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Zad. 38/1. Wyposażenie w sondę hydrostatyczną oraz montaż oświetlenia w komorze 

rozdzielczej na OŚ Podlesie 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Inwestor: 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

40 - 322 Katowice, ul. Wandy 6 

 

Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 

 

38300000-8 Przyrządy do pomiaru 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 

45000000-7 Roboty budowlane 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

 

 

 

1. Opis  

 

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sondy 

poziomu ścieków i czujnika pomiaru poziomu w komorze K2 oraz oświetlenia w komorze 

rozdzielczej KR (rys. 01 i 02), pozwalających na bieżące monitorowanie wysokości zwierciadła 

ścieków w komorach wraz z budową ciągu pieszego – chodnika do komory K2 na OŚ Podlesie  

w Katowicach, ul. Zaopusta 70. Zakres zamówienia obejmuje: 

- dostawę urządzeń (w tym: sonda poziomu ścieków i czujnik pomiaru poziomu, system oświetlenia), 

- instalację urządzeń, 

- instalację armatury, 

- instalacje elektryczne, 

- ułożenie chodnika. 

 

1.1. Lokalizacja 

 

Oczyszczalnia ścieków „Podlesie” znajduje się na terenie województwa śląskiego w mieście Katowice 

w jego południowej części i obsługuje dzielnice: Murcki, Piotrowice, Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, 

Podlesie, Kolonia Boże Dary. Ścieki oczyszczone kierowane są do odbiornika jakim jest rzeka 

Mleczna w zlewni rzeki Wisły. 

Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi: 

• Przepływ średnio dobowy Qdśr=14 000 m3/d 

• Obciążenie  65 000 RLM 

Komora K2 i KR zlokalizowane są w północno-zachodniej części oczyszczalni. Komora rozdzielcza 

usytuowana jest między komorą kraty wstępnej, a budynkiem hali krat i pompowni. Natomiast 

komora K2 jest komorą przelewową, do której, jako pierwszej, dopływają ścieki z kolektora 

ściekowego. Obydwa obiekty znajdują się na terenie zamkniętym (rys. 1). 
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1.2. Stan obecny  

 

Ścieki dopływają do oczyszczalni żelbetowym kolektorem z rur WIPRO Dn1400mm przez komorę 

przelewową K2, przepływową K1 oraz komorę nowo zabudowanej kraty rzadkiej do komory 

rozdzielczej KR przed budynkiem krat z pompownią ścieków (ob. 1). 

 

Istniejąca komora K2 o głębokości 7,54m i wymiarach 2,4x2,0m zlokalizowana jest na kolektorze  

w odległości 7m od północnego boku ogrodzenia. Komorę stanowi monolityczna prostokątna studnia 

żelbetowa z przykryciem z płyt betonowych. W ścianie bocznej komory został umieszczony przelew 

awaryjny o rzędnej 255,06m npm. 

Komora KR została wykonana jako podziemny obiekt o wymiarach: 4x7,7m i głębokości 8,35m, 

zhermetyzowany laminatami poliestrowo-szklanymi o wymiarach 4,5x8,5m z zamontowanym włazem 

(rys. 02). Przykrycie komory rozdzielczej zostało wyposażone w króciec rurowy do podłączenia rury 

odprowadzającej powietrze oraz we włazy rewizyjne umożliwiające zejście do komory. Powietrze  

z komory rozdzielczej kierowane jest do biofiltra. Do komory rozdzielczej doprowadzony jest z 

komory K1 kolektor główny Ø1400, na którym zabudowano komorę kraty wstępnej oraz rurociąg 

doprowadzający ścieki z kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni. Z komory rozdzielczej wychodzą 3 

rurociągi Ø1000 odprowadzające ścieki do hali krat. Wewnątrz komory na wlotach do rurociągów 

Ø1000 zainstalowano 3 zasuwy wrzecionowe ze stali nierdzewnej o przelocie okrągłym DN1000 z 

napędem ręcznym i elektrycznym z panelem sterowniczym umożliwiającym lokalne sterowanie 

ręczne oraz z centralnej dyspozytorni. W komorze zamontowano podesty robocze wraz z barierkami 

wykonane ze stali 0H18N9. Z komory tej ścieki przepływają trzema kanałami Dn1000mm do hali 

krat. Po oczyszczeniu w poszczególnych procesach mechanicznych i biologicznych, ścieki są 

klarowane w osadnikach wtórnych, z których ścieki oczyszczone kierowane są do zewnętrznego 

zbiorczego żelbetowego otwartego koryta odpływowego o szerokości b=1,2m, odprowadzającego 

medium do odbiornika. 

 

Na oczyszczalni ścieków zastosowano do automatyzacji i sterowania system rozproszony, składający 

się z trzech wydzielonych węzłów sterowania i monitoringu oparty o sterowniki programowalne, 

połączone Ethernetową magistralą komunikacyjną w postaci pierścienia światłowodowego.  

W budynku pompowni zlokalizowana jest Dyspozytornia Centralna z komputerową stacją 

operatorską. W celu umożliwienia rozbudowy systemu, zastosowano kable dwunastowłóknowe, 

wielomodowych 50/125 OM2. Poprzez interfejs w postaci zarządzalnego Ethernetowego switcha 

optoelektronicznego, pojedyncze węzły systemowe (sterowniki PLC) są połączone patchcordami do 

przełącznic światłowodowych i wpięte do magistrali światłowodowej. Zastosowano przełącznice 

zlokalizowane w szafach sterowniczych. W każdym węźle zainstalowano lokalny panel operatorski  

z ekranem dotykowym, pozwalający na podgląd stanów poszczególnych urządzeń, lub sterowanie np.  

w wypadku awarii komunikacji z systemem nadrzędnym.  

Oprócz komunikacji Ethernetowej zastosowano komunikację cyfrową z wykorzystaniem protokołu 

PROFIBUS DP do połączenia falowników, przepustnic regulacyjnych i wielokanałowych, 

uniwersalnych przetworników pomiarowych. Zadaniem systemu jest umożliwienie sterowania oraz 

nadzór procesu technologicznego zarówno z poziomu Dyspozytorni Centralnej jak i Lokalnych Paneli 

Operatorskich. 

 

Sterownik PLC1 

Szafa sterownicza SA1 ze sterownikiem PLC1 jest zlokalizowana w rozdzielni R1, w budynku hali 

krat z pompownią. PLC1 ma za zadania sterowanie i monitorowanie pracy: 

- hali krat z pompownią, obiekt 1 

- komory wlotowej, obiekt K1 

- komory rozdzielczej, obiekt KR 

- piaskownika z separatorem i płuczką piasku, obiekt 2 

- budynku odwadniania osadu, obiekt 38 

- stacji zlewczej ścieków dowożonych SZP1/15 

- stacji poboru próbek ścieków surowych 

- biofiltrów BF1/39B i BF1/39A 



 3 

Na drzwiach szafy zabudowany jest panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym LCD.  

 

Centralna dyspozytornia 

W centralnej dyspozytorni, zlokalizowanej w obiekcie nr. 1 zainstalowano stację operatorską  

z komputerowym systemem nadzoru dla potrzeb prowadzenia procesu technologicznego i monitoringu 

pracy urządzeń. 

 

2. Szczegółowy opis prac 

 

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż wraz z uruchomieniem oświetlenia w celu poprawy pracy 

i bezpieczeństwa pracowników, sondy poziomu ścieków wraz z czujnikiem pomiaru poziomu w celu 

ciągłej kontroli napływu ścieków do komory przelotowej oraz budowę ciągu pieszego w celu dostępu 

do komory z zamontowaną sondą poziomu.  

 

2.1. Wymagania techniczne urządzeń 

2.1.1. Oświetlenie komory rozdzielczej : 

 

A. Rozdzielnica (złącze kablowe) ze stali nierdzewnej gatunek 1.4541 

(wymiary: wys/szer/gł: 15/20/11 cm)        - 1 szt. 

B. Stelaż ze stali perforowanej 40x40 mm nierdzewnej gatunek min. 1.4541         - około 1m 

C. Naświetlacz przemysłowy        - 2 szt. 

 źródło światła: diody led 

 przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem: 21 i 22 

 moc: max 100 W  

 strumień świetlny: nie mniej niż 11 800 lm 

 temperatura barwy światła: naturalna 4000 K 

 wskaźnik oddania barw: CRI: >80 

 napięcie zasilania: 230 V 

 klasa ochronności: min IP 65 

 temperatura pracy: minimalny zakres - 40°C ~ +40°C 

 czas pracy: nie mniej niż 50 000 godzin 

 obudowa korpusu: stal nierdzewna gatunek min 1.4541  

 klosz: szkło hartowane 

 ochrona przepięciowa 

 deklaracja zgodności UE 

 uszkodzenie jednej diody naświetlacza nie może wpływać na pracę pozostałych diod 

 montaż: bezpośrednio do barierki ochronnej z możliwością łatwego demontażu (osprzęt 

montażowy ze stali nierdzewnej gatunek min 1.4541) 

 dokumentacja: w języku polskim 

 

D. Hermetyczny wyłącznik oświetlenia                   - 1 szt. 

E. Kabel zasilający z rozdzielni R1 – N2XY-J 3x2,5mm2     - około 40 mb 

F. Kabel z ROKR do każdego z naświetlaczy 3x1,5 H05RR-F     - około 20 mb 

G. Zabezpieczenia 

 wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B 20A (zabezpieczenie w rozdzielni R1) - 1 szt. 

 wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P 10A (oświetlenie)                                    - 1 szt. 

 ogranicznik przepięć klasy D - 2 szt.                    

 

H. Listwy zaciskowe 

I. Peszel ochronny 

J. Taśma ochronna 
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K. Korytka kablowe ze stali nierdzewnej gatunek min 1.4541 – ilość dobrać do wybranej trasy 

kablowej w komorze 

L. Dławiki kablowe 

 

2.1.2. Prace i uwagi montażowe 

2.1.2.1.   Skrzynkę (złącze kablowe) oświetlenia komory rozdzielczej należy zamocować na 

istniejącym stelażu znajdującym się obok komory rozdzielczej, na którym zamontowano trzy 

skrzynki (złącza kablowe) zasilania napędów zastawek Z1, Z2, Z3. 

 

2.1.2.2.   Wyłącznik oświetlenia komory należy zamontować na korytku perforowanym ze stali 

nierdzewnej min 0H18N9 przytwierdzonym do stelaża, na którym zamocowana zostanie 

nowa skrzynka. 

 

2.1.2.3.   W rozdzielni R1 należy zamontować wyłącznik nadmiarowo-prądowy 20A. 

 

2.1.2.4.   Okablowanie pomiędzy rozdzielnią R1 a skrzynką należy ułożyć w istniejących trasach 

kablowych, w pozostałych miejscach trasy zastosować montaż natynkowy. Przewody 

prowadzone w ziemi ułożyć w peszlach ochronnych i oznaczyć niebieską taśmą.  

Kabel zasilający skrzynkę z rozdzielni R1 – N2XY-J 3x4mm2   -  około 40 mb 

 

2.1.2.5.   W nowo zamontowanej skrzynce oświetlenia komory zamontować dławiki kablowe  

o otworach odpowiadających kablom, bezpiecznik nadmiarowo-prądowy 10A 

zabezpieczający obwód oświetlenia komory. Oprzęt (wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 

złączki szynowe np. ZUG 2,5 montować na listwie TH35. Złączki szynowe: dla przewozów 

fazowych kolor: szary / dla przewodu N kolor: niebieski / dla przewodu PE kolor: żółto-

zielony).  

W skrzynce zamontować ograniczniki przepięć klasy D dla każdego naświetlacza oddzielnie.  

 

2.1.2.6.   Z ROKR do każdego z naświetlaczy należy doprowadzić osobny kabel (giętki) zasilający – 

brak jakichkolwiek puszek łączeniowych pomiędzy lampami i skrzynką oświetlenia komory. 

Przewody prowadzone w ziemi ułożyć w peszlach ochronnych i przykryć taśmą koloru 

niebieskiego. Naświetlacze zamontować na barierkach pomostu w połowie komory, mając na 

uwadze zapewnienie bezpośredniego dostępu pracowników w razie awarii czy bieżącej 

konserwacji lub konieczności demontażu. Konstrukcja mocująca powinna zapewnić 

możliwość obrotu naświetlacza w pionie i poziomie.  

Kabel od skrzynki oświetlenia komory do naświetlaczy 3x1,5 H05RR-F -  około 40 mb 

 

2.1.2.7.  Prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej oraz zgodnie  

z przepisami prawa w sposób niezagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej 

ludzi, zgodnie z wymogami przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska. 

 Po uruchomieniu instalacji oświetlenia zakończenie prac należy potwierdzić protokołem 

 odbioru instalacji, którego załącznikiem będzie schemat skrzynki oświetlenia komory oraz 

 protokół z wykonania pomiarów elektrycznych. 

 

2.1.3. Sonda poziomu 

 

A. Sonda poziomu – instalacja w kolektorze doprowadzającym ściek surowy do zbiornika 

retencyjnego wraz z czujnikiem pomiaru poziomu ścieków w komorze K2  
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Podstawowe parametry techniczne sond: 

• sposób pomiaru: ultradźwiękowy bezkontaktowy, strefa martwa max 30cm 

• kompensacja temperatury zewnętrznej w zakresie minimum od  -30oC do 80oC  

• obudowa czujnika: wykonana z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne, stopień 

ochrony obudowy IP67 

• sposób montażu: przyłącze procesowe gwintowane 

• zasilanie 24V DC  poprzez linię odseparowaną galwanicznie  z przetwornika pomiarowego 

• komunikacja z przetwornikiem: cyfrowa - szyfrowana, czujnik automatycznie rozpoznawany 

przez przetwornik pomiarowy,  

• błąd sumaryczny pomiaru nie większy niż 5% 

• armatura montażowa dedykowana przez producenta, ze stali nierdzewnej min 0H18N9 

odporna na korozję i działanie czynników chemicznych,  

• certyfikat CE  

• zgodność z normami UE 

• dokumentacja w języku polskim 

 

B. Przetwornik 2 kanałowy z komunikacją MODBUS  RTU   - 1 szt. 

• ilość kanałów: dwa, czujnik poziomu rozpoznawany automatycznie,  

• wyświetlacz: elektroniczny graficzny kolorowy z przyciskami 

• wbudowany port USB, 

• wykonanie modułowe (z możliwością rozbudowy)  

• zasilanie: 230V~, 

• stopień ochrony IP67, druga klasa ochronności 

• parametry pracy – temperatura w granicach min:  od -15oC do 80oC  

• obsługa danych pomiarowych: 

- pamięć wyników pomiarów zapisywana w nieulotnej pamięci w przetworniku  

  i w czujnikach (dane z min. 1 roku) 

- wbudowane liczniki (pomiar przepływu),  

- dostęp do danych pomiaru chwilowego, dobowego, miesięcznego, rocznego,  

- możliwość skopiowania danych poprzez wbudowany port USB 

• komunikacja: MODBUS RTU, wyjście impulsowe (programowalne), 

• możliwość podłączenia innych typów sond pomiarowych np. pH, temperatury 

• certyfikat CE  

• zgodność z normami UE 

• dokumentacja w języku polskim  

 

C. Zwężka pomiarowa do zabudowy w istniejącym kolektorze ɸ1400    - 1 szt. 

• materiał: stal nierdzewna min 0H18N9, odporna na korozję i czynniki chemiczne,  

• montaż: w istniejącym kolektorze ɸ1400 doprowadzającym ścieki do zbiornika retencyjnego 

• kształt zwężki oraz jej parametry należy dobrać tak, aby umożliwiać pomiar przy 

napełnieniu minimalnym oraz całkowitym wypełnieniu kolektora 

 

D. Kompletna szafka elektryczna ze stali nierdzewnej min 0H18N9 wraz z postumentem do 

zainstalowania przetwornika do sond poziomu, układu zasilania i komunikacji z systemem 

automatyki         - 1 szt. 
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•wymiary dostosowane do zabudowy przetwornika pomiarowego, zabezpieczeń elektrycznych 

i przepięciowych, listwy komunikacyjnej do systemu automatyki.  

• Stopień ochrony IP66 

• Wyposażenie:  

- oświetlenie wewnętrzne LED z czujnikiem otwarcia drzwi 

- drzwi pełne z uszczelką poliuretanową i zamkiem 

- grzałka elektryczna dobrana do wymiarów skrzynki z termostatem 

 (ogrzewanie zimowe)       - 1 szt. 

- gniazdo serwisowe 230V – 16A zamontowane wewnątrz   - 1 szt. 

- wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia przetwornika  - 1 szt. 

- wyłącznik namiarowo prądowy 16A (zabezpieczenie gniazda - prądowym) 

- wyłącznik różnicowoprądowy      - 1 szt. 

- organicznik przepięć klasy D (typ 3) bezpośrednio na zasilaniu przetwornika  - 1 szt. 

• Postument pod szafkę betonowy prefabrykowany o wysokości min. 50 cm do wkopania  

w grunt na głębokość min 30 cm, z otworem kablowym w części centralnej, zabezpieczony  

z zewnątrz preparatem bitumicznym 

 

E. Konwerter MODBUS RTU / Karta rozszerzeń do sterownika PLC1  - 1 szt. 

• model dostosowany do współpracy z istniejącym sterownikiem PLC1, ma zapewniać ciągłą 

komunikację i przesyłanie danych pomiarowych z nowo instalowanych czujników (sonda 

NR1 i sonda NR2 )  

• certyfikat CE  

• zgodność z normami UE 

• dokumentacja w języku polskim 

 

2.1.4. Prace i uwagi montażowe 

2.1.4.1.   Montaż urządzeń 

• montaż urządzeń poziomu ścieków na stelażach ze stali nierdzewnej gatunku 1.4541  

  w komorze K2 oraz kolektorze doprowadzającym ścieki do zbiornika, 

• zabudowa postumentu betonowego oraz stelaża do montażu skrzynki wykonanego ze 

  stali nierdzewnej gatunku 1.4541,  

• montaż skrzynki elektrycznej na postumencie betonowym prefabrykowanym w odle-

  głości 1 m od przykrycia komory K2 i stelaża na wysokości min 1,5m od poziomu 

  przykrycia komory (wysokość umożliwiająca ergonomiczny dostęp do przetwornika),  

• montaż przetwornika pomiarowego w nowo zabudowanej szafce elektrycznej przy 

  komorze K2 

• montaż zabezpieczeń elektrycznych w rozdzielni R1 (wyłącznik 3P B 32A) 

• montaż zabezpieczeń przepięciowych w szafie SA1 (dyspozytornia)  

• montaż konwertera MODBUS RTU  w szafie SA1 (w przypadku konieczności) do 

  współpracy ze sterownikiem PLC1,  

• montaż zabezpieczeń elektrycznych i przepięciowych w nowo zabudowanej szafce 

  elektrycznej przy komorze K2 

 

2.1.4.2.  Czujniki sondy poziomu należy zamontować i uruchomić zgodnie z wytycznymi producenta  

i w taki sposób, który umożliwiałby ergonomiczny i łatwy dostęp w celu przeprowadzenia 

kalibracji i prac konserwacyjnych. 

Pierwsze uruchomienie i kalibrację czujnika wykona wykonawca z przedstawicielem 

producenta urządzenia. 
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2.1.4.3.  Przetwornik należy zamontować i uruchomić zgodnie z wytycznymi producenta i w taki 

sposób, który będzie umożliwiał ergonomiczny i łatwy dostęp w celu przeprowadzenia 

kalibracji i prac konserwacyjnych. W przypadku konieczności rozbudowy sterownika PLC1 

w pomieszczeniu dyspozytorni aby obsłużyć sygnały poziomu (sonda NR1) oraz przepływu 

(sonda NR2) należy zakupić i uruchomić wymagane dodatkowe karty rozszerzeń lub 

konwertery MODBUS RTU. Elementy te należy tak dobrać, aby zapewnić prawidłową 

komunikację i ciągły przesył danych pomiarowych z w/w urządzeń. 

2.1.4.4.   Zwężkę pomiarową należy zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

 

2.1.5.   Okablowanie 

A. wykonanie wykopu i ułożenie kabla zasilającego w peszlu na głębokości min. 0,5m na trasie: 

 1) od rozdzielni R1 do nowo zabudowanej skrzynki elektrycznej przy komorze K2 – kabel 

  N2XY-J 5x4mm2       - około 130 mb 

 2) od szafy SA1 (dyspozytornia) do nowo zabudowanej skrzynki elektrycznej przy komorze 

  K2 wraz z zasypaniem, zagęszczeniem terenu po wykopie – kabel RTU - YKSLYekw 

  4x0,75mm2        - około 100 mb 

 

B. montaż natynkowy przewodów zasilających i sygnałowych pomiędzy przetwornikiem 

 pomiarowym i sondami poziomu  

 

C. złączki szynowe dla przewodów fazowych kolor: szary / dla przewodu N kolor: niebieski / dla 

 przewodu PE kolor: żółto-zielony 

 

2.1.5.1. Uwagi montażowe: 

 Okablowanie należy ułożyć w miarę możliwości w istniejących trasach kablowych,  

w pozostałych miejscach trasy zastosować montaż natynkowy. Przewody prowadzone w ziemi 

zabezpieczyć peszlami ochronnymi i oznaczyć folią ochronną w kolorze niebieskim. Nie 

dopuszcza się stosowania nieekranowanych przewodów sygnałowych (np. tzw. skrętki 

komputerowej) oraz przewodów elektrycznych przeznaczonych do instalacji wewnętrznych. 

Dobór przewodów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zamontowanie RK2 w pełni wyposażonej w osprzęt elektryczny, pełnym okablowaniem  

w korytkach kablowych i przetwornikiem sondy poziomu przy komorze K2. Osprzęt w K2 

montowany na listwach TH35. Okablowanie K2 przykryte panelem frontowym z otworami na 

dostęp do wyłączników nadmiarowo-prądowych, przetwornika.  

 wykonanie schematu rozdzielnicy RK2. 

 

 

2.1.6. Modyfikacja istniejących szaf elektrycznych i sterowniczych 

 podłączenie nowo instalowanych urządzeń do istniejącej sieci elektrycznej i automatyki.  

 

2.1.7. Uruchomienie urządzeń 

• nowo instalowanych sond poziomu z przetwornikiem sygnału, 

• wykonanie pomiarów i sprawdzenia stanu izolacji, 

• wykonanie pomiarów ochrony porażeniowej, 

• przygotowanie protokołu odbioru instalacji,  

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
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2.2. Prace programistyczne  

 

2.2.1. Wizualizacja urządzeń na panelach operatorskich i w systemie SCADA 

 Zgodnie z poniższym zakresem: 

 • wprowadzenie wartości pomiaru z sondy NR1 do bazy danych, 

• wprowadzenie wartości pomiaru przepływu z sondy NR2 do bazy danych, 

• wprowadzenie sygnałów pomiarowych z sond do generatora trendów, 

• wprowadzenie odczytu on-line i liczników wartości pomiaru do zakładki „KRATY” oraz 

  nowo projektowanej „ZBIORNIK”  

 

2.2.2. Wprowadzenie algorytmu pracy należy zrealizować zgodnie z poniższym zakresem: 

 wprowadzenie algorytmu pracy nowo podłączonych sond poziomu/przepływu do istniejącego 

 sterownika PLC 1  znajdującego się w szafie sterowniczej SA1 w pomieszczeniu dyspozytorni 

 w obiekcie nr 1 (budynek krat) . Szczegółowe dane na temat algorytmu zostaną ustalone  

 z Użytkownikiem obiektu.  

 

2.2.3. Uruchomienie komunikacji 

• sprawdzenie poprawności wskazań wartości pomiarów z nowo instalowanych urządzeń, 

  generatora trendów, zdarzeń, alarmów,  

 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej (część AKPIA) 

 

 

2.3. Roboty budowlane 

Należy wykonać w terenie zielonym (trawnik) ciąg pieszy – chodnik przez utwardzenie dojścia do 

komory przelotowej kostką betonową grubości 6 cm, na szerokości 80cm, długość max. 35mb (od 

komory K1 do komory K2) z obrzeżem chodnikowym o wym. 100x20x6cm ułożonej na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa 0-31,5mm gr. 15 cm. 

 

 

3. Wymagania dla rozwiązań technicznych 

 

3.1. Kostka brukowa musi spełniać wymagania związane ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

PN EN-1338:2003/AC:2006 „Betonowe kostki brukowe – wymagania i metody badań” oraz PN 

EN 13791:2008 „Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych 

wyrobach betonowych”.  

 

3.2. Krawężniki betonowe oraz obrzeża betonowe muszą spełniać wymagania związane ze zharmo-

nizowaną specyfikacją techniczną PN EN-1340:2004/AC2007 „Krawężniki betonowe – 

wymagania i metody badań” oraz PN-EN 13791:2008 „Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie 

w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych”.  

 

3.3. Kruszywa do podbudów, betonów, stabilizacji muszą spełniać wymagania związane ze zharmo-

nizowaną specyfikacją techniczną PN EN-13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie 

związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,  

PN EN-13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” oraz PN 

EN-12620 „Kruszywa do betonu”. 

3.4. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  

i posiadają wymagane deklaracje zgodności. 
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4. Obowiązki wykonawcy 

 

W ramach wykonania zamówienia Wykonawca: 

a) dostarczy, zamontuje i uruchomi:  

- ultradźwiękową sondę poziomu oraz czujnik poziomu, 

- system oświetlenia; 

b) wykona roboty budowlane polegające na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej. 

Wszystkie prace montażowe muszą być przeprowadzone zgodnie z normami, przepisami prawa oraz 

wytycznymi. 

Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników obsługi (minimum 5 osób) zrealizowanego  

w terminie ustalonym przez KW SA – Użytkownika oczyszczalni; instruktaż dla pracowników 

oczyszczalni z czynności obsługowych urządzeń powinien trwać min. 1 godzinę. 

 

5. Gwarancja 

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję jakości na okres minimum 36 miesięcy od dnia 

bezusterkowego podpisania protokołu odbioru. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany 

będzie do podjęcia interwencji w przypadku awarii w maksymalnym czasie 48 godzin od chwili jej 

zgłoszenia (telefonicznie lub pisemnie za pomocą fax lub poczty elektronicznej). Maksymalny czas na 

usunięcie awarii: 21 dni kalendarzowych. Każdorazowo z przeprowadzonego usunięcia awarii 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu protokół.   

Wady zamontowanych elementów ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę 

bezpłatnie lub przez wskazanego przez Wykonawcę serwisanta na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany w okresie gwarancji wszystkich wadliwie 

działających części i osprzętu na nowe. Części naprawiane lub wymieniane w ramach gwarancji 

zostaną objęte okresem gwarancji nie krótszym niż dwanaście miesięcy, który nie może się skończyć 

wcześniej niż okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia.  

Trzykrotna naprawa tego samego elementu w okresie gwarancji, mająca wpływ na prawidłową pracę 

poszczególnych urządzeń, kwalifikuje go do wymiany na nowy, na koszt Wykonawcy.  Skorzystanie  

z uprawnień wynikających z gwarancji nie może być uzależnione od wykonania montażu przez 

Wykonawcę.  

 

6. Dodatkowe uwarunkowania: 
 

6.1. Przebywanie na zamkniętym terenie oczyszczalni ścieków tylko po otrzymaniu tymczasowych 

przepustek oraz odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez uprawnionego przedstawiciela 

KW SA, dla pracowników Wykonawcy wskazanych na imiennej liście (listę należy przekazać  

w dniu podpisania umowy).  

 

6.2. Wykonywanie prac w godzinach 7.00-14.00, w czasie obecności kierownictwa oczyszczalni 

ścieków. 

  

6.3. Wykonanie zadania w czasie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków i pracy urządzeń 

(zachowanie ciągłości prowadzenia procesów technologicznych). Zamawiający przewiduje 

możliwość ewentualnego zamknięcia dopływu ścieków do komory rozdzielczej na czas 

prowadzenia prac montażowych przez zamknięcie głównej zastawki w komorze K1 na wlocie 

oczyszczalni tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i czasu wyłączenia z KW SA – 

kierownictwem OŚ Podlesie (harmonogram). W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić 

szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i minimalizację 

uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami. 
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6.4. Prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem czasowym uzgodnionym z kierownictwem 

Oczyszczalni Ścieków Podlesie, w szczególności dotyczy wskazania prac, dla których konieczne 

będzie zamknięcie dopływu ścieków. Zmiany do harmonogramu i dodatkowe ustalenia dotyczące 

prac należy każdorazowo uzgodnić z kierownictwem Oczyszczalni Ścieków Podlesie.  

 

6.5. Prowadzenie prac zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 

492), obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z załączoną „Instrukcją bezpiecznej pracy 

przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych” opracowaną przez służby 

Katowickich Wodociągów SA (IOBP). 

 

6.6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót. 

 

6.7. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na 

terenie objętym robotami oraz wokół obiektu, z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego. 

 

6.8. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w wyniku realizacji zamówienia 

odpadów. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy 

wywieźć z terenu inwestycji i utylizować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi  

przepisami, w szczególności z zapisami Ustawy o odpadach (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987). Na 

potwierdzenie prawidłowego zagospodarowania odpadów należy w dokumentacji odbiorowej 

przedstawić karty przekazania odpadów określające ilość i miejsce odbioru. Wybór miejsca 

utylizacji odpadów należy do Wykonawcy. 

 

6.9. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami 

realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie i w terminie 

wykonania robót.  

 

 

 

 

 

 

 

 

opr. BW 


