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Załącznik 1A do SIWZ 

Część nr 1 : 

Remont ujęć wody w Kalinówce, Wilczopolu, Klinach oraz Prawiednikach 

- dotyczy wymiany aktualnie zainstalowanej armatury na nową z zachowaniem obecnych jej 
parametrów.  
 

Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu ujęcia muszą posiadać niezbędne atesty  

i aprobaty spełniające wymogi materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. 

 

I. Remont ujęcia wody Kalinówka: 

1. Wymiana dwóch pomp głębinowych w studniach wierconych wraz z zestawem rur 
pompowych Ø100 mm o długości około 68 m każdy z głowicami. 

Parametry pomp: 
P1: Pompa głębinowa z elektronicznym sygnalizatorem poziomu wody z wbudowanym zaworem 
zwrotnym do rury tłocznej Ø100 mm. 

 Qn= 65 m3/h, 

 wysokość podnoszenia h=67 m sł. w. 

 moc – max 22 kW 

 zasilanie 400 V, 

 silnik indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego lub trójkąt – gwiazda, 

 korpus, wał i sprzęgło wykonane z materiałów odpornych na korozję przeznaczonych do 
wykonywania pomp głębinowych oraz przeznaczonych do ciągłego zanurzenia w wodzie, 

 długość przewodu zasilającego około 80 m, 
P2: Pompa głębinowa z elektronicznym sygnalizatorem poziomu wody z wbudowanym zaworem 
zwrotnym do rury tłocznej Ø100 mm. 

 Qn= 65 m3/h, 

 wysokość podnoszenia h=67 m sł. w. 

 moc – max 22 kW 

 zasilanie 400 V, 

 silnik indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego lub trójkąt – gwiazda, 

 korpus, wał i sprzęgło wykonane z materiałów odpornych na korozję przeznaczonych do 
wykonywania pomp głębinowych oraz przeznaczonych do ciągłego zanurzenia w wodzie, 

 długość przewodu zasilającego około 80 m, 
Pompy głębinowe muszą posiadać odporność na zawartość piasku w wodzie do min. 50 g/m3. 
Wymagane jest żeby silniki elektryczne pomp głębinowych były mokre, przezwajalne, naprawialne. 
Pompy głębinowe muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy 
zharmonizowane. Pompy muszą posiadać atest PZH do stosowania wydobycia wody w celach 
spożywczych. 
Rury pompowe do pomp głębinowych wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo 
o średnicy DN 100mm, min. PN16, grubość ścianki min. 5,8 mm łączonych za pomocą kołnierzy  
z wycięciami do prowadzenia rurki depresyjnej i kabli. Dopuszcza się zastosowanie rurociągów 
wykonanych rzemieślniczo na zamówienie. Rurkę depresyjną należy wykonać z rur PEHD 
DN50x4,6mm o długości około 70 m w każdej studni. 
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Głowice studni wyposażone w: 

 materiał stal ocynkowana ogniowo 

 dopuszcza się wykonanie głowicy rzemieślniczo na zamówienie 

 otwory do przeprowadzania kabla zasilającego pompę głębinową 

 otwory do przeprowadzania kabla czujnika, 

 otwory do przeprowadzania rurki depresyjnej, 

 manometr ciśnieniowy tarczowy w kurkiem manometrycznym, 

 zawór czerpalny Ø15 mm do poboru wody w stanie pierwotnym, 

 otwór rezerwowy zakorkowany. 
Głowice oparte będą na kolumnie rury odwiertu o średnicy: dla studni S1 – 18”, S2 – 20”. 
Dobór głowicy po dokonaniu dokładnego pomiaru w szachcie studni. 
 

2. Wymiana rurociągu poziomego w szachcie studziennym o średnicy nominalnej Ø100 mm  
w szachtach studziennych – 2 szt. 
2.1. Wodomierze kątowe: 

 średnica DN 100 mm, 

 możliwość zabudowy w miejscu kolana na przejściu rurociągu pionowego w rurociąg 
poziomy, 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 

 hermetyczne, plombowane liczydło (min. IP68), 

 klasa metrologiczna min. B 

 próg rozruchu max. 0,25 m3/h, 

 minimalny zakres pomiaru 0,6 m3/h, 

 możliwość odczytu przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła, 

 sprzęgło magnetyczne, 

 zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728, 

 zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 min. PN 1,6 MP, 

 przystosowany do montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus 
oraz nakładki impulsowej, 

 osłona licznika pokrywką, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją. 
 
2.2. Zawory zwrotne: 

 średnica DN100 mm, 

 ciśnienie nominalne PN 1,6 MPa, 

 szczelność zamknięcia wg. EN 12334 

 korpus i pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,0 MPa, 
 
2.3. Zasuwy kołnierzowe: 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny, 

 przeznaczenie do sieci wodociągowych podziemnych, 

 ciśnienie pracy PN 1,6 MPa 

 badania i wymagania zgodne z PN-EN 1074-1:2002, 

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999, 
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 materiał korpusu – żeliwo szare EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa: poliestrowo – epoksydowa, grubość min. 
250 µm, 

 elementy uszczelniające: guma NBR 70. 
 

3. Dostawa i montaż sprężarki 1 szt. o następujących parametrach: 

 pojemność zbiornika od 200 do 250 litrów 

 ciśnienie robocze do 10 bar 

 wydajność min 330 l/min 

 liczba cylindrów 2 

 silnik max.3 kW 

 napięcie 400V 

 kompresor przewoźny (np. na kółkach) 
 

4. Dostawa i montaż wodomierza prostego o średnicy DN 100 mm 

 średnica DN 100 mm, 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 

 hermetyczne, plombowane liczydło (min. IP68), 

 klasa metrologiczna min. B 

 próg rozruchu max. 0,25 m3/h, 

 minimalny zakres pomiaru 0,6 m3/h, 

 możliwość odczytu przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła, 

 sprzęgło magnetyczne, 

 zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728, 

 zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,0 MP, 

 przystosowany do montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus 
oraz nakładki impulsowej, 

 osłona licznika pokrywką, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją. 
 

5. Dostawa i montaż chloratora na podchloryn sodu o następujących parametrach: 
Chlorator do odkażania wody pitnej na ujęciu wody pitnej. Dezynfekcja wody za pomocą 3%  
podchlorynu sodowego (NAClO). 
Chlorator ma umożliwiać dawkowanie dla maksymalnej wydajności ujęcia 1100 m3/h  
z możliwością regulacji ilości wprowadzanego roztworu do sieci. 
 
6. Wymiana zaworów zwrotnych 3 szt. o następujących parametrach: 

 średnica DN80 mm, 

 ciśnienie nominalne PN 1,6 MPa, 

 szczelność zamknięcia wg. EN 12334 

 korpus i pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,6 MP, 
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7. Wymiana zaworów bezpieczeństwa 2 szt. o następujących parametrach: 
Wymiana zaworów bezpieczeństwa o średnicy DN 100 mm. Zakres nastawy min. od 0,5 do 10 
bar. Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, kątowy, sprężynowy z przyłączami kołnierzowymi, 
wykonany z żeliwa szarego. Wykonanie zaworów zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 
41261. 
 
8. Wymiana zasuw żeliwnych kołnierzowych w budynku hydroforni oraz przy zbiornikach 

wodnych: 

 Ø80 mm – 6 szt.     

 Ø150 mm – 6 szt.  

 Ø200 mm – 5 szt.  
 

Parametry zasuw: 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny, 

 przeznaczenie do sieci wodociągowych podziemnych, 

 ciśnienie pracy PN 1,6 MPa 

 badania i wymagania zgodne z PN-EN 1074-1:2002, 

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999, 

 materiał korpusu – żeliwo szare EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa: poliestrowo – epoksydowa, grubość min. 
250 µm, 

 elementy guma EPDM lub NBR 70. 
 

9. Wymiana rur Ø150 tłocznych między studniami a zbiornikami wody długości około 90 m. 
Rurociąg należy wykonać z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 o średnicy zewnętrznej 
180x16,4 mm przeznaczonych do przesyłania wody pitnej. Przebieg rurociągu zgodnie z załącznikiem  
graficznym nr 14 do SIWZ. 
 

10. Wymiana rur Ø200 ssawnych między zbiornikami wody a budynkiem długości około 20 m. 
Rurociąg należy wykonać z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 o średnicy zewnętrznej 
250x22,7 mm przeznaczonych do przesyłania wody pitnej. Przebieg rurociągu zgodnie z załącznikiem 
graficznym nr 14 do SIWZ.  
 

11. Dostawa i montaż oświetlenia placu stacji wodociągowej przy zastosowaniu lampy LED  
z panelem fotowoltaicznym – 2 szt. 

 Moc oprawy oświetleniowej LED: 15-20 W  

 Źródło światła: diody mocy LED  

 Natężenie oświetlenia: ok. 14-16 lux pod lampą 

 Panele fotowoltaiczne: wyprodukowane w UE 

 Akumulatory: montowane na szczycie słupa w celu uzyskania maksymalnej sprawności 

systemu; bezobsługowe; żelowe.  

 Czas pracy lampy: od zmierzchu do świtu (niezależnie od pory roku)  

 Autonomia: min. 3 dni  

 Układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury  

 Żywotność oprawy: ok. 40 000 roboczogodzin  

 Gwarancja sprawności paneli: min. 90% - 8 lat; min. 80% - 15 lat  
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 Standardowa żywotność akumulatorów: min. 5 lat 

 Oprawa wraz z osprzętem zamontowana na istniejących słupach oświetleniowych (do 

zastosowania na zewnątrz) 

 

12. Dostawa i montaż włazów prostokątnych z ramą montażową ze stali nierdzewnej  

z zamknięciem w zbiornikach wody i studniach. 

 Właz o wymiarach 70x70 cm – 8 szt. 

 Materiał: stal kwasoodporna OH18N9 lub inne kwasoodporne. 

 Izolacja termiczna: pianka poliuteranowa. 

 Uszczelnienie: guma EPDM. 

 Wentylacja: zamontowanie wywietrznika Fi 105 lub F150 z siatką kwasoodporną w pokrywie. 

 Zabezpieczenie otwartego włazu: dźwignia. 

 Zamknięcie: zamek specjalny własnego rozwiązania producenta z możliwością zamknięcia na 

kłódkę patentową z atestem.  
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II. Remont ujęcia wody Wilczopole: 

1. Wymiana dwóch pomp głębinowych w studniach wierconych wraz z zestawem rur 
pompowych Ø100 mm o długości 30 m z głowicami każdy. 

Parametry pomp: 
P1: Pompa głębinowa z elektronicznym sygnalizatorem poziomu wody z wbudowanym zaworem 
zwrotnym do rury tłocznej Ø100 mm. 

 Qn= 62 m3/h, 

 wysokość podnoszenia h=60-75 m sł.w. 

 moc – max 19 kW 

 zasilanie 400 V, 

 silnik indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego lub trójkąt – gwiazda, 

 korpus, wał i sprzęgło wykonane z materiałów odpornych na korozję przeznaczonych do 
wykonywania pomp głębinowych oraz przeznaczonych do ciągłego zanurzenia w wodzie, 

 długość przewodu zasilającego około 40 m, 
P2: Pompa głębinowa z elektronicznym sygnalizatorem poziomu wody z wbudowanym zaworem 
zwrotnym do rury tłocznej Ø100 mm. 

 Qn= 62 m3/h, 

 wysokość podnoszenia h=60-75 m sł.w. 

 moc – max 19 kW 

 zasilanie 400 V, 

 silnik indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego lub trójkąt – gwiazda, 

 korpus, wał i sprzęgło wykonane z materiałów odpornych na korozję przeznaczonych do 
wykonywania pomp głębinowych oraz przeznaczonych do ciągłego zanurzenia w wodzie, 

 długość przewodu zasilającego około 40 m, 
 
Pompy głębinowe muszą posiadać odporność na zawartość piasku w wodzie do min. 50 g/m3. 
Wymagane jest żeby silniki elektryczne pomp głębinowych były mokre, przezwajalne, naprawialne. 
Pompy głębinowe muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy 
zharmonizowane. Pompy muszą posiadać atest PZH do stosowania wydobycia wody w celach 
spożywczych. 
Rury pompowe do pomp głębinowych wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo 
o średnicy DN 100mm, min. PN16, grubość ścianki min. 5,8 mm łączonych za pomocą kołnierzy z 
wycięciami do prowadzenia rurki depresyjnej i kabli. Dopuszcza się zastosowanie rurociągów 
wykonanych rzemieślniczo na zamówienie. Rurkę depresyjną należy wykonać z rur PEHD 
DN50x4,6mm o długości około 32 m w każdej studni. 
Głowice studni wyposażone w: 

 materiał stal ocynkowana ogniowo 

 dopuszcza się wykonanie głowicy rzemieślniczo na zamówienie 

 otwory do przeprowadzania kabla zasilającego pompę głębinową 

 otwory do przeprowadzania kabla czujnika, 

 otwory do przeprowadzania rurki depresyjnej, 

 manometr ciśnieniowy tarczowy w kurkiem manometrycznym, 

 zawór czerpalny Ø15 mm do poboru wody w stanie pierwotnym, 

 otwór rezerwowy zakorkowany. 
Głowice oparte będą na kolumnie rury odwiertu o średnicy: dla studni S1 – 18”, S2 – 20”. 
Dobór głowicy po dokonaniu dokładnego pomiaru w szachcie studni. 
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2. Wymiana rurociągu poziomego w szachcie studziennym o średnicy nominalnej Ø100 mm  
w szachtach studziennych – 2 szt. 
2.1. Wodomierze kątowe: 

 średnica DN 80 mm, 

 możliwość zabudowy w miejscu kolana na przejściu rurociągu pionowego w rurociąg 
poziomy, 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 

 hermetyczne, plombowane liczydło (min. IP68), 

 klasa metrologiczna min. B 

 próg rozruchu max. 0,25 m3/h, 

 minimalny zakres pomiaru 0,6 m3/h, 

 możliwość odczytu przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła, 

 sprzęgło magnetyczne, 

 zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728, 

 zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,0 MP, 

 przystosowany do montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus 
oraz nakładki impulsowej, 

 osłona licznika pokrywką, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją. 
 
2.2. Zawory zwrotne: 

 średnica dn 80 mm, 

 ciśnienie nominalne PN 1,6 MPa, 

 szczelność zamknięcia wg. EN 12334 

 korpus i pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,6 MP, 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny, 
 
2.3. Zasuwy kołnierzowe: 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny, 

 przeznaczenie do sieci wodociągowych podziemnych, 

 ciśnienie pracy PN 1,6 MPa 

 badania i wymagania zgodne z PN-EN 1074-1:2002, 

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999, 

 materiał korpusu – żeliwo szare EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa: poliestrowo – epoksydowa, grubość min. 
250 µm, 

 elementy uszczelniające: guma NBR 70. 
 

3. Dostawa i montaż chloratora na podchloryn sodu o następujących parametrach: 
Chlorator do odkażania wody pitnej na ujęciu wody pitnej. Dezynfekcja wody za pomocą 3%  
podchlorynu sodowego (NaClO). 
Chlorator ma umożliwiać dawkowanie dla maksymalnej wydajności ujęcia 550 m3/h  
z możliwością regulacji ilości wprowadzanego roztworu do sieci. 
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4. Dostawa i montaż wodomierza prostego o średnicy DN 80mm 

 średnica DN 80 mm, 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 

 hermetyczne, plombowane liczydło (min. IP68), 

 klasa metrologiczna min. B 

 próg rozruchu max. 0,25 m3/h, 

 minimalny zakres pomiaru 0,6 m3/h, 

 możliwość odczytu przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła, 

 sprzęgło magnetyczne, 

 zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728, 

 zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,0 MP, 

 przystosowany do montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus 
oraz nakładki impulsowej, 

 osłona licznika pokrywką, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją. 
 

5. Wymiana zaworów zwrotnych 2 szt. o następujących parametrach: 

 średnica dn 80 mm, 

 ciśnienie nominalne PN 1,6 MPa, 

 szczelność zamknięcia wg. EN 12334 

 korpus i pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,0 MP, 
 

6. Wymiana zaworu bezpieczeństwa 1 szt. o następujących parametrach: 
Wymiana zaworu bezpieczeństwa o średnicy DN 100 mm. Zakres nastawy min. od 0,5 do 10 bar. 
Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, kątowy, sprężynowy z przyłączami kołnierzowymi, 
wykonany z żeliwa szarego. Wykonanie zaworów zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 
41261. 
 
7. Wymiana zasuw żeliwnych kołnierzowych w budynku hydroforni oraz przy zbiornikach 

wodnych: 

 Ø80 mm – 2 szt.    

 Ø100 mm – 3 szt. 

 Ø150 mm – 4 szt.  
 

Parametry zasuw: 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny, 

 przeznaczenie do sieci wodociągowych podziemnych, 

 ciśnienie pracy PN 1,6 MPa 

 badania i wymagania zgodne z PN-EN 1074-1:2002, 

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999, 

 materiał korpusu – żeliwo szare EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa: poliestrowo – epoksydowa, grubość min. 
250 µm, 

 elementy uszczelniające: guma EPDM lub NBR 70. 
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8. Wymiana rur Ø110 tłocznych między studniami a budynkiem długości około 30 m 

Rurociąg należy wykonać z rur polietylenowych PEHD DN125x11,4mm o średnicy zewnętrznej 110x10 
mm. Przebieg rurociągu zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ. 
 

9. Dostawa i montaż oświetlenia placu stacji wodociągowej przy zastosowaniu lampy LED  
z panelem fotowoltaicznym – 1 szt. 

 Moc oprawy oświetleniowej LED: 15-20 W  

 Źródło światła: diody mocy LED  

 Natężenie oświetlenia: ok. 14-16 lux pod lampą 

 Panele fotowoltaiczne: wyprodukowane w UE 

 Akumulatory: montowane na szczycie słupa w celu uzyskania maksymalnej sprawności 

systemu; bezobsługowe; żelowe.  

 Czas pracy lampy: od zmierzchu do świtu (niezależnie od pory roku)  

 Autonomia: min. 3 dni  

 Układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury  

 Żywotność oprawy: ok. 40 000 roboczogodzin  

 Gwarancja sprawności paneli: min. 90% - 8 lat; min. 80% - 15 lat  

 Standardowa żywotność akumulatorów: min. 5 lat 

 Oprawa wraz z osprzętem zamontowana na istniejącym wysięgniku zamontowanym do 

elewacji budynku. 
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III.  Remont ujęcia wody Kliny 

1. Wymiana pompy głębinowej w studni wierconej wraz z zestawem rur Ø100 mm długości  

30 m z głowicą. 

Parametry pomp: 
P1: Pompa głębinowa z elektronicznym sygnalizatorem poziomu wody z wbudowanym zaworem 
zwrotnym do rury tłocznej Ø100 mm. 

 Qn= 60 m3/h, 

 wysokość podnoszenia h=30 m. sł.w. 

 moc – max 11 kW 

 zasilanie 400 V, 

 silnik indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego lub trójkąt – gwiazda, 

 korpus, wał i sprzęgło wykonane z materiałów odpornych na korozję przeznaczonych do 
wykonywania pomp głębinowych oraz przeznaczonych do ciągłego zanurzenia w wodzie, 

 długość przewodu zasilającego około 40 m, 
 
Pompa głębinowa musi posiadać odporność na zawartość piasku w wodzie do 100g/m3. Wymagane 
jest żeby silnik elektryczny pompy głębinowej był mokry, przezwajalny, naprawialny. Pompa 
głębinowa musi spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. 
Pompy muszą posiadać atest PZH do stosowania wydobycia wody w celach spożywczych. 
Rury pompowe do pompy głębinowej wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo 
o średnicy DN 100mm grubość ścianki min. 5,8 mm łączonych za pomocą kołnierzy z wycięciami do 
prowadzenia rurki depresyjnej i kabli. Dopuszcza się zastosowanie rurociągów wykonanych 
rzemieślniczo na zamówienie. Rurkę depresyjną należy wykonać z rur PP DN 40 mm o długości około 
32 m. 
Głowica studni wyposażona w: 

 materiał stal ocynkowana ogniowo 

 dopuszcza się wykonanie głowicy rzemieślniczo na zamówienie 

 otwory do przeprowadzania kabla zasilającego pompę głębinową 

 otwory do przeprowadzania kabla czujnika, 

 otwory do przeprowadzania rurki depresyjnej, 

 manometr ciśnieniowy tarczowy w kurkiem manometrycznym, 

 zawór czerpalny Ø15 mm do poboru wody w stanie pierwotnym, 

 otwór rezerwowy zakorkowany. 
Głowica oparta będzie na kolumnie rury odwiertu o średnicy: dla studni S1 – 18”. 
Dobór głowicy po dokonaniu dokładnego pomiaru w szachcie studni. 
 

2. Wymiana rurociągu poziomego w szachcie studziennym o średnicy nominalnej Ø100 mm  
w szachcie studziennym – 1 szt. 
2.1. Wodomierz kątowy: 

 średnica DN 100 mm, 

 możliwość zabudowy w miejscu kolana na przejściu rurociągu pionowego w rurociąg 
poziomy, 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 

 hermetyczne, plombowane liczydło (min. IP68), 

 klasa metrologiczna min. B 

 próg rozruchu max. 0,25 m3/h, 

 minimalny zakres pomiaru 0,6 m3/h, 
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 możliwość odczytu przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła, 

 sprzęgło magnetyczne, 

 zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728, 

 zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,0 MP, 

 przystosowany do montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus 
oraz nakładki impulsowej, 

 osłona licznika pokrywką, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją. 
 
2.2. Zawór zwrotny: 

 średnica dn 100 mm, 

 ciśnienie nominalne PN 1,6 MPa, 

 szczelność zamknięcia wg. EN 12334 

 korpus i pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,0 MP, 
 
2.3. Zasuwy kołnierzowe: 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny, 

 przeznaczenie do sieci wodociągowych podziemnych, 

 ciśnienie pracy PN 1,6 MPa 

 badania i wymagania zgodne z PN-EN 1074-1:2002, 

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999, 

 materiał korpusu – żeliwo szare EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa: poliestrowo – epoksydowa, grubość min. 
250 µm, 

 elementy uszczelniające: guma NBR 70. 
 

3. Dostawa i montaż sprężarki 1 szt. o następujących parametrach: 

 pojemność zbiornika od 200 do 250 litrów 

 ciśnienie robocze do 10 bar 

 wydajność min 340 l/min 

 liczba cylindrów 2 

 silnik 3 kW 

 napięci 400V 

 kompresor przewoźny 
 

4. Dostawa i montaż wodomierza prostego o średnicy DN 100 mm 

 średnica DN 100 mm, 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 

 hermetyczne, plombowane liczydło (min. IP68), 

 klasa metrologiczna min. B 

 próg rozruchu max. 0,25 m3/h, 

 minimalny zakres pomiaru 0,6 m3/h, 

 możliwość odczytu przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła, 

 sprzęgło magnetyczne, 
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 zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728, 

 zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,0 MP, 

 przystosowany do montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus 
oraz nakładki impulsowej, 

 osłona licznika pokrywką, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją. 
 

5. Dostawa i montaż chloratora na podchloryn sodu o następujących parametrach: 
Chlorator do odkażania wody pitnej na ujęciu wody pitnej. Dezynfekcja wody za pomocą 3%  
podchlorynu sodowego (NaClO). 
Chlorator ma umożliwiać dawkowanie dla maksymalnej wydajności ujęcia 660 m3/h  
z możliwością regulacji ilości wprowadzanego roztworu do sieci. 
 
6. Wymiana zaworów zwrotnych 3 szt. o następujących parametrach: 

 średnica dn 100 mm, 

 ciśnienie nominalne PN 1,6 MPa, 

 szczelność zamknięcia wg. EN 12334 

 korpus i pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561, 

 powłoka proszkowa – zabezpieczenie przed korozją, 

 owiercanie kołnierzy wg PN-ISO-7005-1 PN 1,0 MP, 
 

7. Wymiana zaworów bezpieczeństwa 2 szt. o następujących parametrach: 
Wymiana zaworów bezpieczeństwa o średnicy DN 100 mm. Zakres nastawy min. od 0,5 do 10 
bar. Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, kątowy, sprężynowy z przyłączami kołnierzowymi, 
wykonany z żeliwa szarego. Wykonanie zaworów zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 
41261. 
 
8. Wymiana zasuw żeliwnych kołnierzowych w budynku hydroforni oraz przy zbiornikach 

wodnych: 

 Ø100 mm – 5 szt.  

 Ø150 mm – 1 szt.  
 

Parametry zasuw: 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny, 

 przeznaczenie do sieci wodociągowych podziemnych, 

 ciśnienie pracy PN 1,6 MPa 

 badania i wymagania zgodne z PN-EN 1074-1:2002, 

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999, 

 materiał korpusu – żeliwo szare EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa: poliestrowo – epoksydowa, grubość min. 
250 µm, 

 elementy uszczelniające: guma NBR 70. 
 

9. Wymiana rur Ø110 tłocznych między studniami a zbiornikami wody długości około 60 m. 
Rurociąg należy wykonać z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 o średnicy zewnętrznej 
110x10,0 mm. Przebieg rurociągu zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ 
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10. Wymiana rur Ø150 ssawnych między zbiornikami wody a budynkiem długości około 45 m. 
Rurociąg należy wykonać z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 o średnicy zewnętrznej 
180x16,4 mm. Przebieg rurociągu zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ 
 

11. Dostawa i montaż oświetlenia placu stacji wodociągowej przy zastosowaniu lampy LED ze 
zintegrowanym panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową – 2 szt. 

 Moc oprawy oświetleniowej LED: 15-20 W  

 Źródło światła: diody mocy LED  

 Natężenie oświetlenia: ok. 14-16 lux pod lampą 

 Panele fotowoltaiczne: wyprodukowane w UE 

 Akumulatory: montowane na szczycie słupa w celu uzyskania maksymalnej sprawności 

systemu; bezobsługowe; żelowe.  

 Czas pracy lampy: od zmierzchu do świtu (niezależnie od pory roku)  

 Autonomia: min. 3 dni  

 Układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury  

 Żywotność oprawy: ok. 40 000 roboczogodzin  

 Gwarancja sprawności paneli: min. 90% - 8 lat; min. 80% - 15 lat  

 Standardowa żywotność akumulatorów: min. 5 lat 

 Oprawa wraz z osprzętem zamontowana na istniejących słupach oświetleniowych 

 

12. Dostawa i montaż włazów prostokątnych z ramą montażową ze stali nierdzewnej z 

zamknięciem w zbiornikach wody i studniach. 

 Właz o wymiarach 70x70cm – 6 szt. 

 Materiał: stal kwasoodporna OH18N9 lub inne kwasoodporne. 

 Izolacja termiczna: pianka poliuteranowa. 

 Uszczelnienie: guma EPDM. 

 Wentylacja: zamontowanie wywietrznika Fi 105 lub F150 z siatką kwasoodporną w pokrywie. 

 Zabezpieczenie otwartego włazu: dźwignia. 

 Zamknięcie: zamek specjalny własnego rozwiązania producenta z możliwością zamknięcia na 

kłódkę patentową z atestem. 
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IV. Remont ujęcia wody Prawiedniki 

1. Wymiana pomp głębinowych w studni wierconej wraz z zestawem rur Ø100 mm z głowicą 
długości około 40 m studnia nr I i około 30 m studnia nr II. 

Parametry pomp: 
P1: Pompa głębinowa z elektronicznym sygnalizatorem poziomu wody z wbudowanym zaworem 
zwrotnym do rury tłocznej Ø100 mm. 

 Qn= 65 m3/h, 

 wysokość podnoszenia h=44 m sł.w. 

 moc – max 11 kW 

 zasilanie 400 V, 

 silnik indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego lub trójkąt – gwiazda, 

 korpus, wał i sprzęgło wykonane z materiałów odpornych na korozję przeznaczonych do 
wykonywania pomp głębinowych oraz przeznaczonych do ciągłego zanurzenia w wodzie, 

 długość przewodu zasilającego około 50 m, 
P2: Pompa głębinowa z elektronicznym sygnalizatorem poziomu wody z wbudowanym zaworem 
zwrotnym do rury tłocznej Ø100 mm. 

 Qn= 62 m3/h, 

 wysokość podnoszenia h=33 m sł.w. 

 moc – max 11 kW 

 zasilanie 400 V, 

 silnik indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego lub trójkąt – gwiazda, 

 korpus, wał i sprzęgło wykonane z materiałów odpornych na korozję przeznaczonych do 
wykonywania pomp głębinowych oraz przeznaczonych do ciągłego zanurzenia w wodzie, 

 długość przewodu zasilającego około 40 m, 
 
Pompy głębinowe muszą posiadać odporność na zawartość piasku w wodzie do 100g/m3. Wymagane 
jest żeby silniki elektryczne pomp głębinowych były mokre, przezwajalne, naprawialne. Pompy 
głębinowe muszą spełniać wymagania Polskiej Normy przenosząc Europejskie Normy 
zharmonizowane. Pompy muszą posiadać atest PZH do stosowania wydobycia wody w celach 
spożywczych. 
Rury pompowe do pomp głębinowych wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo 
o średnicy DN 100mm grubość ścianki min. 5,8 mm łączonych za pomocą kołnierzy z wycięciami do 
prowadzenia rurki depresyjnej i kabli. Dopuszcza się zastosowanie rurociągów wykonanych 
rzemieślniczo na zamówienie. Rurkę depresyjną należy wykonać z rur PP DN 40 mm o długości 70 m 
w każdej studni. 
Głowice studni wyposażone w: 

 materiał stal ocynkowana ogniowo 

 dopuszcza się wykonanie głowicy rzemieślniczo na zamówienie 

 otwory do przeprowadzania kabla zasilającego pompę głębinową 

 otwory do przeprowadzania kabla czujnika, 

 otwory do przeprowadzania rurki depresyjnej, 

 manometr ciśnieniowy tarczowy w kurkiem manometrycznym, 

 zawór czerpalny Ø15 mm do poboru wody w stanie pierwotnym, 

 otwór rezerwowy zakorkowany. 
Głowice oparte będą na kolumnie rury odwiertu o średnicy: dla studni S1 – 16”, S2 – 26”. 
Dobór głowicy po dokonaniu dokładnego pomiaru w szachcie studni. 
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2. Wymiana uszkodzonego hydroforu 
Wymianie podlega hydrofor o pojemności 1,5 m3  sterowany wyłącznikiem ciśnieniowym typu LC – 8 
współpracujący z zestawem hydroforowym. Do wymiany jest również zawór bezpieczeństwa 
sprężynowy kołnierzowy ø 50 na ciśnienie otwarcia 0,6 MPa.  

 
3. Wymiana złoża w odżelaziaczach 

Wymianie podlega złoże filtracyjne znajdujące się w trzech odżelaziaczach, z piasku i żwirku 
kwarcowego składające się z: 

- warstwy podtrzymującej żwirek kwarcowy o granulacji 8 – 16 mm grubości 50 cm, 
- warstwy pośredniej ze żwirku kwarcowego o granulacji 4 – 8 mm grubości 10 cm, 
- warstwy filtracyjnej ze żwirku kwarcowego o granulacji 0,8 – 1,4 mm grubości 70 cm. 

 
4. Wymiana pompy płucznej 

Wymianie podlega pompa mająca za zadanie pobieranie wody uzdatnionej ze zbiornika 
wyrównawczego i pompowanie jej do odżelaziacza celem płukania znajdującego się w nim złoża. Dla 
zapewnienia wymaganej intensywności płukania odżelaziaczy pompa powinna pracować na 
następujących parametrach: 

 - wydajność Qn = 28,08 m3/h 
 - wysokość podnoszenia H = 15 m H2O 

   - moc silnika N = 2,2 kW 
 

5. Wymiana zasuw spustowych ze zbiorników wody 
Wymianie podlegają dwie sztuki zasuw ø 80 mających za zadanie odprowadzanie wód spustowych i 
przelewowych ze zbiorników wody. 
 
Parametry zasuw: 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny, 

 przeznaczenie do sieci wodociągowych podziemnych, 

 ciśnienie pracy PN 1 MPa 

 badania i wymagania zgodne z PN-EN 1074-1:2002, 

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999, 

 materiał korpusu – żeliwo szare EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa: poliestrowo – epoksydowa, grubość min. 
250 µm, 

 elementy uszczelniające: guma NBR 70. 
 

6. Wymiana rur ssawnych ø 150 o długości 25 m 
Rurociąg należy wykonać z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 o średnicy zewnętrznej 
180x16,4 mm. Przebieg rurociągu zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ 
 

7. Wymiana rur ssawnych ø 200 o długości 5 m 
Rurociąg należy wykonać z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 o średnicy zewnętrznej 
250x22,7 mm. Przebieg rurociągu zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ 
 

8. Wymiana zasuw na rurach ssawnych  
Wymianie podlegają dwie sztuki zasuw ø 150 zamontowanych na rurociągach mających za zadanie 
przetłaczanie wody ze zbiorników wyrównawczych do sieci. 
Parametry zasuw: 

 materiał dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny, 
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 przeznaczenie do sieci wodociągowych podziemnych, 

 ciśnienie pracy PN 1,6 MPa 

 badania i wymagania zgodne z PN-EN 1074-1:2002, 

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999, 

 materiał korpusu – żeliwo szare EN-GJL 250, PN-EN 1561:2012, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – farba proszkowa: poliestrowo – epoksydowa, grubość min. 
250 µm, 

 elementy uszczelniające: guma NBR 70. 
 

9. Wymiana schodów przy zbiorniku 
Wymianie podlegają schody znajdujące się przy zbiorniku wody na schody prefabrykowane zbrojone 
betonowe o następujących wymiarach: 

 ilość stopni – 22 sztuki; 

 wymiary pojedynczego schodka (wys. x szer. x gł. [cm]) – 15 x 100 x 35; 

 montaż balustrady wykonanej z profili zamkniętych, stal zabezpieczona antykorozyjnie 
poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowo, długość i wysokość dobrana 
odpowiednio do ilości wymienionych schodów; 
 

10. Dostawa i montaż włazów prostokątnych z ramą montażową ze stali nierdzewnej  

z zamknięciem w zbiornikach wody i studniach. 

 Właz o wymiarach 70x70cm – 8 szt. 

 Materiał: stal kwasoodporna OH18N9 lub inne kwasoodporne. 

 Izolacja termiczna: pianka poliuteranowa. 

 Uszczelnienie: guma EPDM. 

 Wentylacja: zamontowanie wywietrznika Fi 105 lub F150 z siatką kwasoodporną w pokrywie. 

 Zabezpieczenie otwartego włazu: dźwignia. 

 Zamknięcie: zamek specjalny własnego rozwiązania producenta z możliwością zamknięcia na 

kłódkę patentową z atestem. 

11. Wykonanie inspekcji telewizyjnej studni – siedem studni na czterech ujęciach. 

Inspekcja ma określić: 
 usytuowanie filtra, rur nadfiltrowych, międzyfiltrowych i podfiltrowych 
 stan zamka rury nadfiltrowej 
 stopień skorodowania rur 
 występowanie „okien" w rurach 
 stopień drożności otworów filtra 
 położenie oraz rodzaj zatopionych przedmiotów 
 pęknięcia i perforacje rur osłonowych i nadfiltrowych 
 dokładną głębokość otworu 

Z przeprowadzonej inspekcji wykonawca ma dostarczyć płytę DVD z nagranym przebiegiem 

inspekcji, pisemny raport zawierający kolorowe fotografie szczególnie istotnych miejsc, profil 

techniczny oraz komentarze dotyczące zaobserwowanych usterek. 
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12. Dostawa i montaż oświetlenia placu stacji wodociągowej przy zastosowaniu lampy LED ze 
zintegrowanym panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową – 1 szt. 

 Moc oprawy oświetleniowej LED: 15-20 W  

 Źródło światła: diody mocy LED  

 Natężenie oświetlenia: ok. 14-16 lux pod lampą 

 Panele fotowoltaiczne: wyprodukowane w UE 

 Akumulatory: montowane na szczycie słupa w celu uzyskania maksymalnej sprawności 

systemu; bezobsługowe; żelowe.  

 Czas pracy lampy: od zmierzchu do świtu (niezależnie od pory roku)  

 Autonomia: min. 3 dni  

 Układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury  

 Żywotność oprawy: ok. 40 000 roboczogodzin  

 Gwarancja sprawności paneli: min. 90% - 8 lat; min. 80% - 15 lat  

 Standardowa żywotność akumulatorów: min. 5 lat 

 Oprawa wraz z osprzętem zamontowana na istniejącym wysięgniku zamontowanym do 

elewacji budynku. 

 

13. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu i powiadamiania o stanie pracy 
stacji wodociągowej dla wszystkich czterech ujęć. 

Na stacji wodociągowej zainstalować moduł telemetryczny wraz z kartą SIM wybranego operatora 

pracującego w bezpiecznym, wydzielonym APN-ie. Moduł wraz z kartą odpowiedzialny jest za 

transmisję danych do komputera PC (stacja monitorująca). Transmisja jest dwukierunkowa oznacza 

to, że sterownik wysyła informację do komputera, ale również komputer może wysłać informację do 

sterownika. 

Transmisja z modułu telemetrycznego jest czasowo – zdarzeniowa, oznacza to, że moduł na każdą 

zmianę sygnałów wejściowych i zmianę wartości nałogowych o zaprogramowaną histerezę (histereza 

to zmiana wartości aktualnej o wartość zwaną histerezą np. aktualny poziom wynosi 100 cm zmiana 

poziomu o 20 cm (histereza) w górę i w dół) powoduje natychmiastowe wysłanie informacji do stacji 

bazowej. Dzięki temu użytkownik ma cały czas informacje o aktualnym stanie obiektu oszczędzając 

przy tym pakiety transmisji danych. 

System wizualizacji ma umożliwiać bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, rejestrację 

wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie wykresów.  

System wizualizacji ma za zadanie w przejrzysty sposób zobrazować dany proces technologiczny 

zrozumiały dla użytkownika. Minimalny funkcji, które musi posiadać system: 

 moduł alarmów bieżących i historycznych, 

 moduł trendów/wykresów bieżących i historycznych, 

 moduł raportów i statystyk,  

 moduł zapisu danych w bazie SQL, 

 moduł automatycznego uruchamiania systemu, 

 baza danych SQL. 
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13.1. Wizualizacja urządzeń: 

Parametry objęte wizualizacją: 

 poziom i objętość wody w zbiornikach retencyjnych (sonda hydrostatyczna w każdym 

zbiorniku)  

 poziom wody w studni (sonda hydrostatyczna w studni) 

 pomiar prądu obciążenia pompy głębinowej (analogowy przekładnik prądowy dla pompy 

głębinowej) 

 przepływ wody przez wodomierz wody surowej (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość) 

 przepływ wody przez wodomierz wody na sieć (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość) 

 stany dla pompy głębinowej (praca/awaria/suchobieg) 

 kontrola krańcówek włazów/drzwi 

 stan dla sprężarki (praca/awaria) 

 awaria niskie ciśnienie powietrza 

 stop SUW 

 awaria stacji uzdatniania wody 

 awaria zasilania 

 awaria przetworników 

 dla zestawu hydroforowego : 

o stan pracy dla pomp (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona) 

o ciśnienie za zestawem hydroforowym 

o częstotliwość na wyjściu przetwornicy 

o awaria zestawu hydroforowego 

 


