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A. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zadania jest Modernizacja systemu kanalizacji CTN w Mosznej - Etap I, obejmująca 

modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w celu przystosowania do eksploatacji w warunkach 

obciążenia zwiększonym ładunkiem ścieków.  

Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki bytowe z budynku Centrum Terapii Nerwic w Mosznej 

zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1A, z Zamku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej. Planowane jest 

podłączenie kanalizacji bytowej doprowadzającej ścieki z miejscowości Moszna.  

Wydajność oczyszczalni ścieków dla etapu I wynosi Qśrd=150m3/d. 

 

Zadanie inwestycyjne obejmuje: 

• budowę urządzenia filtrującego ścieki z dopływających części stałych (sitopiaskownik), 

• montaż dwóch przepływomierzy ścieków: na przewodzie grawitacyjnym odprowadzającym ścieki 

z Zamku oraz na przewodzie odbierającym ścieki z budynku CTN Moszna.  

 

W ramach zadania należy wykonać:  

• projekt budowlany - uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych prawem, w tym m. innymi 

uzyskanie uzgodnienia Wojewódzkiego Opolskiego  Konserwatora Zabytków (teren przedmiotowej 

inwestycji znajduje się w granicach zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego „Zamek Moszna” 

wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr 681/63), uzyskanie pozwolenia na budowę,  

• dokonać uzgodnienia z instytucją zarządzającą Zamkiem w Mosznej w zakresie wyposażenia 

kanalizacji wychodzącej z pomieszczeń kuchennych z Zamku w separator tłuszczu, tak aby do 

istniejącej oczyszczalni ścieków przy Centrum Terapii Nerwic dopływały ścieki o parametrach ścieków 

bytowych (po usunięciu tłuszczu), 

• projekty wykonawcze branżowe, 

• roboty budowlane modernizacji systemu kanalizacji, tj. oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Należy uzyskać zgodę na prowadzenie prac budowlanych na terenie objętym ochroną 

konserwatorską. 

W trakcie prowadzenia robót: 

• zapewnić ciągłość dopływu ścieków do czynnej oczyszczalni ścieków oraz ciągłość odpływu ścieków 

z Zamku oraz z budynku CTN Moszna, 

• zapewnić odwodnienie wykopów budowlanych z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. 

Zadanie obejmuje dodatkowo: 

• prace związane ze szczegółowym przeglądem istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi 

robotami, pozwalającymi na uzyskiwanie wymaganego efektu ekologicznego (w oparciu o konsultacje 

i wytyczne producenta oczyszczalni ścieków). 
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W ramach robót obj ętym niniejszym PFU   należy zaprojektować i wybudować: 

1. Sitopiaskownik wolnostojący, ocieplony, na ciągu kanalizacji doprowadzającej ścieki surowe 

do komory rozdziału ścieków, za istniejącą pompownią ścieków surowych. Do sitopiaskownika 

doprowadzić energię elektryczną z terenu oczyszczalni. 

2. Przyłącze wodociągowe do sitopiaskownika, na rurociągu w studni zabudować zestaw 

wodomierzowy oraz  izolator przepływów zwrotnych BA. 

3. Przepływomierz na dopływie ścieków surowych z Zamku oraz przepływomierz na dopływie ścieków 

z budynku CTN Moszna. Urządzenia będą zabudowane w studniach z kręgów betonowych. 

Przepływomierze wymagają zasilenia w energię elektryczną. Do przepływomierzy doprowadzić energię 

elektryczną z budynku CTN (punkt podłączenia do uzgodnienia z Zamawiającym). W celu zabudowy 

przepływomierza na wylocie z Zamku należy wykonać dodatkowy odcinek kanalizacji, na którym należy 

zabudować przepływomierz w dodatkowej studni. W celu zabudowy przepływomierza na wylocie z 

budynku CTN Moszna, przebudować istniejącą studnię przyłączeniową na studnię z przepływomierzem.  

4. Uzupełniające rurociągi międzyobiektowe na terenie oczyszczalni w zakresie niezbędnym 

do osiągnięcia zamierzonego celu.  

5. Uzupełniające kable elektryczne zasilania i sterowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 

zamierzonego celu. 

6. Uzupełniające utwardzenie terenu w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu. 

7. Roboty towarzyszące:  

- określenie warunków odwodnienia wykopów w trakcie prowadzonych robót ziemnych w związku 

z wysokim poziomem wód gruntowych, 

- zapewnienie ciągłości dopływu ścieków do czynnej oczyszczalni ścieków oraz ciągłość odpływu ścieków 

z Zamku oraz z budynku CTN Moszna w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych. 

8. Prace dodatkowe związane ze szczegółowym przeglądem istniejącej oczyszczalni ścieków wraz 

z niezbędnymi robotami, pozwalającymi na uzyskiwanie wymaganego efektu ekologicznego (w oparciu 

o konsultacje i wytyczne producenta oczyszczalni ścieków). 

 

1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub zakres robót budowlanych 

Inwestycja polega na modernizacji systemu kanalizacji, tj. oczyszczalni ścieków dla Centrum Terapii 

Nerwic, zlokalizowanej w Mosznej przy ul. Zamkowej 1A, 47-370 Zielina, na działce o numerze 

ewidencyjnym:  298/2 ark.4, Obręb Moszna. 

Ścieki surowe dopływają do oczyszczalni kanalizacją sanitarną rozdzielczą. Ścieki kierowane do oczyszczalni 

zaklasyfikowano jako bytowe. Wydajność oczyszczalni ścieków dla etapu I wynosi Qśrd=150m3/d. 
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Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w następujące obiekty i instalacje: 

- pompownia ścieków surowych, 

- komora rozdziału, 

- dwa ciągi technologiczne: 

• osadnik wstępny, 

• bioreaktor Bioclere,  

- zbiornik osadu nadmiernego, 

- budynek techniczny, w którym zabudowano stanowisko odwadniania osadu oraz stanowisko 

składowania osadu, 

- biofiltr powietrza wentylowanego, 

- studnia z przepływomierzem, 

- wylot ścieków oczyszczonych. 

Obiektem poprzedzającym jest separator tłuszczu zabudowany na wylocie z pomieszczeń kuchennych 

z budynku CTN. 

Wymienione powyżej obiekty nie podlegają pracom opisanym w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym. Modernizacja systemu kanalizacji będzie polegała na dobudowie dodatkowych elementów 

wspomagających mechaniczne oczyszczanie ścieków surowych (sitopiaskownik wolnostojący, ocieplony) 

oraz dobudowie urządzeń pomiarowych (przepływomierzy) na przewodach kanalizacyjnych.  

W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych zapewnić ciągłość przepływu ścieków. Odcinek, 

na którym będą prowadzone roboty odciąć w studni poprzedzającej za pomocą korków pneumatycznych. 

Wykonać obejście do studni kolejnej przy użyciu węży przystosowanych do transportu ścieków, zapewnić 

przepompowywanie napływających ścieków przenośną pompą.  

Podczas prowadzenia prac ziemnych, z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych zapewnić 

odwodnienie wykopów poprzez zastosowanie np. igłofiltrów. 

Dodatkowo modernizacja obejmuje prace związane ze szczegółowym przeglądem oczyszczalni 

ścieków wraz z niezbędnymi robotami, pozwalającymi na uzyskiwanie wymaganego efektu ekologicznego 

(w oparciu o konsultacje i wytyczne producenta oczyszczalni ścieków). Zakres robót uzgodnić 

z Zamawiającym. 

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach  Umowy 

1.2.1. Prace projektowe.  

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą:  

- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1335 z późn. zmianami), 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. 

zmianami), wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnień i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, wszelkich 

decyzji administracyjnych wymaganych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym między innymi: 

zalecenia/uzgodnienia konserwatorskie konserwatora zabytków. 
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- Projekty Wykonawcze wszystkich branż dla celów realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem. 

Projekty Wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji zadania 

jak również winny spełniać szczegółowe wytyczne Zamawiającego. 

- Dokumentację geotechniczną podłoża dla potrzeb wykonania zadania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).  

- Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. 

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej.  

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich w/w 

dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji  o pozwoleniu na budowę, 

zgłoszenia, uzgodnienia itp.).  

 

1.2.2. Materiały i dane wyj ściowe do wykonania zadania 

1.2.2.1. Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca, by Wykonawca odbył wizytację terenu, na którym będzie 

prowadzona budowa oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych jak 

i przygotowania zadania do uzyskania pozwolenia na budowę.  

1.2.2.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.  

1.2.2.3. Mapy do celów projektowych.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszar 

objęty Zadaniem. Wykonawca przygotuje mapy obejmujące działki i  posesje w celu zaprojektowania zakresu 

objętego zamówieniem.  

1.2.2.4. Wyrys i wypis z rejestru gruntów.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów na tereny 

objęte Zadaniem.  

1.2.2.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i uzgodnień wymaganych przez 

właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu 

robót i usuwaniu kolizji (jeśli takie wystąpią).  

 

1.2.3. Granica zakresu projektowania i wykonania mo dernizacji oczyszczalni ścieków.  

Ustala się następujący zakres prac projektowych i wykonawczych dla zadania objętego Umową: 
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• Projekt zabudowy sitopiaskownika (zabudowa kompletnego urządzenia wraz z podestem na ciągu 

kanalizacji doprowadzającej ścieki surowe do komory rozdziału, za istniejącą pompownią ścieków 

surowych) oraz wyznaczenie miejsca gdzie zostaną umieszczone kontenery na piasek i skratki 

(teren utwardzony). Dodatkowe kontenery oraz wapno w workach do dezynfekcji skratek zostaną 

umieszczone w istniejącym budynku technicznym. Przewiduje się, że odseparowany 

w sitopiaskowniku piasek oraz skratki będą na bieżąco odbierane przez firmę posiadającą stosowne 

zezwolenia. 

• Projekt przyłącza wodociągowego: od włączenia do wodociągu zlokalizowanego na terenie 

oczyszczalni do doprowadzenia do sitopiaskownika, wraz z zabudową na wodociągu studni 

z zestawem wodomierzowym oraz izolatorem przepływów zwrotnych BA (studnia z kręgów 

betonowych).  

• Zabudowa przepływomierza na dopływie ścieków surowych z Zamku oraz przepływomierza na 

dopływie ścieków surowych z budynku CTN Moszna - urządzenia zamontowane w studniach. 

W celu zabudowy przepływomierza na wylocie z Zamku należy wykonać dodatkowy odcinek 

kanalizacji, na którym należy zabudować przepływomierz w dodatkowej studni. W celu zabudowy 

przepływomierza na wylocie z budynku CTN Moszna przebudować istniejącą studnię 

przyłączeniową na studnię z przepływomierzem. 

• Wykonanie uzupełniających rurociągów międzyobiektowych na terenie oczyszczalni w zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu.  

• Wykonanie uzupełniających kabli elektrycznych zasilania i sterowania w zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia zamierzonego celu. 

• Wykonanie uzupełniającego utwardzenia terenu w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 

zamierzonego celu. 

• Określenie warunków odwodnienia wykopów w trakcie prowadzonych robót ziemnych w związku 

z występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych. 

• Zapewnienie ciągłości dopływu ścieków do czynnej oczyszczalni ścieków oraz ciągłości  odpływu 

ścieków z Zamku oraz z budynku CTN w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych – 

odcięcie rurociągu, na którym będą prowadzone roboty poprzez zastosowanie korków 

pneumatycznych oraz wykonanie tymczasowego obejścia z użyciem pompy przenośnej oraz węży 

dostosowanych do transportu ścieków. 

• Dodatkowe prace związane ze szczegółowym przeglądem istniejącej oczyszczalni ścieków wraz 

z niezbędnymi robotami, pozwalającymi na uzyskiwanie wymaganego efektu ekologicznego 

(w oparciu o konsultacje i wytyczne producenta oczyszczalni ścieków). 
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W ramach prac projektowych nale ży równie ż opracowa ć:  

• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi  w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta.  

• Dokumentację geodezyjną powykonawczą z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów 

z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów charakterystycznych. 

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektronicznej, 

• Dokumentację Techniczno Ruchową urządzeń  

• Instrukcje BHP z oznakowaniem obiektów i urządzeń,  

• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zakończenia robót i przekazania inwestycji 

do eksploatowania.  

1.2.4. Dokumentacja fotograficzna.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego 

przez Właściciela przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonane  

w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów 

charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD 

w formacie *.jpg.  

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych i przekaże je wraz 

z protokołami odbioru terenu.  

1.3. Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach Umowy. 

Modernizacja systemu kanalizacji CTN obejmuje: 

• Wykonanie fundamentu pod sitopiaskownik. 

• Zabudowa sitopiaskownika (kompletne urządzenie o wydajności 10 l/s wraz z podestem na ciągu 

kanalizacji doprowadzającej ścieki surowe do komory rozdziału, za istniejącą pompownią ścieków 

surowych). 

• Budowę przyłącza wodociągowego: od włączenia do wodociągu zlokalizowanego na terenie 

oczyszczalni do doprowadzenia do sitopiaskownika wraz z zabudową studni z zestawem 

wodomierzowym oraz izolatorem przepływów zwrotnych BA (studnia z kręgów betonowych).  

• Zabudowę dwóch przepływomierzy w studniach z kręgów betonowych: na dopływie ścieków 

surowych z Zamku oraz na dopływie ścieków surowych z budynku CTN Moszna. W celu zabudowy 

przepływomierza na wylocie z budynku CTN Moszna przebudować istniejącą studnię 

przyłączeniową na studnię z przepływomierzem.  W celu zabudowy przepływomierza na dopływie z 

Zamku zabudować dodatkowe studnie kanalizacyjne wraz z połączeniami.  

• Wykonanie rurociągów międzyobiektowych na terenie oczyszczalni łączących projektowane obiekty 

z istniejącymi, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu.  

• Wykonanie kabli elektrycznych zasilania i sterowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 

zamierzonego celu. 

• Zagospodarowanie terenu - uzupełniające utwardzenie terenu w zakresie niezbędnym 

do osiągnięcia zamierzonego celu. 
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• Roboty towarzyszące:  

- odwodnienie wykopów w trakcie prowadzonych robót ziemnych w związku z wysokim poziomem wód 

gruntowych (np. zabudowa igłofiltrów). 

- zapewnienie ciągłości dopływu ścieków do czynnej oczyszczalni ścieków w trakcie prowadzenia robót 

budowlano-montażowych (wykonanie tymczasowego obejścia z użyciem pompy przenośnej oraz węży 

dostosowanych do transportu ścieków). 

- zapewnienie ciągłości odpływu ścieków z obiektów w trakcie zabudowy przepływomierzy, poprzez 

odcięcie dopływu do odcinka, na którym będą prowadzone prace, przy użyciu korków pneumatycznych, 

oraz wykonanie tymczasowego obejścia z zastosowaniem węży dostosowanych do transportu ścieków 

oraz pompy przenośnej. 

• Prace dodatkowe związane ze szczegółowym przeglądem istniejącej oczyszczalni ścieków wraz 

z niezbędnymi robotami, pozwalającymi na uzyskiwanie wymaganego efektu ekologicznego 

(w oparciu o konsultacje i wytyczne producenta oczyszczalni ścieków). 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia. 

1.4.1. Poło żenie geograficzne i administracyjne 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków dla Centrum Terapii Nerwic, zlokalizowana jest w Mosznej przy 

ul. Zamkowej 1A, 47-370 Zielina, na działce o numerze ewidencyjnym:  298/2 ark.4,  Obręb Moszna. 

Działka o numerze ewidencyjnym 298/2, stanowi własność Województwa Opolskiego (Skarb Państwa – 

Agencja Nieruchomości Rolnych), a ograniczone prawo rzeczowe, tj. nieodpłatne prawo użytkowania 

przysługuje Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. 

Oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika - rowu zlokalizowanego na terenie należącym 

do Inwestora, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym - Decyzja nr ROŚ.6223-14/10 

z dn. 15.10.2010 r.. 

1.4.2. Opis istniej ącego stanu zagospodarowania terenu pod projektowany  obiekt 

Na terenie istniejącej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowane są następujące obiekty 

i instalacje: 

- pompownia ścieków surowych, 

- komora rozdziału, 

- dwa ciągi technologiczne: 

• osadnik wstępny, 

• bioreaktor Bioclere,  

- zbiornik osadu nadmiernego, 

- budynek techniczny, w którym zabudowano stanowisko odwadniania osadu oraz stanowisko składowania 

osadu, 

- biofiltr powietrza wentylowanego, 

- studnia z przepływomierzem. 

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i oświetlony. Wjazd na teren oczyszczalni zapewnia brama wjazdowa. 

Na terenie oczyszczalni znajduje się droga umożliwiająca dojazd do poszczególnych obiektów. 
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1.5. Ogólne wła ściwo ści  funkcjonalno- u żytkowe  

Dla przedmiotowej oczyszczalni ścieków należy zaprojektować obiekty wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

spełniające następujące warunki:  

• rzędne włączenia projektowanych rurociągów międzyobiektowych dostosować do głębokości 

istniejących rurociągów i obiektów,  

• wykonać przekładki rurociągów kolidujące z projektowaną zabudową. 

 

Urządzenia i instalacje:  

Na przedmiotowej oczyszczalni ścieków należy zaprojektować urządzenia i instalacje spełniające 

następujące warunki:  

• urządzenia powinny pochodzić od renomowanych dostawców, posiadających wiedzę potrzebną 

do prawidłowej aplikacji danego urządzenia, posiadających pozytywne referencje, gwarantujących 

techniczne i technologiczne parametry dostarczanych, oferujących sprawny serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny,  

• dobrane urządzenia powinny oferować możliwie najniższe zużycie energii elektrycznej i innych 

mediów,  

• urządzenia i instalacje powinny charakteryzować się wersjami materiałowymi dostosowanymi do pracy 

w ściekach bytowych oraz trwałością odpowiednią do pracy w tym środowisku,  

• zaprojektowane obwody automatyki i sterowania powinny być wykonane z materiałów i w sposób 

zabezpieczający przed niekorzystnym działaniem oparów ścieków (hermetyzacja połączeń, 

odpowiednie wersje czujników i innych elementów),  

• przewody rurowe, konstrukcje wsporcze oraz inne elementy montowane w obiektach oczyszczalni 

winny być wykonane z materiałów odpornych na niekorzystne warunki eksploatacji (korozję, erozję 

itp.) – np. stal nierdzewna, kwasoodporna lub tworzywa sztuczne.  

Układ sterowania i automatyki.  

Projektowane urządzenia będą wyposażone przez producentów w indywidualny układ sterowania 

i automatyki. Nie przewiduje się włączenia sterowania obiektów objętych rozbudową do istniejącego 

sterowania oczyszczalni.  

1.6. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno u żytkowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU rozwiązań koncepcyjnych, poprzez wykonanie 

własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic, dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych 

dla zadań wchodzących w skład Zadania.  

W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego,  

a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca 

nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

Przedstawione w PFU wielkości są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości i rozwiązania zostaną 

ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (Projekt budowlany 

i Projekty wykonawcze).  
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W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości elementów robót Wykonawca nie będzie rościł praw 

do dodatkowego wynagrodzenia.  

2. Wymagania  Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawc ę.  

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi powszechnie obowiązującego prawa w tym 

w szczególności Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 

462 z późn. zmianami). 

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi wszelkich właściwych przepisów 

prawa, w następujących aktów prawnych:  

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),  

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328),  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799), 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1289),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1129), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 

463),  

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. 

zmianami), 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1422 z późn. zmianami),  

- Rozporządzenie 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 2014 r., poz. 1800), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zmianami),  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 992),  

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z późn. 

zmianami),  

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1405), 



Pogram funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja systemu kanalizacji CTN – Etap I. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P.W. Eneko Sp. z o.o. ul Karola Miarki 12; 44-100 Gliwice tel. 32 234-54-45 fax 32 231-87-70 

str. 13 

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 

1126),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278). 

Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie poszczególnych 

rodzajów robót, oraz innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych.  

Przekazywanie Dokumentacji projektowej Zamawiaj ącemu do zatwierdzenia. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:  

a) Wersja papierowa w 6 egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego 

prawa  

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu  DVD oraz CD:  

a. forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytułpliku.xxx  

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: MS Word 2010 lub nowszy i dodatkowo w formacie PDF, *.  

c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem:  *.pdf  

d. pliki graficzne z rozszerzeniem:  *.pdf  

e. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.pdf   

2.3. Teren budowy i jego przygotowanie 

2.3.1. Oznakowanie Terenu Budowy 

• Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawiera jące dane dotycz ące bezpiecze ństwa 

i ochrony zdrowia  

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 963)  zobowiązany jest 

do oznakowania terenu budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w 

rozporządzeniem. 

• Organizacja robót, przekazanie placu budowy  

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji i harmonogram robót budowlanych. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie. 

• Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej.  
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Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne 

powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji 

i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli 

i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót 

w strefie tych urządzeń. 

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 

2.3.2. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych 

działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

budowlanych.  

2.4. Wymagania odno śnie cech obiektu dotycz ące rozwi ązań budowlano-konstrukcyjnych 

i technologicznych 

2.4.1. Obiekty in żynierskie i podstawowe urz ądzenia technologiczne  

Sitopiaskownik - zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków (wersja ocieplona).  

Urządzenie składa się z sita do oddzielenia skratek, zintegrowanego z prasą odwadniającą skratki 

i separatora do usunięcia piasku. Cały proces oczyszczania jest zamknięty i hermetyczny. Urządzenie 

wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienie w kąpieli 

kwaśnej. 

Sito kanałowe zintegrowane z prasą do skratek.  

Ścieki pompą podawane są do zespołu mechanicznego oczyszczania ścieków gdzie są oczyszczane 

mechanicznie ze skratek oraz piasku. Pierwszym etapem jest eliminacja skratek na sicie. 

Sito składa się z następujących segmentów / układów:  

• Układu napędowego, kompaktowego składającego się z kołnierzowej przekładni ślimakowej oraz 

silnika elektrycznego.  

• Segmentu zrzutowego z rynną spustową (strefa, w której znajduje się kontener).  

• Segmentu końcowego odwodnienia i zagęszczenia skratek.  

• Segmentu umieszczonego w korycie gdzie następuje:  

- oddzielenie skratek od ścieków,  

- wstępne odwodnienie i zagęszczenie skratek,  

• Układu płuczącego,  

• Układu zasilania i sterowania.  
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Sito zamontowane jest w przedniej części zespołu. Surowe ścieki przepływają przez sito zabudowane 

w segmencie górnym, ze ścieków wytracają się skratki, które osadzają się na jego powierzchni. Osadzające 

się skratki, są transportowane w górę za pomocą specjalnie skonstruowanego przenośnika ślimakowego 

do segmentu, w którym następuje końcowe odwodnienie i zagęszczenie skratek nawet do ok. 40% suchej 

masy.  

Tak przygotowane skratki wpychane są do segmentu zrzutowego, z którego następuje ich wyrzucenie 

na zewnątrz do podstawionego pod zsyp pojemnika. Sito wyposażone jest w układ płuczący dokonujący 

przepłukania odseparowanych skratek ciśnieniowo poprzez dysze.  

Przefiltrowane ścieki wpadają do komory piaskownika, w której następuje sedymentacja piasku. 

Separator do usuwania piasku 

Zatrzymany piasek będzie transportowany przenośnikiem ślimakowym do zasypu skąd odprowadzany 

będzie ukośnym przenośnikiem ślimakowym.  

Wylot skratek i piasku - do oddzielnych kubłów. Ścieki po oddzieleniu skratek i piasku mogą być kierowane 

do dalszej obróbki.  

Urządzenie posiadać będzie szafę sterowniczą, sterownik i oprogramowanie.  

 

Parametry techniczne urządzenia 

Typ urządzenia: zespół mechanicznego oczyszczania ścieków 

Efektywność usuwania piasku 90% dla średnicy ziaren > 0,2 mm przy przepływie 10 l/s  

Sito kanałowe DN 300: prześwit: 3 mm  

Gabaryty urządzenia:  

Długość całkowita: ~ 5 000 mm  

Długość piaskownika: ~ 4 000 mm  

Szerokość: ~ 1 000 mm  

Wysokość: ~ 3 200 mm /wymiar zależy od poziomu usytuowania kontenerów/  

Przyłącza wejściowe/wyjściowe: DN 150/200 PN10  

Zasilanie: 3 PEN 400V, 50Hz  

Elektryczny Przewód zasilający: 5x6 mm2  

Praca: Automatyczna / Ręczna  

Brak kontaktu pracujących łożysk ze ściekami 

Przyłącze wody płuczącej 1''. Robocze ciśnienie wody: co najmniej 4 bar, najwyżej 6 bar. 

 

2.4.2. Projektowana trwało ść 

Zamawiający oczekuje, aby: 

• elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 

• sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie rur i okablowania powinny zapewnić użytkowanie 

w okresie nie krótszym niż 30 lat; 

• osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 

15 lat; 

• maszyny, urządzenia i aparatura powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 

10 lat. 
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Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót 

budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe poziomy wód, 

warunki klimatyczne. 

 

2.4.3. Wymagania dotycz ące automatyki i sterowania. 

Sitopiaskownik 

Projektowane urządzenie będzie wyposażone przez producenta w indywidualny układ sterowania 

i automatyki. 

Przepływomierze – 2 szt.  

Przepływomierze zostaną zabudowane na przewodach doprowadzających ścieki do oczyszczalni: 

- przepływomierz ultradźwiękowy zainstalowany na przewodzie grawitacyjnym odprowadzającym ścieki 

z Zamku, zabudowany w studni z kręgów betonowych na przewodzie przed włączeniem do studni 

przyłączeniowej; 

- przepływomierz ultradźwiękowy zainstalowany na przewodzie grawitacyjnym odprowadzającym ścieki 

z CTN Moszna – przebudowa istniejącej studni przyłączeniowej z kręgów betonowych na studnię 

z przepływomierzem. 

Urządzenia zostaną dostarczone przez producenta. 

Wymagania ogólne systemów sterowania  

• urządzenia sterowania i automatyki zainstalowane na zewnątrz budynków powinny posiadać 

obudowy zapewniające stopień ochrony IP67 lub wyższy. 

Obsługa urz ądzenia (sitopiaskownik) 

• Wykonawca zapewni przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi w/w 

urządzenia oraz przekaże Zamawiającemu  dokumentację techniczno-rozruchową. 

• Szkolenie przedstawicieli obsługi oczyszczalni powinno obejmować indywidualne szkolenie 

stanowiskowe obsługi urządzenia.  

2.4.4. Wymagania dotycz ące rozwi ązań instalacji elektrycznych i energetycznych 

Projektowany obiekt winien posiadać: 

• ochronę od przepięć atmosferycznych i łączeniowych z właściwym stopniowaniem i ze szczególną 

ochroną zastosowanej elektroniki, 

• połączenia ekwipotencjalne,  

• ochronę przeciwporażeniową realizowaną dla sieci TN-C poprzez stosowanie wyłączników 

różnicowoprądowych. Punkt rozdziału sieci należy uziemić, 

• minimum jedno gniazdo siłowe 5x16A w obudowie i z wyłącznikiem oraz bocznym gniazdem 

jednofazowym zabezpieczone wyłącznikiem samoczynnym o charakterystyce typu C. 
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2.4.5. Wskaźniki przyj ętych rozwi ązań techniczno - technologicznych 

Zamawiający oczekuje nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które powinny 

doprowadzić do: 

• umożliwienia  przyjęcia i oczyszczenia większych ilości ścieków (po podłączeniu dopływu ścieków 

z miejscowości Moszna), 

• minimalizacji kosztów eksploatacyjnych - zwiększenie redukcji zanieczyszczeń w części 

mechanicznej, 

• minimalizacji zużycia energii elektrycznej w procesach oczyszczania ścieków, 

• minimalizacji kosztów serwisowania, napraw i remontów poprzez dobór i dostarczenie urządzeń 

dobrej jakości z preferowaniem dostawców gwarantujących długi okres gwarancyjny, dostosowanych 

do miejscowych warunków eksploatacyjnych oraz zastosowanie trwałych rozwiązań konstrukcyjnych 

i materiałów wykończeniowych obiektów. 

2.4.6. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i j akościowe 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

• warunki lokalne,  

• elastyczność działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości ścieków, 

• funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury, 

• bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

• ochronę środowiska, w tym: 

- konieczność spełnienia wymagań określonych w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799), 

- konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji robót 

i eksploatacji oczyszczalni do wielkości dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce 

przepisami, a w odniesieniu do uciążliwości emisji odorów dodatkowo należy uwzględnić warunek: 

emisja odorów powodowana eksploatacją obiektów, urządzeń nie może powodować odczuwalnej 

uciążliwości poza terenem oczyszczalni. 

2.4.7. Zamienno ść 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a także winny 

być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych.  

2.4.8. Standaryzacja metryczna 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować, dostarczyć w oparciu o system metryczny. 

Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne należy 

wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakości. 

2.4.9. Bezpiecze ństwo 

Wszystkie zamknięcia i włazy należy zaprojektować i wykonać sposób uniemożliwiający samoczynne 

otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji). Należy zachować wystarczająco swobodną wysokość 

ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi.  
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2.4.10. Łatwo ść utrzymania i konserwacji 

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego prace 

konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne, planując jednocześnie 

zastosowanie odpowiedniego sprzętu ratunkowego. 

Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z uwzględnieniem zapewnienia 

wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych 

powierzchni do składowania części zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla 

środków transportu wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urządzeń dźwigowych 

(np. wciągarek). 

Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp oraz łatwość 

wymiany. 

Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, 

które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system przejść i podestów. 

Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne spełniające wymogi przepisów 

BHP. 

2.4.11. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestów, schodów, drabin, barier ochronnych i poręczy należy wykonać 

z elementów stalowych ze stali nierdzewnej. Pomosty konserwacyjne i stopnie schodów wykonać ze stali 

nierdzewnej.  

Nie dopuszcza się zastosowanie innych materiałów konstrukcyjnych niż  wykonanych  ze stali nierdzewnej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów betonowych wykonać używając żywicznych powłok ochronnych 

przystosowanych do kontaktu ze ściekami komunalnymi. 

2.6. Wymagania odno śnie instalacji 

2.6.1. Ruroci ągi technologiczne 

Wszystkie rurociągi wykonać z tworzyw sztucznych lub / oraz ze stali kwasoodpornej. Sposób układania 

rurociągów dostosować do wyników badań gruntowych. Średnice rurociągów określić na etapie projektu.  

2.6.2. Studzienki kanalizacyjne. 

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej należy zastosować studzienki z tworzywa sztucznego lub kręgów 

betonowych łączonych na uszczelki. Średnice kręgów betonowych to min. φ1000.  

3. Rozruch (uruchomienie urz ądzeń)  

Montaż, podłączenie sitopiaskownika, uruchomienie wraz z przeszkoleniem obsługi w zakresie Dostawcy 

urządzenia. 

Montaż, podłączenie pozostałych urządzeń i instalacji: 

Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) Urz ądzeń 

Dla każdego urządzenia Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim.  

Kontrola i badanie w trakcie robót, odbioru i rozru chu.  
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Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Umową i poleceniami Zamawiającego. Kontroli jakości podlega: 

a) prawidłowości wykonania rozruchu (uruchomienia) urządzeń, 

b) wykonanie kolorystyki rurociągów oraz wyposażenia w tablice informacyjne (oznakowania obiektów 

i procesów technologicznych) oraz tablice informacyjno-ostrzegawcze. 

c) uzyskanie zakładanych parametrów określonych w uzyskanym wcześniej pozwoleniu wodnoprawnym  

oraz żądanych parametrów wydajności urządzeń, zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz innych 

wymogów technicznych określonych w Umowie, w tym w szczególności w Programie Funkcjonalno 

Użytkowym. 

4. Gwarancje 

Określa się wymagane warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiającemu: 

• okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały budowlane wynosi 60 miesięcy 

od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu, 

• okres gwarancji na zamontowane urządzenia jest tożsamy z okresem gwarancji udzielanym 

przez producenta danego urządzenia. 

5. Wymagania odno śnie zagospodarowania terenu. 

Nowe fragmenty nawierzchni – dojście do sitopiaskownika oraz teren wokół urządzenia - należy wykonać 

z kostki brukowej betonowej z betonu grubości 8 cm  lub asfaltu.   

6. Bezpiecze ństwo budowy 

6.1. Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.      

6.2. Warunki BHP i ppo ż. na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP 

oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

• używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

• właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

• właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

• odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,  

• odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków,  

• urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu,  
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• właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników,  

• właściwe zabezpieczenia ppoż. Robót i urządzeń Terenu Budowy.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie 

i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 

Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoż. oraz dostępność 

urządzeń ppoż. 

6.3. Bezpiecze ństwo u żytkowania 

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

• wydzielania się gazów toksycznych, 

• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

• niebezpiecznego promieniowania, 

• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

• ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

• nadmiernego hałasu i drgań. 

6.4. Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń urządzeń 

konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. Wszelkie znaki, 

na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny odpowiadać przepisom 

i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy 

otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które 

mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie pół godziny przez 

zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba 

widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie 

widoczne. 
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6.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 

potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na, lub w sąsiedztwie Placu Budowy, zgodnie 

z zatwierdzonym przez Zamawiającego planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas trwania budowy 

i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 

mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 

zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

6.6. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

6.7. Ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  

Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników 

majątkowych i materiałów przez cały czas trwania realizacji Zadania. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

6.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem 

samochodów budowy.  

6.9. Znaleziska archeologiczne 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć kroki wymagane przepisanymi powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym:  

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
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7. Dokumenty budowy 

7.1. Dziennik budowy 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

7.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

a) Pozwolenie na budowę, 

b) Dokumenty Wykonawcy, a w tym: 
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- Projekt architektoniczno-budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, 

- Projekt Wykonawczy, 

- Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Umową, 

c) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, 

Świadectwa, itp.), 

d) Protokoły przekazania terenu budowy, 

e) Operaty geodezyjne, 

f) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g) Harmonogram Robót, 

h) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Kontrakt załącznikami, 

i) Protokóły z prób i inspekcji, 

j) Dokumenty zapewnienia jakości, 

k) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

l) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

m) Protokoły Przekazania Robót, 

n) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Placu 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi 

spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań 

Zamawiający powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 

winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach 

elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie  Zamawiającego. 

7.4. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu zabudowanych i ukończonych poszczególnych instalacji i urządzeń 

technicznych, zgodnych z pozycjami w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 

i równocześnie powiadamia pisemnie Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót 

zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność 

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, 

świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych 

robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

• przeprowadzonych przez Zamawiającego badań i prób. 

Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę 

i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 

W protokóle Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 

oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 

robót: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i przedmiarem robót 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, technologię wykonania robót, 

• parametry techniczne wykonanych robót. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na 

środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z dokumentacją 

projektową, przedmiarem robót  i umową. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i umową z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego): 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• dokumentację rozruchową, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• instrukcję użytkowania, 

• pozwolenie na użytkowanie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w terminie 30 – 45 dni przed upływem okresu rękojmi 

i gwarancji. 
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Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

rękojmi i gwarancji oraz zgodności parametrów pracy z określonymi w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym. 

Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 

Koszty związane z placem budowy, opłaty za roboty tymczasowe i towarzyszące oraz opłaty za nadzory 

obce i badania należą w całości do Wykonawcy.  

 

B. Część informacyjna Programu Funkcjonalno 

 Użytkowego 

1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikaj ącymi 

z odrębnych przepisów. 

Teren na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków nie jest objęty Miejscowym Planem 

zagospodarowania Przestrzennego. 

Zamawiający dysponuje Decyzją z dn. 22.07.2009 r. nr WZ-7331-I/3/09 wydaną przez Wójta Gminy 

Strzeleczki o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującą budowę nowego budynku Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną (m.in. budowa 

oczyszczalni ścieków) na działce nr 298/2 ark. 4 w Mosznej gm. Strzeleczki, który potwierdza zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami ujętymi w Decyzji. 

Zamawiający dysponuje Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dn.12.07.2010 r. nr OŚ-7624/5-3/09 

wydaną przez Wójta Gminy Strzeleczki dla przedsięwzięcia p.n. budowę nowego budynku Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 298/2 

ark. 4 obręb Moszna”, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia. 

 

2. Oświadczenie Zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele 

budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że działka budowlana nr 298/2 ark.4, na której planowana jest modernizacja 

oczyszczalni ścieków, stanowi własność Województwa Opolskiego (Skarbu Państwa – Agencja 

Nieruchomości Rolnych), a ograniczone prawo rzeczowe, tj. nieodpłatne prawo użytkowania przysługuje 

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, co potwierdza wypis z rejestru gruntów, którym dysponuje Zamawiający.  

Zamawiający oświadcza, że będzie mógł podpisać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane.  

 

3. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budo wlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i innych aktów 

prawnych. W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 
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Dyrektywy Unii Europejskiej 

Dyrektywa Rady 911271 / EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, 

Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie wymagań jakości wód 

powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej, 

Dyrektywa Komisji Europejskiej 85/278/EWG z dn. 12 czerwca 1986 r. w sprawie zagospodarowania 

osadów ściekowych. 

 

Ustawy i Rozporządzenia 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2015 r.; poz. 1422) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.; poz. 799), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. nr 263 

poz. 2202 z późn. zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719). 

 

 

Polskie Normy: 

PN-80/M-49060 - Maszyny i urządzenia. Wejścia, dojścia - wymagania,  

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania,  

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń - w budynkach, 

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN/Az3, 

PN-71/B-02380 - Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym - wymagania,  

 

Polskie i Europejskie Normy : 

PN-ISO 6242-1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania termiczne, 

PN-ISO 6242-2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, 

Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych, 

PN-ISO 6242-1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania termiczne, 

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące czystości 

powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 

PN-ISO-8756:2000 - Jakość powietrza - postępowanie z danymi dotyczącymi temperatury, ciśnienia 

i wilgotności, 

PN-B-01706/Azl:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl), 

PN-EN-752-1:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2: 2000 - Zewnętrzne 

systemy kanalizacyjne - Planowanie, 

PN-N-18002: 2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne wytyczne do oceny 

ryzyka zawodowego, 
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PN-ISO-1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne dotyczące 

dopuszczalnych poziomów hałasu, 

 (VDT) - Wskazówki dotyczące wymagań stawianych zadaniu, 

PN-B-02865:1997/Apl:1999 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ('C S 13.220.20: 91.140.60), 

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu, 

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe 

wbudowywane, 

PN-EN-673:1999 - Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" - metoda 

obliczeniowa, 

PN-B-03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, 

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania 

podstawowe, 

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie 

odbiorcze, 

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi, 

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi, 

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia, 

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 

danych, 

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 

PN-IEC 60364-5-53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb ędne do zaprojektowania robót budowlanych 

Kopię mapy zasadniczej załączono do opracowania. 
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5. Wyniki bada ń gruntowo wodnych na terenie budowy dla potrzeb pos adowienia obiektów.  

Inwestor posiada Dokumentację geotechniczną z rozpoznania podłoża budowlanego dla zadania 

inwestycyjnego „Budowa Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, ul. Zamkowa, działka nr 298/2” wykonaną 

w marcu 2010 r. przez firmę „GEOWIERT” Usługi Geologiczne z Opola, ul. Armii Krajowej 4. Zakres badań 

geotechnicznych obejmował również teren przedmiotowej oczyszczalni ścieków.  

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, warunki gruntowe budujące podłoże budowlane dla w/w inwestycji 

przynależą do „prostych warunków gruntowych”. Wykonano 17 otworów badawczych o głębokości od 3 m 

do 6 m. Badany teren budują grunty nasypowe i grunty rodzime z okresu czwartorzędu i trzeciorzędu 

w postaci glin, piasków i iłów. 

Badany teren to teren podmokły, częściami bagienny, woda gruntowa występuje w postaci płytkiej wody 

podskórnej. Występuje w postaci sączeń w obrębie  humusów lub nasypów na głębokości 0,3 - 0,9 m p.p.t. 

i drugi raz w obrębie piasków o zwierciadle napiętym, która stabilizuje się na w/w głębokości co odpowiada 

rzędnej 179,6-181,1 m n.p.m. 

W terenie przeznaczonym na budowę oczyszczalni wykonano dwa otwory badawcze: nr 11 i nr 12. 

Dla niniejszej inwestycji najbliższym otworem badawczym jest otwór nr 12. Rzędna terenu 180,60 m n.p.m., 

poziom zwierciadła wody 0,5 m p.p.t.. Do głębokości 0,8m zalega gleba próchnicza, do 1,8 m p.p.t. glina 

przewarstwiona piaskiem, do gł. 2,30 m p.p.t. piasek drobny, do gł. 5,00m p.p.t. ił niebieskawy. 

Poziom wody gruntowej może wykazywać wahanie ±0,5 m od poziomu udokumentowanego w zależności 

od zewnętrznych warunków atmosferycznych. 

Zgodnie z zaleceniami w dokumentacji geotechnicznej: podziemne części budynku oczyszczalni 

zabezpieczyć w izolacje ciężka przeciwwodną. 

Zgodnie z zaleceniami w dokumentacji geotechnicznej: odwodnienia wykopu na terenie oczyszczalni 

prowadzić za pomocą igłofiltrów na zewnątrz wykopu. 

Opracowanie „Dokumentacja geotechniczna” załączono do opracowania (Załącznik nr 2). 

5. Zalecenia konserwatora Zabytków. 

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w granicach zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego „Zamek 

Moszna” wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr 681/63. 

Uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu - pismo nr ZN.5146.48.2018.MO z dnia 

21.06.2018 r., załączono do dokumentacji (Załącznik nr 3). Zgodnie z uzgodnieniem, przed realizacją 

inwestycji należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie. 

6. Dane związane z przył ączeniem obiektu do istniej ących sieci wodoci ągowych, kanalizacyjnych, 

energetycznych, teletechnicznych i dróg dojazdowych .  

• Oczyszczalnia ścieków jest przyłączona do sieci wodociągowej, 

• Oczyszczalnia jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej. 
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7. Drzewa i krzewy koliduj ące z projektowan ą infrastruktur ą 

Zamawiający  nie przewiduje kolizji z zielenią – w miejscu wskazanym na lokalizację nowych obiektów nie 

występują drzewa i krzewy. 

8. RYSUNKI  

1. Orientacja 

2. Zagospodarowanie terenu  

3. Mapa zasadnicza z naniesioną granicą i numeracją działek  

9. ZAŁĄCZNIKI  

1.     Szacunkowe koszty  

2.         Dokumentacja Geotechniczna – wykonana przez GEOWIERT „Usługi Geologiczne”  Opole, marzec 

2010 r. 

3.         Uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu - pismo nr ZN.5146.48.2018.MO 

z dnia 21.06.2018 r. 

4.         Licencja dla mapy zasadniczej nr GK.6642.527.2018_1605_CL1. 
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