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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

PPRROO GG RRAAMM    FF UU NNKK CCJJ OO NNAALL NNOO   ––   UU ŻŻYYTT KK OO WW YY  

  

  

Nazwa zamówienia: Kontenerowa pompownia wody ze zbiornikiem 

retencyjnym 

 

 

Zadanie:  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

budowa kontenerowej pompowni wody ze 

zbiornikiem retencyjnym 

 

Zamawiający:  URBIS Sp. z o. o. 

ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno 

 

Adres obiektu: Zakład Zagospodarowania Odpadów  

Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniezno, luty 2019 r. 
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2. Opis zadania 

2.1 Opis przedmiotu zamówienia       

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z 

kosztorysem, budowa zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem 

retencyjnym wody pitnej w zabudowie kontenerowej – zwanej kontenerową pompownią 

wody. 

Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym 

umówieniu się. 

2.2 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie ZZO Lulkowo, który położony jest na działkach o 

numerach ewidencyjnych 190/1, 190/2, 191/3, 191/4. Właścicielem gruntu jest Miasto 

Gniezno. Dokładne miejsce proponowanej lokalizacji przedstawiono na planie, dołączonym 

do SIWZ. 

2.3 Główny cel inwestycji 

Głównym celem inwestycji jest zapewnienie właściwego ciśnienia oraz wydajności na 

hydrantach zewnętrznych DN80 oraz zapewnienie zapasu wody dla potrzeb bytowych na 

okres jednego dnia dla zakładu w przypadku braku dostawy wody. Po wywiadzie 

przeprowadzonym z Państwową Strażą Pożarną planowana inwestycja nie będzie podlegać 

uzgodnieniom z ww instytucją, ponieważ dla celów ppoż na terenie zakładu znajduje się 

zamknięty podziemny zbiornik wody. 
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3. Wymagania zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia 

3.1 Wymagania ogólne 

1. Opracowania projektowe muszą być sporządzone przez osoby posiadające właściwe 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz w 

specjalności instalacyjnej i elektrycznej. Należy załączyć kserokopie uprawnień 

projektantów oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów RP lub 

Izby Inżynierów Budownictwa.  

2. Wyroby budowlane zastosowane do wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów oraz, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 

regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności. 

3. Dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w 

tym: 

- kierownikiem budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej. 

- kierownikiem robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane w 

specjalności  instalacji i urządzeń elektrycznych, 

-  kierownikiem robót instalacyjnych, posiadającego uprawnienia budowlane w 

specjalności  instalacji i urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnych. 

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób 

będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 

3.2 Zawartość dokumentacji projektowej 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z 

kosztorysem oraz budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym. W 

zakresie dokumentacji Wykonawca ma za zadanie: 

a) Wykonać inwentaryzację obiektu i terenu w zakresie niezbędnym do wykonania 

dokumentacji  projektowej. 

b) Wykonać projekty wykonawcze, których konieczność opracowania może wyniknąć w 

trakcie projektowania (konieczne branże) - 2 egz. 

c) Przedstawić kosztorys inwestorski - 2 egz. w formacie PDF 

d) Opracować specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

zakresu robót objętego przedmiotem umowy - 2 egz. 

e) Wykonania zapisu całości opracowania dokumentacji na nośniku elektronicznym 

(płyta CD).  - 2 egz. 
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f) Uzyskać wymagane prawem decyzje, pozwolenia lub inne dokumenty administracyjne. 

g) Sprawować nadzór autorski dla wykonywanego zadania. 

 

3.3 Zakres robót budowlanych do uwzględnienia w opracowaniu 

projektowym 

− wykonanie przyłącza elektrycznego z istniejącej rozdzielnicy zlokalizowanej na wadze 

(rozdzielnia przy braku prądu zasilana jest z agregatu prądotwórczego przełączanego 

automatycznie SZR-em) – dodatkowe zabezpieczenie w rozdzielnicy wagi oraz ułożenie 

kabla zasilającego od rozdzielni wagi do miejsca lokalizacji szafy sterowniczej 

kontenerowej pompowni wody 

− wpięcie kontenerowej pompowni wody w istniejącą sieć wodociągową 

− wykonanie fundamentu pod kontenerową pompownie wody 

− ustawienie kontenerowej pompowni wody z montażem urządzeń 

− uruchomienie kontenerowej pompowni wody 

− wykonanie badań hydrantów zew. DN80 

3.4 Zgodność dokumentacji projektowej z PFU 

1. Projekty wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne i 

konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w programie funkcjonalno - 

użytkowym, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

3. Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający 

dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod 

warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania 

przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  

3.5 Wymagania do opracowania projektowego 

1. Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

między innymi: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zm.), 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1113 z późn. zm.), 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);  

d) Obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, ppoż itp. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych 

odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń związanych z 

realizacja zadania. 

Wykonawca wykona dokumentację projektową  w języku polskim, w wersji papierowej 

oraz w formie elektronicznej.  

Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji 

projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 

Wykonawca będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego 

dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym.  

3. W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 

wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we 

własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

4. Dokumentacja projektowa zawierać będzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, 

sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z 

umową a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań. Na jej 

podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla 

użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym 

w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i 

funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i 

wyposażenia oraz powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przez 

przepisy prawa. 

6. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech 

technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 

sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz 

oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych 

powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w 

przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. 

3.6 Wymagania dla wpięcia w istniejącą sieć wodociągową 

Za istniejącą studnią wodomierzową, metodą wykopu otwartego, wykonać nawiercenie 

wodociągu w dwóch miejscach i wyprowadzić nową instalacją do wnętrza kontenera. 

Pomiędzy nawierceniami zabudować zawór odcinający z trzpieniem wyprowadzonym nad 

poziom terenu. Zawór normalnie będzie zamknięty kierując wodę przez kontenerową 

pompownię wody. W sytuacjach braku zasilania lub awarii pompowni otwarcie zaworu zasili 

Zakład Zagospodarowania Odpadów wodą z sieci miejskiej. 

3.7 Wymagania materiałowe i techniczne 

Wyposażenie kontenerowej pompowni wody: 

• Kontener 
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• Zestaw hydroforowy 

• Szafa sterownicza 

• Instalacje 

• Zbiornik retencyjny 

• Instalacja elektryczna i grzewcza 

• Osuszacz powietrza 

 

KONTENER: 

✓ Wielkość kontenera musi być odpowiednia żeby zainstalować w nim zestaw 

hydroforowy z szafą sterowniczą oraz zbiornikiem retencyjnym. Zamawiający określa 

min. wymiary kontenera (zew.): szerokość 2,4m, długość 5,5m oraz wysokość wew. 

2,45m 

✓ Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie 

✓ Ściany z płyty warstwowej o grubości rdzenia min. 80mm z wypełnieniem 

styropianowym 

✓ Dach z płyty warstwowej o grubości rdzenia min. 100mm z wypełnieniem 

styropianowym 

✓ Podłoga – wylewka betonowa wykończona płytkami ceramicznymi 

✓ Stolarka okienna o wymiarach min. 58x58cm wykonana z profili PVC (okno z 

możliwością otwierania i uchylania),  

✓ Drzwi stalowe zewnętrzne pełne, ocieplone, zamek patentowy 

✓ Wentylacja grawitacyjna – 2 kratki wentylacyjne 

✓ Orynnowanie PVC 

 

ZESTAW HYDROFOROWY: 

✓ Zasilanie zbiornik retencyjny z grawitacyjnym napływem na pompy 

✓ Rodzaj instalacji – bytowo – hydrantowa 

✓ Min. wydajność zestawu hydroforowego 37,8m³/h 

✓ Min. wysokość podnoszenia pomp 53m 

✓ Ilość pomp – 2szt 

✓ Układ pomp 2+0, bez pompy rezerwowej 

✓ Rodzaj pomp – pionowe wielostopniowe, wysokosprawne 

✓ Wykonanie pomp – wszystkie części mające kontakt z wodą w wykonaniu zer stali 

nierdzewnej 

✓ Zasilanie 3 x 400V, max. moc pompy 4,0 kW 

✓ Konstrukcja wsporcza, kolektory, orurowanie ssania i tłoczenia pomp w wykonaniu ze 

stali nierdzewnej 1.4301 

✓ Kolektory DN100, zakończenie kołnierzowe (wywijaki wykonane obróbką plastyczną i 

kołnierze luźne) 

✓ Zbiornik przeponowy 25l na kolektorze tłocznym 

✓ Zawory lub przepustnice na ssaniu i tłoczeniu każdej pompy 

✓ Zawory zwrotne na tłoczeniu każdej pompy 

✓ Przetwornik ciśnienia na kolektorze tłocznym 
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✓ Zabezpieczenie przed suchobiegiem – sonda hydrostatyczna zamontowana w zbiorniku 

retencyjnym 

✓ Układ pomiarowy zgodny z RMSWIA z dnia 24.07.2009 tłoczący wodę na zbiornik 

retencyjny; układ pomiarowy automatyczny 

✓ Sterowanie  - falownik do każdej pompy zabudowany w szafie sterowniczej 

 

SZAFA STEROWNICZA: 

✓ Sterowanie za pomocą sterownika PLC z panelem dotykowym (komunikaty w języku 

polskim) oraz przetwornic częstotliwości; każda pompa ma swoją przetwornicę 

zabudowaną w szafie sterowniczej; nie dopuszcza się falowników montowanych na 

silniku pompy 

✓ Równomierna eksploatacja pomp 

✓ Przetwornice częstotliwości z filtrem RFI 

✓ Wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe zabudowane w szafie sterowniczej) 

✓ Kontrola zasilania faz 

✓ Rozłącznik główny 

✓ Sygnalizacja zasilania pomp 

✓ Przyciski podświetlane 

 

INSTALACJE: 

Wewnątrz kontenera zestaw hydroforowy musi zostać podłączony do króćców: zasilanie z 

wodociągu i instalacja na obiekt zlokalizowanych w podłodze kontenera. Całość instalacji od 

króćców wykonać ze stali nierdzewnej typu 1.4301. Zestaw hydroforowy podłączyć do 

instalacji za pomocą łączników amortyzacyjnych. Za i przed zestawem zastosować 

przepustnice ręczne odcinające. Średnica instalacji wewnątrz kontenera min. DN100.  

   

ZBIORNIK RETENCYJNY: 

Pojemność użytkowa min. 15m³ 

Materiał PE-100 RC 

Zbiornik w ramie ze stali cynkowej 

Zbiornik musi posiadać stosowne dopuszczenia dla zbiorników na wodę pitną 

Zbiornik wyposażony w: króciec oddechowy, dopływowy, odpływowy, przelewowy, spustowy 

oraz właz eksploatacyjny min. Ø500mm. 

Należy wykonać rurociąg do napełniania zbiornika DN50. Na rurociągu zamontować 

przepustnicę z napędem elektrycznym. Sterowanie przepustnicą sygnałem z sondy 

hydrostatyczne zainstalowanej w zbiorniku retencyjnym. W zależności od poziomy wody w 

zbiorniku przepustnica się otwiera dopuszczając wodę do zbiornika lub zamyka się. Zasilanie i 

sterowanie przepustnicą z szafy sterowniczej zestawu hydroforowego. 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNA I GRZEWCZA: 

Kontener wyposażyć w instalacje elektryczną z min. dwoma gniazdami 230V oraz 

oświetleniem. Na wyposażeniu kontenera min. 1 grzejnik elektryczny o mocy 1500W. 

Zasilanie elektryczne potrzeb własnych kontenera z szafy sterowniczej zestawu 

hydroforowego. 
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OSUSZACZ POWIETRZA: 

Kontener wyposażyć w osuszacz powietrza o parametrach nie gorszych niż: 

Zasilanie 230V 

Moc 350W 

Zakres temperatur +5°C -  +35°C 

Usuwanie wody 10l/24h w temp. 27°C i wilgotności względnej 60% i 20l/24h w temp. 30°C i 

wilgotności względnej 80% 

 

 

 

 

  

 

 

 


