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PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa Kontraktu: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka”. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej  

wraz z jej uzbrojeniem w miejscowości Opoczka – orientacyjne zestawienie działek objętych 

Kontraktem załączono w PFU-3. 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi 

Zamawiającego (zawartymi w części informacyjnej niniejszego PFU), wymogami Prawa 

Polskiego i UE oraz warunkami opisanymi w Umowie. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

1.1 Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne 

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz zrealizować Roboty 

niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 

(PFU). Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie. 

Dane techniczne podane w opisach zakresu prac są jedynie szacunkowe. 

Zakres Robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: 

− ok. 1,4 km nowych odcinków sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz 

uzbrojeniem, w tym 1 kpl. przepompowni ścieków, 

− zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do stanu przed 

rozpoczęciem Kontraktu. Odtworzenie terenu (w szczególności w pasie 

drogowym). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem 

Kontraktu.  
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1.1.1 1.1.1. Parametry sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do budowy w m. Opoczka 

 

Orientacyjne dane dot. budowy sieci kanalizacyjnej w m. Opoczka Suma 

Długość nowo projektowanej 

sieci kanalizacyjnej [m]: 

grawitacyjna sieć główna 1020,00 1020,00 

odcinki boczne 200,00 200,00 

tłoczna 180,00 180,00 

Łącznie – sieć kanalizacyjna 1400,00 

Ilość studni kanalizacyjnych 

[kpl.] 

rewizyjne betonowe 27,00 27,00 

systemowe tworzywowe 36,00 36,00 

rozprężne tworzywowe 1,00 1,00 

Łącznie – studnie kanalizacyjne 64,00 

Ilość trójników PVC 200/160 mm [szt.] 28,00 28,00 

Ilość przepompowni ścieków [kpl.] 1,00 1,00 

Ilość mieszkańców korzystających z planowanej budowy 

kanalizacji 

140,00 140,00 

 

Uwaga: 

 

Długości rurociągów są orientacyjne i ostatecznie zostaną określone przez Wykonawcę,  

Różnice w długościach między PFU a projektem nie będą podstawą do zmiany Umowy. 

Sieć kanalizacyjna w miejscowości Opoczka będzie docelowo prowadzić ścieki do 

oczyszczalni ścieków w m. Makowice. 

Wykonawca uwzględni fakt, że część odcinków grawitacyjnych i tłocznych będzie 

prowadzona we wspólnym wykopie. 

 
Odcinek grawitacyjny 

Kolektor o przekroju kołowym o śr. Dz 200 mm, wykonany z PVC, SN8, uzbrojony w studnie 

rewizyjne betonowe o średnicy 1000 mm, umieszczone w odległości maks. 60 m. 

Odcinki boczne o przekroju kołowym o śr. Dz 160 mm, wykonane z PVC, zakończone studniami 

z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm na terenie posesji, przy czym dopuszcza się zakończenie 

rurociągów tzw. korkiem w przypadkach, gdy budowa studni nie będzie uzasadniona 

technicznie. Uwaga odcinki boczne muszą być wyprowadzone od rurociągu głównego do miejsc 
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zlokalizowanych co najmniej poza obszarem pasa drogowego.  

Odcinek tłoczny 

Kolektor o przekroju kołowym o śr. Dz 90 mm wykonany z PEHD PN 10. Kanał tłoczny 

zakończony studnią rozprężną. 

Pompownie ścieków 

Przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie 1 kpl. przepompowni ścieków pracującej  w 

systemie 1+1 (1 pompa pracująca + 1 rezerwowa), pompy zatapialne z wirnikiem otwartym 

(typu Wortex), o mocy ok. 1,5 kW. Napływ ścieków 2500 m3/rok – ścieki z zabudowy 

jednorodzinnej. 

Parametry przepompowni ścieków: 

- przepompownia ścieków o śr. min. 1500 mm, 

- zbiornik przepompowni wykonany z polimerobetonu, wysokość zbiornika  ok. H=4,60 m, 

- WLZ ze złączem kablowym, 

- szafka sterownicza, 

- komora techniczna na rurociągu tłocznym na terenie ogrodzonym pompowni (do 

zamontowania urządzeń i armatury) 

- ogrodzenie terenu przepompowni o dł. ok. 12m wraz z bramą, 

- nawierzchnia utwardzona – z kostki betonowej, ok.18,00 m2 oraz utwardzony zjazd z 

drogi. 

1.1.2 1.1.2. Metody budowy kanalizacji 

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci kanalizacyjnej stanowi element 

prac projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy.  

Sieci oraz elementy uzbrojenia należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

polskimi techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskim Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich 

wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU,  

a w szczególności:  

- trwałość Robót,  

- brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci,  

- zapewnienie szczelności sieci, 

- zachowanie wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 

Szczegółowe wymagania dotyczące Robót z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod 
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tradycyjnych w wykopie otwartym zawiera Część III PFU 2 „Warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych”. 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Charakterystyka techniczna istniejącego systemu ściekowego 

 

Gmina wiejska Świdnica  zlokalizowana jest w powiecie świdnickim, w południowej części  

województwa dolnośląskiego. Jest to gmina rolnicza. 

Gmina Świdnica liczy ponad 16 tys. mieszkańców. Powierzchnia gminy wynosi ok. 21 tys. ha. 

Na terenie gminy znajdują 33 sołectwa, w tym Opoczka. 

Większość obszaru geograficznie stanowi Równina Świdnicka, będąca częścią Przedgórza 

Sudeckiego. Rzeka Bystrzyca (dopływ Odry) płynąca z południa na północ rozdziela Góry 

Sowie na wschodzie i Góry Wałbrzyskie na zachodzie. Strona wschodnia gminy leży i graniczy 

z pięknym Parkiem Krajobrazowym Masywu Ślęży (wsie: Gogołów, Krzczonów) zaś zachodnia 

z Parkiem Krajobrazowym "Książ" (wsie: Mokrzeszów, Pogorzała, Modliszów, Witoszów Górny). 

Większa część gminy to teren pagórkowaty, prawie nizinny zaś część południowa to obszar 

zdecydowanie górzysty i zalesiony. Ta pierwsza to teren upraw rolnych, druga to tereny przede 

wszystkim rekreacyjne i turystyczne. Ok. 70% gminy zajmują użytki rolne, ok. 24% to grunty 

leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieco ponad 5% - zabudowane i zurbanizowane (a w 

tym mieszkaniowe, przemysłowe, rekreacyjne, inne tereny zabudowane, użytki kopalne i 

niezbudowane). 

Przez miasto Świdnica, które od wieków dominuje na okolice bliższe i dalsze, przechodzi cała 

sieć szlaków komunikacyjnych, które w sposób oczywisty powiązane są z gminą Świdnica, 

której siedziba znajduje się właśnie w granicach miasta. 

Sieć drogowa w Gminie jest bardzo dobrze rozwinięta. Odległość od najdalszej wioski do 

autostrady A4 pod Wrocławiem nie przekracza 50 km. Mamy 60 km do Legnicy, Jeleniej Góry, 

Kłodzka. Do trzech przejść granicznych: w Tłumaczowie, Golińsku i Lubawce mamy ok. 45 km. 

Do przejść granicznych w Sieniawce, Zgorzelcu-Jędrzychowicach, Jakuszycach, Kudowie-

Słonem, Międzylesiu też niewiele ponad 100 km. 

Gmina jest typowo rolnicza. Większość mieszkańców pracuje w zakładach pracy miasta 

Świdnica. Na terenie Gminy zaś znajdują się trzy zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Duża cukrownia we wsi Pszenno. Młyny zbożowe i olejarnia w Burkatowie (olej "Sudecki"). 

Część miejscowości gminy Świdnica i gminy Marcinowice znajdują się w Aglomeracji Świdnica, 

z oczyszczalnią ścieków w m. Zawiszów. Miejscowość Opoczka należąca do gminy Świdnica 

jest jedną z miejscowości, które nie są ujęte w Aglomeracji Świdnica.  
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Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie m. Opoczka będzie w posiadaniu i w zarządzaniu ŚGPK. 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. odpowiedzialne jest za planowanie, 

realizacje, finansowanie działań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków i eksploatację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jej główny przedmiot 

działania stanowi produkcja i dostawa wody oraz odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, za 

pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Spółki i 

przez nią eksploatowanych. 

Obecnie ścieki w m. Opoczka odprowadzane są do przydomowych oczyszczalni ścieków lub do 

bezodpływowych zbiorników podziemnych, lub trafiają do gruntu. Wywożone są następnie 

wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Zawiszowie.  

 

1.2.2 Parametry ilościowe i jakościowe ścieków w planowanym systemie 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Świdnica są wody podziemne 

występujące w trzech piętrach: czwartorzędowym, trzeciorzędowym i krystalicznego podłoża. 

Piętro czwartorzędowe stanowi źródło zaopatrzenia w wodę w większości wsi w obrębie gminy 

Świdnica, jest również eksploatowane na szerszą skalę poza granicą gminy, w Jaworzynie 

Śląskiej. Wydajność tych ujęć dla pojedynczych studni wynosi od kilku do kilkunastu m3/h. 

Piętro trzeciorzędowe jest natomiast najważniejszym zbiornikiem wód podziemnych w obszarze 

przedgórskim. Wydajność pojedynczych otworów jest bardzo zróżnicowana i wynosi od kilku do 

100 m3/h. Na terenie gminy wody tego poziomu ujmowane są w Pszennie (wydajność ujęć 

łącznie około 630 m3/h). Piętro krystalicznego podłoża obejmuje górskie obszary gminy. 

Eksploatowane są tu wody szczelinowe i warstwowe w formie pojedynczych studni o 

wydajności od kilku do kilkunastu m3/h. W obszarze gminy Świdnica 2018 roku z ujęć wód 

podziemnych zlokalizowanych w Miłochowie, Komorowie i Jagodniku, pobrano 750,8 tys. m3 

wody. Na gminnej sieci wodociągowej znajduje się 18 lokalnych pompowni wody, 7 studni i 3 

stacje uzdatniania wody. 

 

Gmina zaopatrywana jest w wodę poprzez stacje uzdatniania wody w Miłochowie, Komorowie 

oraz Jagodniku. Miejscowość Opoczka zaopatrywana jest w wodę przez SUW Jagodnik. 

Gmina obejmuje 35 wsi, z których skanalizowanych jest 11 – Grodziszcze, Komorów, 

Krzyżowa, Mokrzeszów (częściowo), Pszenno, Słotwina, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, 

Bystrzyca Dolna, Jagodnik i Boleścin, w kolejnych 11 miejscowościach – Gogołów, Modliszów, 

Panków, Stachowice, Wieruszów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa, Krzczonów, Miłochów i 

Niegoszów, wdrożono gminny program dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, w których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie 
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nieuzasadniona. W roku 2018 wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Wilków oraz 

Makowice (sieć zostanie oddana do użytku w 2019r.). Długość sieci kanalizacyjnej na obszarze 

gminy w 2018 roku wynosiła ok. 77,6 km. 

Zwodociągowanych jest 100% wsi, skanalizowanych – 25%. Ze względu na duże koszty 

kanalizacji (układy topograficzne miejscowości), gmina preferuje przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. Na terenie wsi Sulisławice wybudowano duże wysypisko odpadów komunalnych o 

standardzie zgodnym z normami Unii Europejskiej. W Zawiszowie działa nowa oczyszczalnia 

ścieków.  

Sieć kanalizacji sanitarnej, która będzie zbudowana w m. Opoczka będzie w posiadaniu ŚGPK 

w Świdnicy. 

 

Ścieki z m. Opoczka będą kierowane do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Makowice 

(dz. 244/1 obręb Makowice) typu Bio Disc, działającej w oparciu o system obrotowych złóż 

tarczowych. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 

oczyszczonych ścieków bytowych do rowu melioracyjnego na dz. 171 – obręb Makowice, 

wydane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, 58-100 

Świdnica Decyzją nr 20/14 z dnia 15.05.2014 roku, znak ROŚ.6341.17.2014. Termin 

obowiązywania pozwolenia do 30.04.2024 r. Pozwolenie wodno-prawne zostało wydane dla 

Wójta Gminy Świdnica, w dniu 20.02.2019 r. zostało przeniesione na Świdnickie Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. (Decyzja nr 59/2019, znak 

WR.UZU.1.421.404.9.2018.AK). 

 

Obecnie oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki komunalne z m. Makowice. Po wybudowaniu 

sieci kanalizacyjnej ścieki będą także prowadzone z m. Opoczka (po podłączeniu z istniejącą 

siecią w m. Makowice poprzez planowaną w 2020 r. siecią wzdłuż drogi powiatowej Opoczka–

Makowice, w tym m.in. na dz. 178), a w przyszłości planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej 

dla części budynków w m. Burkatów (które mają zostać podłączone do przedmiotowej sieci 

kanalizacyjnej w m. Opoczka). 

Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków to 390 RLM. 

Przepustowość oczyszczalni ścieków wg pozwolenia wodno-prawnego wynosi: 

− średnia [ m3/d]: 27,50, 

− maksymalna godzinowa [m3/h]: 2,75, 

− maksymalna roczna [m3/rok]: 10 050. 

Odbiornikiem ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym jest rów melioracyjny położony 

na działce nr 171 obręb Makowice. 
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Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych na Oczyszczalni 
ścieków w Makowicach 

Wskaźnik Wartość (średnioroczna z pomiarów) 

BZT5, mgO2/dm3 ≤25 

ChZT, mg/dm3 ≤125 

Zawiesina ogólna, mg/dm3 ≤35 

Ponadto ścieki odprowadzane: 

• nie mogą zawierać: 
- odpadów oraz zanieczyszczeń pływających, 
- DDT, PCB oraz PCT. 

• nie mogą powodować w odbiorniku: 
- zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie, 
- zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu, 
- formowania się osadów lub piany. 

 

1.2.3 Dostępność Terenu Budowy 

 

Obszar na którym realizowany będzie Kontrakt posiada zabudowę zagrodową, mieszkaniową 

jednorodzinną, występują ponadto budynki usługowe (jak sklep lokalny) i świetlica wiejska,  

a także boisko.  

Kanalizacja będzie przebiegać wzdłuż drogi głównej (droga powiatowa), częściowo w pobliżu 

obszaru zabytkowego, gruntów rolnych i terenów zielonych. 

Na terenie m. Opoczka brak jest kopalni i kamieniołomów, a także zakładów przemysłowych, 

natomiast w kierunku na m. Bojanice znajduje się duża baza transportowa zakładu zajmującego 

się budową dróg, placów, infrastruktury drogowej, baza ta znajduje się jednak poza obszarem, 

na którym zlokalizowana będzie sieć kanalizacyjna. 

W m. Opoczka nie ma ujęć wody. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., 

będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i 

pozostałych dokumentów Kontraktu oraz ich uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone 

zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie. 

Roboty wykonywane będą w jezdniach, poboczach, pasach drogowych, terenach zielonych -  

jak pokazano na rysunkach w PFU-3 oraz w tabeli Zestawienie działek z wykazem właścicieli. 

Załączony wykaz działek jest orientacyjny i opiera się o trasę wytyczoną do PFU (jako 

koncepcja). Będzie więc wymagał aktualizacji przez Wykonawcę na etapie projektowania 

związanego z wyznaczaniem trasy kanalizacji sanitarnej lub aktualizacji z innych powodów, 
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jakie wystąpią w trakcie projektowania. Konieczność uwzględnienia innych działek 

wynikająca z przeprowadzenia przez Wykonawcę analiz projektowych i projektowania nie 

będzie podstawą do roszczeń. 

Obecnie Wykonawca ma dostępne wstępne uzgodnienia właścicieli działek: Gmina Świdnica i 

Powiat Świdnicki. W związku z tym, że odnoszą się one do działek, po których wyznaczono 

trasę założoną do PFU, to muszą one zostać na etapie projektowania zweryfikowane i 

uzyskane przez Wykonawcę jako ostateczne zgodnie z ustaloną ostatecznie trasą sieci 

kanalizacyjnej. Uzgodnienia zawarte są w PFU-3. 

1.2.4 Kolejność wykonywania Robót 

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie ze sporządzonym przez siebie 

Harmonogramem, uwzględniającym poniższe zastrzeżenie.  

Wykonawca przedstawi w nim porządek prowadzenia Robót, włącznie z etapem projektowania, 

prób i inspekcji, oraz ze wskazaniem etapów realizowanych przez podwykonawcę. 

Harmonogram zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w ciągu 28 dni od daty 

podpisania Umowy. Następnie Harmonogram będzie podlegał niezbędnym aktualizacjom. 

Uwaga: w związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym Roboty 

muszą być prowadzone w możliwie najkrótszym czasie. 

1.2.5 Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego 

 Wykonawca zabezpiecza na własny koszt ciągłość odbioru ścieków. 

 

1.2.6 Zaplecze budowy 

Wykonawca zorganizuje Zaplecze Budowy zgodnie w zapisami WW-00.  

 

1.2.7 Zajęcie pasa drogowego 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. 

Koszt zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi w celu prowadzenia 

Robót należy wliczać w Cenę Kontraktową. 

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie należy 

wliczać w Cenę Kontraktową. Opłaty te ponosi Zamawiający. 

Nawierzchnie drogowe dróg gminnych  Wykonawca odtworzy zgodnie z warunkami ustalonymi 

przez Gminę Świdnica – warstwa ścieralna do odtworzenia na szerokości wykopu. 
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Nawierzchnie drogowe dróg powiatowych Wykonawca odtworzy zgodnie z warunkami 

ustalonymi z Powiatem Świdnickim – warstwa ścieralna do odtworzenia na całej szerokości 

jezdni. Dodatkowo w PFU-3 załączono mapę dróg powiatowych 

Na trasie sieci kanalizacyjnej występują nawierzchnie o orientacyjnej wielkości odtworzeń: 

- nawierzchnia z betonu asfaltowego – 3750,00 m2, 

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego  – 400,00 m2. 

Ogólne (wstępne) warunki odtworzenia nawierzchni określone są przez Zarządców Dróg. 

1.2.8 Szata roślinna i wycinka drzew 

Wykonawca zobowiązany jest na etapie przygotowania Dokumentacji projektowej do 

sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się na trasie sieci kanalizacji 

sanitarnej, zgodnie z ostatecznie ustaloną przez Wykonawcę trasą. 

Część zieleni wysokiej może być narażona na wycinkę lub naruszenie strefy korzeniowej, lecz 

Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich wycinkę 

traktować jako ostateczne rozwiązanie.  

Wszelkie kolizje z drzewami lub krzewami Wykonawca ma obowiązek zgłosić i uzgodnić z 

Zamawiającym i Inspektorem nadzoru dalszy tok postępowania. Uzyskanie zgody na ich 

usunięcie i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie, a także wykonanie nowych nasadzeń 

i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie 

z korzeniami) i odwóz wraz z opłatą za składowanie, leży po stronie Zamawiającego i czynności 

te nie są objęte niniejszym Kontraktem – nie są więc składnikiem Ceny Kontraktowej. 

1.2.9 Utylizacja odpadów 

Materiały z ewentualnej rozbiórki ze względu na zły stan techniczny nie mogą być powtórnie 

wbudowane i użytkowane. Pozostałe odpady należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o 

odpadach, Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami, który przedstawi do akceptacji 

Inspektorowi nadzoru. 

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wytycznymi podanymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

1.2.10 Wymagania dot. ochrony zabytków 

W obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Opoczka teren, 

na którym zlokalizowana jest inwestycja znajdują się obiekty znajdujące się w ewidencji 

zabytków. Teren m. Opoczka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej obejmującej 

nowożytne siedlisko wsi o średniowiecznej metryce oraz strefa występowania stanowisk 

archeologicznych. 
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Najważniejsze zabytki, w pobliżu których zlokalizowana będzie przedmiotowa sieć 

kanalizacyjna to: 

Miejscowość Rodzaj obiektu Obiekt / zespół Nr 

Opoczka dom mieszkalny dom mieszkalny 7 

Opoczka dom mieszkalny dom mieszkalny 12 

Opoczka gospodarczy obora w zespole  12 

Opoczka dom mieszkalny dom mieszkalny 24 

 

W związku z tym zajdzie konieczność uzgadniania działań ze Służbą Ochrony Zabytków 

oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego przez Wykonawcę, co Wykonawca 

uwzględni w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Opoczka oraz wypisy z 

rejestru gruntów załączono w PFU-3.  

Rejestr zabytków znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

we Wrocławiu pod adresem: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696  

1.2.11 Wpływ przedsięwzięcia na środowisko 

Środowisko przyrodnicze gminy Świdnica jest wyraźnie zróżnicowane z uwagi na jej 

usytuowanie w obrębie dwóch jednostek geograficznych: Podgórza Sudeckiego i Sudetów. 

Część środkowa i południowa gminy, rozciągająca się w obrębie Równiny Świdnickiej i 

Obniżenia Podsudeckiego, stanowi rozległy areał terenów równinnych lub lekko pofalowanych, 

o wysokich walorach rolniczych z racji żyznych gleb. Część południowa, w granicach Pogórza 

Wałbrzyskiego i Gór Sowich, dysponuje atrakcyjnymi walorami naturalnego górskiego 

krajobrazu, dużymi obszarami leśnymi z okazami rzadkiego starodrzewu – pomnikami przyrody. 

Naturalne formacje na obszarze gminy Świdnica zostały radykalnie przekształcone w wyniku 

gospodarki rolnej i wielowiekowego osadnictwa, a struktura przyrodnicza uległa daleko 

posuniętemu uproszczeniu (przeważają pola rolne z jednorocznymi uprawami). Formami 

ochrony przyrody objęte jest około 15% powierzchni gminy (3 249 ha), w tym 2 610 ha stanowią 

obszary chronionego krajobrazu, a 639 ha parki krajobrazowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody na terenie gminy ustanowiono: Rezerwat przyrody 

„Jeziorko Daisy” (1998), Książański Park Krajobrazowy (1981), Ślężański Park Krajobrazowy 

(1988), Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Sowich i Bardzkich (1981) oraz 19 pomników 

https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696
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przyrody. Ponadto na obszarze gminy utworzone zostały obszary siedliskowe NATURA 2000: 

Ostoja nietoperzy Gór Sowich oraz Modraszki koło Opoczki. 

 

Planowana sieć kanalizacyjna przebiega w bardzo dużej odległości od ujęć wód i ustalonych dla 

nich stref ochrony sanitarnej (pośredniej jak i bezpośredniej). Ponadto w rejonie planowanej 

sieci kanalizacyjnej nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

M. Opoczka, znajduje się w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych nr PLGW6000108 

oraz w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych nr RW60009134499. 

Teren Inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. Ze względu na pewne oddalenie 

terenów objętych ochroną od terenu Inwestycji (najbliższy to „Modraszki koło Opoczki”) oraz 

ograniczenie oddziaływania inwestycji do granic terenu Inwestycji, nie zachodzi ryzyko 

negatywnego wpływu realizacji inwestycji na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o 

Ochronie Przyrody z dnia 6 kwietnia 2004r oraz na obszary objęte siecią Natura 2000. 

Najbliższe w stosunku do planowanej sieci kanalizacyjnej przyrodnicze obszary objęte ochroną 

są następujące: 

1) rezerwat przyrody „Jeziorko Daisy” – utworzony w 1998 r., celem ochrony obiektu jest 

zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kopalnej fauny górnego dewonu, 

odsłoniętej w nieczynnym kamieniołomie wapienia; 

2) Książański Park Krajobrazowy wraz z otuliną – utworzony w 1981 r., park powołano do 

istnienia w celu zachowania wartości przyrodniczych i kulturowych najcenniejszych fragmentów 

Pogórza Wałbrzyskiego;  

3) Obszar Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie” – utworzony w 1981 r.;  

4) Obszar Natura 2000 – „Modraszki koło Opoczki” PLH020094 – obszar stanowi podmokły 

kompleks łąkowy w zagłębieniu terenu wyżłobionym przez potok Węgłówka, jest to jeden z 

nielicznych obszarów położonych na Przedgórzu Sudeckim i jedyny dla ochrony łąk 

trzęślicowych i świeżych wraz ze związanymi z nimi motylami, zawiera gatunki objęte art. 4 

dyrektywy 2009I147IWE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG – nie 

posiada planu zadań ochronnych. Obszar znajduje się pomiędzy osiedlami Opoczka i 

Wieruszów. 

5) Obszar Natura 2000 – „Ostoja nietoperzy Gór Sowich” PLH020071 – ustanowiony plan 

zadań ochronnych – Zarządzenie RDOŚ we Wrocławiu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich 

PLH020071. 

Najbliżej położony jest Obszar Natura 2000 – „Modraszki koło Opoczki” PLH020094. 

Pozostałe obszary chronione położone są w znacznej odległości od terenu przebiegu 
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planowanej sieci kanalizacyjnej. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust. 1: 

„do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

następujące rodzaje przedsięwzięć: 

Pkt. 79) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z 

wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”. 

W związku z tym, że całkowita długość przedmiotowej sieci kanalizacyjnej przekracza 1 km 

niniejsze Zadanie wymaga przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Wykonawca uzyska Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, co uwzględni w ramach Ceny Kontraktowej. 

 

1.2.12 Warunki gruntowo-wodne 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym (Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, 

Warszawa 2002) gmina Świdnica zlokalizowana jest u podnóża Sudetów. Środkowa i północna 

część gminy położona jest na Przedgórzu Sudetów Środkowych w obrębie Równiny Świdnickiej 

i Obniżenia Podsudeckiego, natomiast niewielka południowa część usytuowana jest w obrębie 

Sudetów, w części Pogórza Wałbrzyskiego i Gór Sowich. Podłoże terenu na przeważającym 

obszarze gminy, zlokalizowanym w obrębie Przedgórza Sudeckiego, pod grubym płaszczem 

osadów trzecio i czwartorzędnych (tzw. Wał Przedsudecki), odznacza się niezwykle 

skomplikowaną budową geologiczną, łączącą elementy różnowiekowych orogenez 

o zróżnicowanym składzie litologicznym. Z różnorodnością formacji geologicznych związane są 

występujące na terenie gminy surowce naturalne: kruszywa naturalne (piaski i żwiry), gnejs, 

kaolin i magnezyty, które w chwili obecnej nie są eksploatowane z uwagi na masowe ich 

wydobywanie na terenach ościennych gmin.  

Gmina Świdnica leży na terenie potężnego, podziemnego systemu rzecznego w kopalnianej 

dolinie Bystrzycy. Wody te są odizolowane od wód powierzchniowych, dlatego też oznaczają 

się niezwykle dobrą jakością i korzystają z niej miejskie i wiejskie wodociągi. Ponadto w 

obszarach górskich występują wody szczelinowe i rumoszowe związane ze spękaniami 

krystalicznego podłoża i zwartych skał osadowych. Gmina położona jest w dorzeczu Odry, 

a głównym ciekiem odwadniającym jej teren jest rzeka Bystrzyca, lewobrzeżny dopływ Odry, z 

największymi dopływami: Piławą i Witoszówką. Na obszarze gminy wyznaczone zostały 

obszary szczególnego i potencjalnego zagrożenia powodziowego, jako obszary narażone na 

zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, oraz obszary 
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wymagające ochrony przed zalaniem wzdłuż rzek Bystrzycy i Piławy. Ochronie przed 

gwałtownymi przyborami wody służą zbiorniki retencyjne zlokalizowane poza granicami gminy: 

w Lubachowie i Mietkowie oraz w Świdnicy na rzece Witoszówce i Miła.  

Przez m. Opoczka przepływa rzeka Piława. 

 

Wykonawca przygotuje dokumentację ustalającą warunki gruntowo-wodne, co uwzględni 

w ramach Ceny Kontraktowej. 

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Rozwiązania docelowe zawarte w projekcie muszą uwzględniać zachowanie trasy przewodów 

koncepcji i charakter odcinków kanalizacji (grawitacyjny, tłoczny). W celu zapewnienia 

prawidłowej pracy systemu średnice przewodów oraz ilość i lokalizacja studni oraz dobór pomp 

mogą ulec  zmianie. 

1.3.1 Występujące niedobory, z powodów których należy przeprowadzić budowę kanalizacji 

sanitarnej: 

Zasadniczym niedoborem jest brak zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie 

miejscowości Opoczka. Mieszkańcy posługują się szambami lub przydomowymi 

oczyszczalniami ścieków. Obecnie ścieki odprowadzane są do przydomowych oczyszczalni 

ścieków, a także do bezodpływowych zbiorników podziemnych, lub trafiają do gruntu. 

1.3.2 Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze zamówienie 

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie m. Opoczka. 

Realizacja niniejszego zadania wpłynie na: 

• poprawę warunków bytowych mieszkańców objętych Kontraktem oraz wzrost 

atrakcyjności gospodarczej, w tym poprawa jakości usług w obszarze higienicznym w 

zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców, 

• poprawę infrastruktury technicznej oraz wzrost stopnia skanalizowania poprzez budowę 

kanalizacji sanitarnej. 

 

Opisane powyżej cele Kontraktu będą uznane za osiągnięte pod warunkiem uzyskania 

następujących parametrów funkcjonalno-użytkowych systemu kanalizacyjnego: 

− trwałość zastosowanych technologii; 

− dla fragmentów sieci dla których zaistnieje konieczność zmiany średnicy  

(w stosunku do podanej w niniejszym PFU) należy zapewnić przepustowość 

wystarczającą do odebrania ścieków z obsługiwanego obszaru, 

− zapewnienie odpowiedniej sztywności obwodowej zabezpieczającej rurociągi 
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przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

 

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie Roboty jakie są 

niezbędne w celu zapewnienia szczelności oraz prawidłowych właściwości eksploatacyjnych 

(wytrzymałość konstrukcji, bezawaryjność i trwałość) przewodów kanalizacyjnych, ale także 

wszelkich innych elementów systemu, który jest poddany budowie. 

Cele zdefiniowane w niniejszym Kontrakcie należy osiągnąć w szczególności poprzez: 

- uzyskanie przez Wykonawcę Decyzji pozwoleń na budowę poprzez wykonanie 

niezbędnych opracowań (w tym projektów budowlanych) i wszelkich działań 

niezastrzeżonych dla innych podmiotów, 

- zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji o parametrach technicznych zapewniających 

prawidłowe odprowadzenie ścieków z m. Opoczka, 

- wykonanie zaprojektowanych Robót zgodnie z niniejszym Kontraktem, 

- dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie podanym w 

niniejszym PFU. 

1.3.3 Zakładane rozwiązanie niedoborów opisanych w p. 1.3.1 

Niedobory opisane w p. 1.3.1 należy rozwiązać poprzez zaprojektowanie i wykonanie sieci 

kanalizacyjnej w m. Opoczka – dotąd nieskanalizowanej. 

 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Parametry oraz przebieg trasy sieci kanalizacyjnej podane w niniejszym punkcie należy 

traktować jedynie jako dane orientacyjne. Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych 

parametrów technicznych określi Wykonawca w wyniku sporządzenia Dokumentacji 

projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawcę muszą 

zapewniać spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych 

wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametrów wynikająca z przeliczeń 

Wykonawcy nie będzie skutkowała zmianą Ceny Kontraktowej. 

W przypadku rozbieżności między danymi zawartymi w niniejszym punkcie, a dokumentami 

zawartymi w PFU 3 części informacyjnej, pierwszeństwo interpretacyjne ma część informacyjna. 

Przewiduje się budowę trasy kanalizacji sanitarnej składającej się z odcinka kanalizacji 

grawitacyjnej i tłocznej. 

Odcinki przewodu wchodzącego w strefę przemarzania gruntu  należy ocieplić. 

Zaleca się prowadzenie kanałów grawitacyjnych ze spadkiem ok. 5 ‰, natomiast w przypadku 

odcinków bocznych ok. 15 ‰. Faktyczne spadki rurociągów – sieci i odgałęzień bocznych 

zostaną określone przez Wykonawcę na podstawie obliczeń hydraulicznych Wykonawcy, 
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wytycznych producentów wybranych rur i powszechnie stosowanych metodyk projektowania.  

 

 

Miejsce włączenia sieci kanalizacyjnej w m. Opoczka do innych sieci to: 

- studnia na działce 178 – będzie stanowić włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej 

do sieci już zaprojektowanej, której realizacja jest planowana w 2021 r. – sieć w drodze 

Opoczka–Makowice ( Rys. nr IS 1 - PZT z projektu budowlanego wykonanego przez 

firmę Biuro Projektowe EKO PROJEKT BIS jest załączony w części pn.: „Dokumenty 

uzupełniające do PFU”). 

- studnia na dz. 164 – w pobliżu istniejącego zbiornika wody.  W przyszłości planowana 

jest budowa grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej dla części budynków z m. Burkatów, 

która zostanie potem włączona do przedmiotowej sieci kanalizacyjnej w m. Opoczka – 

W związku z tym Wykonawca uwzględni możliwość podłączenia w przyszłości tychże 

budynków z Burkatowa do projektowanej sieci ks w Opoczce. 

Zamawiający wskazuje  zagłębienia studni „początkowych” dla sieci kanalizacyjnej: 

- Studnia S1 na dz. 164 – 2,20m (minimalna wysokość) 

- Studnia na dz. 178 – 2,88 m (zaprojektowana rzędna dna 249,02 m n.p.m.) 

Należy mieć przy tym na uwadze, że są to dane orientacyjne, które Wykonawca zweryfikuje i 
dobierze stosowne rzędne posadowienia tychże studni. Wykonawca przeanalizuje więc te dane 
(zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2.1.1.1), biorąc pod uwagę łącznie wpływ na głębokość 
posadowienia całości projektowanej sieci kanalizacyjnej i przepompowni, a także możliwości 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej o inne tereny w przyszłości. 

1.4.1 Kanalizacja grawitacyjna 

1.4.1.1 Rurociągi 

Dla odcinków grawitacyjnych przewiduje się zastosowanie przewodów z kielichem z 
niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U, o sztywności obwodowej minimum SN 8  
(klasa S), ze ścianką litą, łączonych na fabrycznie montowane uszczelki wargowe. Przewiduje 
się średnice Dz 160 mm i Dz 200 mm. 

Uwaga: odcinki boczne kanalizacji muszą być wyprowadzone od rurociągu głównego do miejsc 
zlokalizowanych co najmniej poza obszarem pasa drogowego (najczęściej będzie to granica 
podłączanej nieruchomości) 

1.4.1.2 Studnie 

Na trasie głównych przewodów grawitacyjnych należy przewidzieć w odstępie co ok. 50 m 
betonowe studnie rewizyjne DN 1000.  
Tam, gdzie to będzie konieczne należy zastosować studnie kaskadowe (z kaskadą 
zewnętrzną). 

1.4.1.2.1 Studnie betonowe. 

Należy zastosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów betonowych o DN 1000 
mm, spełniające następujące wymagania: 

• beton o wytrzymałości min C40/50 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności min. W8, 
mrozoodporny F150, nasiąkliwość nie większa od 5 %, klasa ekspozycji XA3, 

• elementy studzienek i komór prefabrykowanych stanowią: 
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o dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, wyposażone w 
fabrycznie wykonane: kinetę i przejścia szczelne dla rurociągów przyłączeniowych, 

o wszystkie elementy konstrukcyjne z jednorodnego betonu zgodnie z PN-EN 
1917:2004, 

o płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy lub zwężka redukcyjna, 
o pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10 mm. 
o elementy łączone na zintegrowane uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM 

spełniające wymagania EN 681-1, (nie dotyczy pierścieni dystansowych). 
o w ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji: 

▪ stopnie złazowe typu ciężkiego stalowe powlekane tworzywem sztucznym 
odpowiadające wymaganiom zawartym w normie PN-EN 13101,. 

▪ króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub 
tuleje osłonowe, przejścia szczelne. 

o właz żeliwny DN 600 klasy od A15 do D400 w zależności od przewidywanego 
obciążenia ruchem lub właz żeliwny z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego. 

1.4.1.2.2 Studnie tworzywowe 

W zależności od lokalizacji i przeznaczenia dopuszcza się zastosowanie studni tworzywowych 

włazowych DN 1000 mm (tylko w uzasadnionych przypadkach) lub niewłazowych DN 600 do 

425 mm, których elementy mają stanowić: 

• kineta z PE lub PP (z ew. możliwością dociążenia betonem), 

• komin studzienki PE lub PP z rury / rury gładkiej / pierścieni dystansowych, 

• żelbetowa płyta pokrywowa / stożek z PE / PP, 

• betonowy lub żelbetowy pierścień odciążający, 

• fabrycznie osadzone stopnie złazowe z żeliwa sferoidalnego / fabrycznie zamontowana 

tworzywowa drabinka złazowa (studnie włazowe), 

• elementy szczelnie połączone ze studnią, 

• możliwość włączenia przewodów pod różnymi kątami, 

• wszystkie studnie wyposażone w: 

o króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje 

osłonowe, 

o właz żeliwny z zamkiem DN 600 (lub DN 315 dla studni DN 400), klasy od A15 do 

D400 w zależności od lokalizacji studni. 

1.4.2 Kanalizacja tłoczna 

1.4.2.1 Rurociągi 

Dla odcinka tłocznego przewiduje się zastosowanie rur o średnicy 90 mm PEHD, PN10, 

SDR17.  

 

Na odcinku tłocznym należy przewidzieć elementy umożliwiające prawidłową pracę i 

eksploatację przewodu i pomp 

 

1.4.2.2 Studnie na kanale tłocznym 

Na trasie przewodu tłocznego - za przepompownią należy zaprojektować studnię (komorę 

techniczną), w której zamontowany będzie m.in. czujnik przepływomierza 

elektromagnetycznego, zawór odpowietrzająco-napowietrzający, zasuwa nożowa oraz złącze 

strażackie. 

Na trasie przewodu tłocznego należy zaprojektować studnię rozprężną, która umożliwi 

rozprężenie ciśnienia strugi tłoczonego ścieku. Ma być to studnia systemowa wykonana 

z materiałów odpornych na działanie siarkowodoru (tworzywa sztuczne, np. PE), zapewniająca 

wytracenie energii strugi ścieków. Należy ją zamontować przed miejscem włączenia rurociągu 
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tłocznego do kanału grawitacyjnego. 

1.4.3 Pompownia ścieków 

1.4.3.1 Wymagania dot. pompowni ścieków 

Przewiduje się zaprojektowanie i budowę 1kpl. przepompowni ścieków z polimerobetonu 

pracującej  w systemie 1+1 (1 pracująca + rezerwowa – praca pomp naprzemienna). 

Zbiornik przepompowni do wykonania z polimerobetonu o cechach: szczelność, duża 

odporność na zarysowania, bardzo mała ścieralność, gładka powierzchnia wewnętrzna, 

odporność chemiczna, wyprofilowane dno ze spadkami zabezpieczającymi przed osadzaniem 

się piasku i zawiesin.  

Parametry techniczne zbiornika przepompowni z polimerobetonu:  

• wytrzymałość na ściskanie: 80 - 150 (N/mm2),  

• wytrzymałość na zginanie: 18 - 25 (N/mm2),  

• wytrzymałość na rozciąganie: 10 (N/mm2),  

• chropowatość pow. wewnętrznej: < 0,5 (mm),  

• gęstość: 2,3 (g/cm),  

• odporność chemiczna pH w zakresie: 1 do 10.  

Pompownia ma posiadać przepustowość wynikającą z ilości ścieków sanitarnych (bytowo-

gospodarczych). Niedopuszczalne jest podłączanie układu rur deszczowych, odwodnień terenu, 

ścieków z hodowli zwierząt, itp. 

Wymagania dot. wyposażenia pompowni  

• wyposażenie części technologicznej ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 0H18N9, 

• elementy pompowni: 

− zbiornik z polimerobetonu, 

− orurowanie, 

− prowadnice, 

− drabina w wykonaniu antypoślizgowym, 

− podest obsługowy, 

− nasada płucząca, 

− poręcze złazowe, 

− wentylacja zbiornika z kominkiem wentylacyjnym wyposażonym w filtr przeciwodorowy, 
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− właz pompowni – pokrywa zbiornika pompowni zaopatrzona we właz prostokątny, 

zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp (górne uchwyty prowadnic pomp 

muszą znajdować się w świetle włazu), wykonany z materiałów odpornych na korozję w 

agresywnym środowisku - ze stali min. 0H18N9 oraz wyposażony w blokadę 

uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni i 

zamknięcie włazu na klucz. 

− szafka sterownicza wyposażona w moduł GPRS/GSM, 

− wewnętrzna linia zasilająca prowadząca ze złączem kablowym. 

1.4.3.2 Roboty elektryczne przepompowni ścieków i sterowanie pracą przepompowni ścieków 

Przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznych i AKP dla przepompowni ścieków. Praca 

przepompowni sieciowej będzie podlegała monitoringowi z dyspozytorni, zlokalizowanej 

w siedzibie Spółki ŚGPK – Bystrzyca Dolna 55A. System monitorowania pracą przepompowni 

z wykorzystaniem transmisji GSM/GPRS. Dobór urządzeń systemu monitorowania pracą 

przepompowni, ich montaż, podłączenie i sprawdzenie działania należy do Wykonawcy.  

Przepompownia ma być wyposażona w zestawy sterownikowe wyposażone w wyświetlacze nie 

mniejsze niż 2” wraz z modemami umożliwiającymi transmisję kluczowych danych do stacji 

dyspozytorskiej. Przesyłane informacje mają umożliwiać wizualizację oraz zastosowanie 

statystycznej analizy danych z wykorzystaniem algorytmów adaptacyjnych. Sterowniki powinny 

umożliwiać sterowanie lokalne za pomocą panelu oraz zdalne ze stacji dyspozytorskiej. 

Wymagana jest możliwość zdalnej konfiguracji parametrów sterownika. Sterownik powinien być 

zsynchronizowany z zegarem czasu. Przewiduje się zastosowanie awaryjnego podtrzymania 

zasilania zrealizowanego za pomocą zasilaczy buforowych wraz z zestawem akumulatorów 

zapewniających nieprzerwane działanie przez minimum 8h w przypadku zaniku zasilania: 

sterownika, modułu telemetrycznego, oraz obwodów sygnalizacji i pomiarów (w tym sondy 

poziomu). Oprogramowanie sterownika powinno zawierać tryb pracy przepompowni, w którym 

ustawiony przez operatora poziom ścieków przypisany do załączenia pompy nie jest ściśle 

realizowany przez kontroler. Przewiduje się, że poziom ten przy każdym uruchomieniu pompy w 

tym trybie będzie nieco inny (w określonych ramach – np. +/- 10cm). Zastosowanie tego trybu 

skutkuje wydłużonym czasem powstawania nawisów oraz ich większą powierzchnią przylegania 

do ścian komory przepompowni. Skutkuje to zmniejszeniem ryzyka oberwania się takiego 

nawisu oraz wydłużeniem czasu pomiędzy koniecznymi czyszczeniami komory. 

Przewiduje się wykorzystanie sond hydrostatycznych do pomiaru poziomu ścieków w zbiorniku 

pompowni oraz za pomocą tego pomiaru, estymację przepływu pompowanych ścieków ze stacji 

przepompowni. Algorytm sterowania powinien uwzględniać przejęcie kontroli nad pompami 

przez pływaki w przypadku awarii przetwornika poziomu ścieków. Przewiduje się rejestrowanie 

przez sterownik i transmisję danych,  koniecznych do pracy systemu automatycznej diagnostyki 
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statystycznej, takich jak: ostatni czas pracy pompy, chwilowy prąd pompy, średni prąd pompy, 

poziom ścieków w zbiorniku. W strategicznych punktach sieci kanalizacyjnej przewiduje się 

wyposażenie stacji przepompowni w przepływomierz. System monitoringu powinien zapewniać 

możliwość blokady zlewni na wypadek awaryjnej konieczności zwiększenia retencji ścieków.  

Przewiduje się również wykorzystać modemy do sygnalizacji zdarzeniowej SMS w przypadku 

wykrycia stanów alarmowych. Stację przepompowni należy zabezpieczyć przed włamaniem 

przez osoby postronne systemem antywłamaniowym zrealizowanym za pomocą czujnika 

otwarcia szafy oraz oprogramowania sterownika umożliwiającego rozbrojenie systemu 

alarmowego. Przewiduje się zastosowanie różnych kodów rozbrajających system, przypisanych 

do pracowników, dzięki czemu możliwa będzie kontrola dostępu do obiektów. Przewiduje się 

również możliwość zdalnej zmiany takich kodów ze względów bezpieczeństwa. 

Oprogramowanie sterowników ma zapewniać możliwość wyboru trybu pracy pompowni. 

Jednym z trybów pracy jest naprzemienne uruchamianie pomp dążące do wyrównywania 

czasów pracy, drugim natomiast tryb, który uruchamia jedną pompę częściej. Wynikiem będzie 

osiągnięcie przebiegu determinującego konieczność remontu, czy przeglądu, w różnym terminie 

dla pompy pierwszej i drugiej. Co za tym idzie: możliwość planowania terminu przeglądu i 

remontu pomp. 

Oprócz wyposażenia przepompowni określonego jw. Wykonawca zapewni także ich 

wyposażenie co najmniej w elementy: 

− sygnalizacja świetlna i/lub dźwiękowa stanów awaryjnych, 

− licznik czasu pracy pomp, 

− amperomierz, 

− woltomierz, 

− gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego, 

− ultradźwiękowy czujnik poziomu ścieków, 

 

Należy przewidzieć także blokadę jednoczesnej pracy pomp włączonych do wspólnego 

przewodu tłocznego. 

Wymagania dotyczące standardów wykonania zawarto w WW-06 Roboty elektryczne 

pompowni ścieków (PFU-2). 
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2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące projektowania 

2.1.1 Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 
dokumenty (w tym, 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 potrzebnej 
Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmian tej Decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych 
korekt. 

2.1.1.1 Analizy przedprojektowe 

Wykonawca dokona analiz przedprojektowych. 
Dokumentacja projektowa musi rozwiązywać / uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia 
projektowe związane z budową sieci kanalizacyjnej oraz sposobem prowadzenia robót.  
Dobrany materiał musi spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.  
Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do 
realizacji Zadania przygotuje warianty rozwiązań projektowych 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 warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 
● efektywności ekonomicznej, 
● techniczne, 
● trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 
aktualnymi przepisami prawnymi. 

Staranność dotycząca  formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 
koncepcji projektowych  musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o 
akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach. Akceptacja 
Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za 
poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót. 

2.1.1.2 Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostępności nieruchomości dla celów 

realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia 

Wykonawca uzyska, uzupełni lub sporządzi mapy potrzebne do wykonania projektów. 

Niezależnie od potrzeb spełnienia wymogów obowiązujących przepisów, Wykonawca wykona 
dodatkowe mapy lub uzupełnienia map istniejących jeżeli będzie to potrzebne dla należytego 
wykonania projektów.  

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawności map w zakresie niezbędnym do 
zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia w sposób gwarantujący sprawne 
wybudowanie tego zakresu rzeczowego. 

Uwaga:  

Sieć główna i odcinki boczne (tj. odcinki od kanału głównego do granicy przyłączanej 
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nieruchomości) kanalizacji zostaną zaprojektowane i wykonane. Przyłącza (tj. odcinki 
pomiędzy granicą przyłączanej nieruchomości a instalacją kanalizacyjną w 
nieruchomości) nie będą wykonywane, a jedynie zaprojektowane, przy czym 
projektowanie przyłączy nie musi być wykonane na mapach do celów projektowych. 
Wykonawca dokona trasowania przyłączy i określi głębokość ich posadowienia w 
miejscu włączenia do sieci, co ma na celu umożliwienie prawidłowego podłączenia 
nieruchomości do sieci w przyszłości. Wymaga się pisemnego uzgodnienia  z 
właścicielami nieruchomości trasy przebiegu przyłącza ks od budynku (zbiornika 
bezodpływowego) do zaprojektowanego odgałęzienia do danej nieruchomości. 

2.1.1.3 Projekt budowlany 

Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany, zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego oraz zastosuje się do ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. 
zmianami. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu Projekt Budowlany Robót wraz Decyzją 
o pozwoleniu na budowę w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji 
elektronicznej. 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę powinna mieć możliwie najmniejszy 
poziom szczegółowości, aczkolwiek wystarczający dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace i działania potrzebne do uzyskania  
(lub zmiany) Decyzji pozwolenia na budowę. 

2.1.1.4 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. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) właściwych zgód właścicieli działek,  

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach 
zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane).  

- 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 właściwych warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od 
Zarządców Dróg (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni),  

- uzyskanie od Zarządców Dróg wytycznych odtworzenia nawierzchni oraz warunków 
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót, obecnie 
Wykonawca ma dostępne wstępne uzgodnienia zarządców dróg, które muszą zostać 
ponownie uzyskane na etapie projektowania przez Wykonawcę, 

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz 
poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, w tym m. in. z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

- uzyskanie w razie konieczności – decyzji właściwego Ministra o odstępstwo od 
warunków technicznych w przypadku lokalizacji projektowanych sieci w drogach 
publicznych, 

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

Wykonawca tak szybko, jak to będzie możliwe, określi potrzeby w zakresie uzyskiwania  
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pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych lub innych działań władz.  

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 jako wykres Gantt’a. 

Zamawiający załącza w PFU-3 wstępne warunki odtworzenia nawierzchni dróg od 

poszczególnych Zarządców Dróg oraz Wykaz działek, na których przewiduje się prowadzenie 

sieci kanalizacyjnej. Załączony wykaz działek jest orientacyjny i będzie wymagał 

aktualizacji przez Wykonawcę na etapie projektowania związanego z wyznaczaniem trasy 

kanalizacji sanitarnej lub aktualizacji z innych powodów, jakie wystąpią w trakcie 

projektowania. Konieczność uwzględnienia innych działek wynikająca z przeprowadzenia 

przez Wykonawcę analiz projektowych i projektowania nie będzie podstawą do roszczeń. 

Wykonawca na etapie projektowania pozyska zgody właścicieli działek, na których 

prowadzone będą prace. Obecnie Wykonawca ma dostępne wstępne uzgodnienia (na 

podstawie trasy założonej do PFU), które muszą zostać ponownie uzyskane na etapie 

projektowania przez Wykonawcę – uzgodnienia te wymagają aktualizacji pod kątem 

działek, po których Wykonawca zaprojektuje i wykona ostatecznie sieć kanalizacyjną. 

2.1.1.5 Projekt wykonawczy (PW) 

Wykonawca opracuje (PW) Robót, niezbędnych do realizacji niniejszego Kontraktu. 

PW stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

PW  powinien być wykonany przy zastosowaniu rozwiązań projektowych wybranych w wyniku 

działań opisanych w pkt. 2.1.1.1 niniejszego PFU. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym wszystkie parametry 

projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 

poszczególnych elementów. 

Wykonawca wykona i wniesie do PW wszystkie potrzebne obliczenia (w tym m.in. bilans 

ścieków oraz dobór pomp) dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane  

PW powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania 

zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. 
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PW powinien składać się z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

- część technologiczna, 

- część elektryczna – dot. zasilania przepompowni ścieków i jej oświetlenia, 

- część drogowa – dot. odtworzenia nawierzchni po robotach montażowych oraz 

dotycząca zjazdu na teren pompowni, 

- zagospodarowanie i urządzenie terenu pompowni, 

- inwentaryzacja zieleni, znajdującej się na trasie zaprojektowanej przez Wykonawcę 

sieci kanalizacyjnej, 

- dokumentacja geotechniczna, 

- projekty niezbędnych przekładek różnego rodzaju sieci lub linii energetycznych, jeśli 

będą konieczne do zastosowania. 

- 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 Inspektora nadzoru. 

Ponadto PW musi spełnić następujące wymagania: 

- PW 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.  

- PW musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych. Niezależnie od tego PW należy dostarczyć 

w postaci niezabezpieczonych plików, powszechnie używanych programów będących 

w dyspozycji Wykonawcy. 

- musi być zapewniona zgodność pomiędzy projektem budowlanym, a PW. 

 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu PW Robót w wersji papierowej w 3 

egzemplarzach oraz wersję elektroniczną. 

2.1.1.6 Próby 

Wykonawca wykona niezbędne próby – zgodnie z WW-00. 

 

2.1.1.7 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed ich przejęciem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 

dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
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wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych 

Próbach ciśnieniowych i Próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi 

osiągnięte wyniki. 

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 Inspektorowi nadzoru 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 we wstępnych warunkach załączonych do 

PFU-3 oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba 

egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz 

z wersją elektroniczną. 

 

2.1.1.8 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 

Projektant bierze pełną odpowiedzialność za zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych. 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski 

Wykonawcy będzie sprawowany do wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokołu 

końcowego odbioru Robót. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez 

osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
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a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z 

art. 20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa 

budowlanego). 

b) Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  

Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania 

Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 

opóźnienia z tym związane. 

2.1.2 Forma projektu wykonawczego 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru PW dla sieci kanalizacyjnej w wersji papierowej 

w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną  

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc 

- Rysunki:  

o Format plików: pliki w formacie *.dxf, lub za zgodą Inspektora *.pdf lub *.tiff , 

o Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi, 

o Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 

o Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami, 

o Mapy mają zawierać szczegóły takie jak: miejsca wykonania zgrzewów 

rurociągów, zasuwy, trójniki, studzienki, itp. Wszystkie informacje naniesione  

na mapach, poza podkładem geodezyjnym, muszą być umieszczone 

w osobnych warstwach. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formatach 

umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 
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2.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.2.1 Kanalizacja grawitacyjna 

Wykonawca zaprojektuje i wykona sieć kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania przedstawiono 

w pozostałych punktach PFU. 

2.2.2 Kanalizacja tłoczna 

Wykonawca zaprojektuje i wykona sieć kanalizacji tłocznej. Wymagania przedstawiono 

w pozostałych punktach PFU. 

2.2.3 Pompownie ścieków 

Wykonawca zaprojektuje i wykona przepompownię ścieków – dokona doboru pomp. 

Wymagania przedstawiono w pozostałych punktach PFU. 

Ponadto Wykonawca zaprojektuje i wykona zagospodarowanie terenu pompowni. 

Ponadto Wykonawca zaprojektuje i wykona ogrodzenie pompowni. Będzie to ogrodzenie 

systemowe o wysokości ok. 2,15 m, wykonane z elementów stalowych na cokole betonowym 

wykonane z prętów ocynkowanych ogniowo i powlekanych otuliną z tworzywa sztucznego. 

Słupki wykonane z blachy ocynkowanej grubości 1,25 mm. Kolor ogrodzenia – szary. 

Ogrodzenie ma być wyposażone w bramę o szerokości min. 4m, 

Wykonawca zaprojektuje i wykona także utwardzenie terenu pompowni za pomocą kostki 

brukowej betonowej o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z kruszywa 

łamanego, wraz z betonowym krawężnikiem. Pompownie będą posiadały dojazd dla ciężkiego 

sprzętu, o nawierzchni dostosowanej do warunków dróg dojazdowych. Planowana wielkość 

terenu utwardzonego to 18 m2. 

 

2.2.4 Odtworzenie terenów zielonych i nawierzchni 

Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i placów 

uszkodzonych w trakcie realizacji budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – 

odtworzenie do stanu pierwotnego i zgodnie z decyzjami zarządców dróg (dot. decyzji 

uzyskanych po wyznaczeniu ostatecznej trasy przez Wykonawcę). 

Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie terenów zielonych w trakcie realizacji budowy w 

miejscu ułożenia przewodów w gruncie – odtworzenie do stanu pierwotnego. Jako tereny i  

place zielone należy założyć wykonanie jedynie trawników. 
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2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrębnym 

zeszycie „PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

PFU-2 zawiera następujące WWiORB: 

- WW-00 Wymagania ogólne 

- WW-01 Roboty pomiarowe 

- WW-02 Roboty przygotowawcze 

- WW-03 Roboty ziemne 

- WW-04 Sieć kanalizacyjna i przepompownie ścieków, 

- WW-05 Roboty elektryczne pompowni ścieków, 

- WW-06 Roboty drogowe, 

- WW-07 Zieleń. 
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