy inspekcyjne do każdej z komór,
 rurociągi spustu osadu,
 regulator przepływu,
 czujniki poziomu osadu,
 sito koszowe.
ZB1 i ZB2 - Złoże biologiczne typu B210 i B150 (dwa ciągi równoległe)
Przedmiotowa oczyszczalnia wykorzystywać będzie do oczyszczania ścieków naturalny
proces utleniania biologicznego na złożu zraszanym. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają
grawitacyjnie do strefy pompowania w studzience dolnej pod złożem biologicznym, skąd są
podnoszone przez pompę zatapialną na dystrybutor ponad złożem i rozprowadzane po
powierzchni złoża przez system zraszający. Wypełnienie złoża stanowią specjalne kształtki z
tworzywa sztucznego, o doskonałej przepuszczalności hydraulicznej, a przy tym o mocno
rozwiniętej powierzchni czynnej. Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania ścieków
przez złoże i kontakt z błoną biologiczną, która wytwarza się samoczynnie na powierzchni
kształtek wypełnienia.
Pompa pracuje w reżimie czasowym zapewniając przez to recyrkulację ścieków
oczyszczonych nawet w okresach małego przepływu i poprawiając dzięki temu sprawność
działania złoża. Przesączone przez złoże ścieki odpływają do zewnętrznej strefy studzienki dolnej
pod złożem, gdzie następuje sedymentacja cząstek błony biologicznej wypłukanej z powierzchni
kształtek. Osad ten jest wypompowywany za pomocą małej pompy zatapialnej do osadnika
wstępnego. Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologicznego zasysane jest przez
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wentylator znajdujący się w górnej części obudowy złoża.
Pierwsze złoże biologiczne przyjmuje bardzo duży ładunek zanieczyszczeń w związku z
czym błona biologiczna charakterystyczna dla złóż wysoko obciążonych (zazwyczaj przerośnięta,
koloru szarego). Dopiero drugie złoże biologiczne stwarza warunki do rozwoju bakterii
nitryfikacyjnych (błona biologiczna jest wówczas koloru brązowego) zapewniających wysoki
stopień oczyszczania ścieków.
ZB1 (dwa ciągi równoległe)
Wymagania szczegółowe dla każdego z ciągów technologicznych:
 złoże biologiczne,
 konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji
poliuretanowej,
 objętość czynna złoża biologicznego 25,2m3
 maksymalne obciążenie hydrauliczne 6,6m3/h

Wyposażenie dla każdego z ciągów technologicznych:
 2 pompa recyrkulacji osadów o mocy min. 250 W
 2 pompa zraszania o mocy min. 1100 W
 1 wentylator (90 W)
ZB2 (dwa ciągi równoległe)
Wymagania szczegółowe dla każdego z ciągów technologicznych:
 złoże biologiczne,
 konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym z warstwą izolacji
poliuretanowej,
 objętość czynna złoża biologicznego 18 m3
 maksymalne obciążenie hydrauliczne 6,6 m3/h

Wyposażenie dla każdego z ciągów technologicznych:
 1 pompa recyrkulacji osadów o mocy min. 250 W
 1 pompa zraszania o mocy min. 750 W

 1 wentylator (90 W)
KS– osadnik wtórny (komora sedymentacyjna)
Podstawowym zadaniem osadnika wtórnego jest oddzielenie osadu nadmiernego
pochodzącego z obumarłej błony biologicznej od ścieków odpływających z oczyszczalni do
środowiska. Uzyskuje się to poprzez zapewnienie odpowiedniego obciążenia hydraulicznego
powierzchni osadnika oraz odbiór ścieków oczyszczonych za pomocą odpowiedniego orurowania.
Wymagania szczegółowe:
 zbiornik z tworzywa sztucznego,

Wyposażenie :
 rura centralna z deflektorem,
 układ przewodów zbierających,
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 pompa recyrkulacji osadów o mocy ok 250 W,
Rurociągi technologiczne i ich uzbrojenie
Kanalizacja ścieków surowych (pomiędzy studzienką rozdzielczą, a osadnikiem wstępnym)
 rura kanalizacyjna z PVC klasy N, kielichowa  160 mm,
 połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe,
 studzienki kanalizacyjne betonowe (lub z tworzyw sztucznych) 800 do 1200 mm
Kanalizacja międzyobiektowa i ścieków oczyszczonych
 rura kanalizacyjna z PVC klasy N, kielichowa  160 mm,
 połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe,
 studzienki kanalizacyjne betonowe lub z PVC
 rurociągi tłoczne z PE100 SDR17  75 mm
Rurociąg recyrkulacji osadu nadmiernego
 rura kanalizacyjna kielichowa z PVC 110 mm,
 połączenia rur na uszczelki gumowe wargowe,
 studzienki kanalizacyjne z PVC 315-425 mm
Pomiar ilości ścieków przepływających przez oczyszczalnię metodą pośrednią
Rozwiązania z zakresu automatyki oczyszczalni pozwalają na pośredni pomiar ilości
oczyszczalnych i odprowadzanych ścieków. Transport ścieków przez ciąg technologiczny
oczyszczalni realizowany jest m.in. za pośrednictwem pompy dozującej znajdującej się w
osadniku wstępnym.
Wprowadzenie do programu sterownika zweryfikowanego doświadczalnie wydatku pompy
dozującej pozwala na wygenerowanie odczytów ilości przepompowanego medium na ekranie
komunikacyjnym sterownika.
Program sterownika powinien zliczać czas pracy pompy dozującej, wprowadza
odpowiednie poprawki związane z recyrkulacją osadów oraz przelicza dane na wydatek przepływu
ścieków.
Ogólne założenia do doboru oczyszczalni
Założenia wstępne podane przez Zamawiającego:
 wieś Siedliska:


budynki jednorodzinne: 63

 wieś Tartak Długi Kąt:


budynki jednorodzinne: 4



budynki wielorodzinne (liczba lokali): 25



budynki usługowe - liczba stanowisk pracy: ok. 50)

 m. Długi Kąt Osada
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 budynki wielorodzinne (liczba lokali): 95
 dom pomocy społecznej (liczba łóżek): 40
 budynki usługowe - liczba stanowisk pracy: 50
 wieś Samsonówka


budynki jednorodzinne: 42

Wielkość oczyszczalni wyrażona w RLM zgodnie z obowiązującymi wytycznymi:
RLM = 700
Pozostałe wielkości bilansowe przyjęto jak niżej.

Lp Miejscowość JM Ilość
Siedliska

Qjedn

Qdśr

Jedn. [dm3/d] [m3/d]

Nd

Qdmax Nhog Qhmax

[1]

[m3/d]

[1]

[m3/h]

Prognozowany odpływ ścieków z gospodarstw domowych
1

RLM 700

100

70,0

1,2

84,0

2,9

8,40

Gdzie:
Qdśr-

średni dobowy dopływ ścieków,

Qdmax -

maksymalny dobowy dopływ ścieków,

Qhmax -

maksymalny godzinowy dopływ ścieków,

Nd -

współczynnik nierównomierności dobowej,

Nhog-

współczynnik całkowitej nierównomierności godzinowej (24× Qhmax/ Qdśr).

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie wymaganych przez
prognozowanych ładunków i stężeń w ściekach na każdym etapie oczyszczania.
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Zamawiającego

Ścieki surowe

Ścieki po osadniku wstępnym

BZT5

CHZT

Zawiesina

BZT5

CHZT

Zawiesina

Ładunek
[kg/d]

42,0

84,0

45,5

29,4

58,8

18,2

Stężenie
[mg/l]

600

1200

650

420

840

260

Ścieki po I stopniu

Ścieki po II stopniu

BZT5

CHZT

Zawiesina

BZT5

CHZT

Zawiesina

Ładunek
[kg/d]

7,4

20,6

7,3

1,5

7,2

2,9

Stężenie
[mg/l]

105

294

104

21

103
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Ścieki po osadniku wtórnym

warunki odprowadzenia do odbiornika

BZT5

CHZT

Zawiesina

BZT5

CHZT

Zawiesina

Ładunek
[kg/d]

1,3

6,5

1,5

1,8

8,8

2,5

Stężenie
[mg/l]

19

93

21

25

125
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2.3.3.2.

Sieci międzyobiektowe oraz kanalizacja sanitarna

Sieci powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych
spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach.
Należy zaprojektować sieć do poszczególnych obiektów z rur PCV SN8 min. dz 250mm
(odcinki grawitacyjne).
Sieć kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej pomiędzy przepompownią, a oczyszczalnią
wykonać z rur PEHD100 SDR 17 (PN16) w zakresie średnicy min. dn160mm.
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać aktualne, stosowne
certyfikaty, atesty, a mające kontakt z wodą powinny posiadać dodatkowo atest Państwowego
Zakładu Higieny.
Sieci międzyobiektowe oraz kanalizację sanitarną ciśnieniową uzbroić w typowe studnie
betonowe śr. 1,2m z włazami o klasie dostosowanej do lokalizacji. W studni na załamaniu
rurociągu tłocznego zastosować trójnik żeliwny z bosym końcem (do płukania).
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2.3.3.3.

Przepompownie ścieków surowych

Z uwagi na zagłębienie istniejącej kanalizacji sanitarnej, przed oczyszczalnią przewidziano
lokalną przepompownię ścieków surowych. Podczas szczegółowego doboru przepompowni
ścieków surowych należy kierować się poniższymi zasadami:
 stosować pompy do ścieków surowych,
 rzeczywista wydajność pompowni nie może przekraczać maksymalnego dopuszczalnego
obciążenia hydraulicznego oczyszczalni (uwzględniono 2 ciągi technologiczne) tj. 2x6,6
m3/h, (zaleca się dobór pomp o wydajności do 12÷13 m3/h),
 w celu zabezpieczenia pomp przed napływem części stałych zaleca się wyposażenie
studzienki pompowni w kratę koszową ręczną,
 pomiędzy przepompownią, a osadnikiem wstępnym koniecznie należy zaprojektować
studzienkę rozprężną, do której należy doprowadzić recyrkulację osadu ze złoża
biologicznego,
 pozostałe wymagania jak w p. 2.3.1.3. PFU
2.3.3.4.

Wylot do odbiornika

Proponuje się wykonanie prefabrykowanego wylotu do odbiornika znajdującego się na
terenie oczyszczalni.
2.3.3.5.

Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO)

Zaplanowano wykonanie komory stabilizacji tlenowej osadu jako element prefabrykowany,
tj. okrągły zbiornik betonowy o objętości ok. 75m3 z przykryciem oraz min. dwoma włazami ze
stali kwasoodpornej. Objętość zbiornika dobrać na podstawie obliczeń technologicznych
oczyszczalni w celu zapewnienia prawidłowego procesu stabilizacji tlenowej osadu.
Tlen potrzebny do procesów stabilizacji tlenowej osadu dostarczany będzie z dmuchawy o
wydajności ok. 150Nm3/h p=ok.600mbar, N=ok.5,5kW poprzez system dyfuzorów płytowych
zainstalowany na dnie zbiornika. Urządzenie powinno być przystosowane do współpracy z
falownikiem. Dmuchawę zamontować w budynku technicznym. Rurociągi powietrza wykonać w
rur ze stali min. AIS304.
KTSO wyposażyć w system sterowania oparty na sondzie tlenowej współpracującej w
falownikiem dmuchawy.
Zakłada się, że ustabilizowany tlenowo osad nadmierny wypompowywany będzie przy
pomocy taboru asenizacyjnego, a następnie przewożony na Gminną oczyszczalnię ścieków w m.
Józefów w celu dalszej obróbki. W związku z powyższym należy wykonać układ rurociągów
i zasuw umożliwiający podłączenie wozu asenizacyjnego.
2.3.3.6.

Remont budynku socjalno-technicznego

W ramach niniejszego zadania przewidziano wykonanie remontu istniejącego budynku
polegającego na uzupełnieniu tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz malowanie ścian
zewnętrznych i wewnętrznych. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 115m2.
2.3.3.7.

Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków

W ramach niniejszego zadania przewidziano wykonanie utwardzenia terenu tj. budowę
drogi wewnętrznej z kostki betonowej. Powierzchnia pod utwardzenie terenu wynosi ok. 1000m2.
Ponadto należy wykonać nowe oświetlenie zewnętrzne na terenie oczyszczalni ścieków
obejmujące cały jej teren.
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2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Projektant opracuje Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - dla
poszczególnych elementów robót, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.

Opracował:

II. ZAŁĄCZNIKI
1) PZT - Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach skala
1:1000 (rys. 01-06)
2) PZT - Koncepcja budowy zbiorowej oczyszczalni ścieków w m. Siedliska skala 1:500 (rys.
07)
3) Wykaz działek, na których zlokalizowana jest projektowana inwestycja.
4) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
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