
 1 

Wymiana armatury i rurociągów technologicznych na poziomie „0” w budynku pompowni 

recyrkulatu na OŚ Panewniki w Katowicach 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Inwestor: 

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

40 - 322 Katowice, ul. Wandy 6 

 

Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 

 

44161000-6 Rurociągi 

42122000-0 Pompy 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Przedmiot zamówienia  

 

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana rurociągów i armatury wraz z podłączeniami 

elektrycznymi w budynku pompowni recyrkulatu na OŚ Panewniki w Katowicach,  

ul. Panewnicka 330c.  

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie na jej podstawie opisanych 

prac,  

 demontaż istniejących rurociągów wraz z armaturą, 

 demontaż istniejącego okablowania wraz ze skrzynkami zasilającymi i sterowniczymi, 

 dostawę urządzeń i wyposażenia wg specyfikacji, 

 montaż nowych rurociągów, 

 montaż armatury wraz z podłączeniem do zasilania i sterowania, 

 instalacje elektryczne i AKPiA, 

 prace programistyczne, 

 konieczne roboty budowlane. 

 

Charakterystyka obiektu 

 

Oczyszczalnia ścieków „Panewniki” zlokalizowana jest w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy  

ul. Panewnickiej 330c i obsługuje dzielnice miasta Katowice: Panewniki, Ligota, część dzielnicy Ochojec, 

Brynów część wschodnia - Os. Zgrzebnioka. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kłodnica 

(zlewnia rzeki Odry) w km 69+680. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 661 ha. 

Jest to oczyszczalnia mechaniczno–biologiczna z usuwaniem azotu i fosforu, chemicznym strącaniem 

fosforu oraz stabilizacją tlenową osadu.  

 

Parametry oczyszczalni 

·   Przepustowość nominalna: Qdśr = 18 000 m3/d 

·   Obciążenie nominalne: 77 000 RLM 

Jednym z kluczowych obiektów oczyszczalni jest pompownia recyrkulatu, której zadaniem jest 

gospodarka osadem czyli rozdział strumienia na osad recyrkulowany, wracający do układu i osad 

nadmierny, kierowany na zagęszczacze mechaniczne a następnie do odwodnienia na prasach 
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taśmowych, skąd odwodniony odpad magazynowany jest w kontenerach i następnie wywożony  

z terenu oczyszczalni przez wyspecjalizowane firmy. 
 

Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą na obiekcie w ciągłej eksploatacji, w trakcie 

prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych 

prac i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami.  

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji 

przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie.  

Po zakończeniu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do 

przywrócenia porządku i czystości na terenie obiektu (w miejscu prowadzonych prac) oraz przywrócenia 

terenu do stanu poprzedniego (w szczególności dotyczy zagospodarowania terenów zielonych). 

 

Szczegółowy zakres zamówienia  

 

I. Dostawa, w tym: 

 

1. Zasuwy z napędem elektrycznym  

2. Skrzynki sterowania miejscowego do zasuw 

3. Rozdzielnica stojąca zamykana  

4. Pompa odwadniająca rząpie wraz z układem sterowania 

5. Rurociągi ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 

 

Szczegółowe wymagania techniczne   

 

1. Zasuwa z napędem elektrycznym – 3 szt. Ø500 mm, 1 szt. Ø200 mm 

 

Zasuwy kanalizacyjne kołnierzowe równoprzelotowe. 

 Ciśnienie 1,0 MPa. 

 Korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego klasy EN-GJS-400 (GGG40) lub EN-

 GJS-500 (GGG50) 

 Korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub. Śruby z łbem imbusowym wykonane ze stali 

nierdzewnej, całkowicie wpuszczone w pokrywę i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem masą 

plastyczną na gorąco. Dopuszczamy sposób łączenia pokrywy z korpusem tzw. bezśrubowy. 

 Wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą 

epoksydową o min. grubości 250 mikronów – badanie przeprowadzone wg. wymogów GSK RAL. 

 Przyłącza kołnierzowe: PN-EN 1092-2:1999, ISO 2531, DIN 2501. 

 Trzpień niewznoszący z przewierconym zakończeniem kwadratowym o zbieżności 1/20, wykonany 

ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno, zabezpieczony nakrętką oporową, nakrętka 

wykonana z utwardzonego powierzchniowo mosiądzu. 

 Przedłużacz do zasuwy powinien być bezpośrednio montowany na trzpieniu zasuwy, nie dopuszcza 

się stosowania adapterów między trzpieniem a przedłużaczem. 

 Uszczelnienie trzpienia min. trzy oringi. Preferowana uszczelka wargowa z gumy odpornej na 

działanie ścieków miejskich stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy lub czwarty o-ring. 

 Łożyskowanie trzpienia zapewniające uruchomienie zasuwy nawet po długim okresie jej 

nieużywania, za pomocą np. niskotarciowych podkładek tworzywowych. 

 Uszczelnienie zwrotne zasuw zabezpieczające korek górny uszczelnienia trzpienia przed 

zanieczyszczeniem zewnętrznym.  

 Klin-nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą odporną na działanie ścieków miejskich  

o grubości 1,5 mm z pełnym przelotem przez klin. Nalewka w stopce klina umożliwiająca 

zamknięcie zasuwy w razie dostania się zanieczyszczeń. 

 Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy. 
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 Pełny prosty przepływ przez zasuwę dla przepływającego medium bez przewężeń i gniazda  

w miejscu zamknięcia - równoprzelotowa średnica otworu równa średnicy nominalnej. 

 Ogranicznik posuwu klina nie dopuszczający do kontaktu klina z uszczelnieniem górnym  

w pokrywie. 

 Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu z gumy odpornej na działanie ścieków miejskich, 

zagłębiona w rowku w korpusie lub w pokrywie. 

 Oznaczenie producenta zasuwy umieszczone na korpusie zasuwy – producent, średnica, ciśnienie, 

nr katalogowy, rok produkcji, klasa żeliwa. 

 

Wymagane dokumenty dla zasuw 

a. Deklaracja zgodności z PN. 

b. Karta katalogowa 

c. Certyfikat GSK-RAL 

 

Napęd zasuwy: elektryczny, pozycyjny zamknij otwórz 

 rodzaj pracy: S2 15 min. (wg EN 60034-1:2005),  

 zasilanie: 400V, 50Hz,  

 zabezpieczenie min IP67, klasa izolacji F,  

 komplet styczników i wejść/wyjść sterujących,                                                                                                                         

 zabezpieczenie antykorozyjne KS,  

 termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika,  

 zabezpieczenie przeciążeniowe silnika,    

 2 wyłączniki krańcowe i  2 wyłączniki momentowe, 

 grzałka antykondensacyjna,  

 mechaniczny wskaźnik stopnia otwarcia/zamknięcia na korpusie napędu, 

 awaryjny napęd ręczny, 

 

2. Skrzynka sterowania miejscowego - 4 szt. 

 

 Materiał wykonania: stal nierdzewna min. 0H18N9, 

 Obudowa:  klasa szczelności min. IP66, z płytą montażową, drzwi pełne 

 Wymiary:  min.  600x300x200mm   

 Wyposażenie:  

- przyciski zamknij/otwórz, 

- przełącznik 3 drogowy praca zdalna/praca lokalna/postój 

- lampki kontrolne stanu pracy i awarii typu led,  

- wyłącznik bezpieczeństwa grzybkowy 

- układ resetowania po awarii oraz skojarzony z wyłącznikiem bezpieczeństwa 

- układ sterowania przygotowany do podłączenia komunikacji zdalnej  

 Sposób montażu: na stojaku wykonanym ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 o wysokości min.1,2m 

nad poziomem posadzki, kotwy ze stali nierdzewnej min. 0H18N9. 

 

3. Rozdzielnica stojąca zamykana  - 1 szt. 
 

 Materiał wykonania: stal nierdzewna min. 0H18N9,  

 Wymiary minimum 800x 2060 x 300 mm  

 Klasa szczelności min. IP30 

 Drzwi pełne z zamkiem   

 Płyta montażowa wraz z akcesoriami do montażu elementów elektrycznych 

 

4. Pompa odwadniająca rząpie – 1. szt.  

 

 Materiał korpusu: stal nierdzewna min. 0H18N9,  

 Materiał wirnika: stal nierdzewna min. 0H18N9, 
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 Materiał stojana i wału napędowego: stal nierdzewna min. 0H18N9,  

 Układ zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem 

 Kosz ssawny do zabezpieczenia pompy przed cząstkami stałymi 

 Klasa szczelności min. IP68  

 Zasilanie 1 fazowe 230V AC 

 Moc min. 500 W 

 Układ sterowania: 

 Montaż: skrzynka natynkowa wykonana ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, 

 Wyposażenie:  

a) diody led sygnalizujące pracę systemu,  

b) przełącznik pracy automatycznej i ręcznego uruchomienia pompy, 

c) gniazdo 1 fazowe połączone ze wyjściem sterowniczym jedno przekaźnikowym 

zwiernym o obciążalności 240V/40 A,, 

d) pomiar konduktometryczny z sondami ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9. 

 

 

II. Roboty demontażowe, montażowe, elektryczne i AKPiA, w tym: 

 

1.  Rurociągi i armatura – poziom 0  
 

1.1.  Prace demontażowe 

a) Demontaż kolan 90ᶛ stal czarna Ø350 - 3 szt .   

b) Demontaż elektro zasuw Ø350mm - 3szt.  

c) Demontaż rurociągu stal czarna Ø500mm, długość ok 8,0m wraz z zasuwami ręcznymi - 

4szt., w tym zasuwa do likwidacji. 

d) Demontaż ciągów tłocznych Ø500mm, długość ok 5,0m podających osad do reaktorów 

biologicznych, granica do przejścia przez ścianę budynku wraz zasuwami ręcznymi – 2szt. 

e) Demontaż ciągu głównego odwadniającego Ø150mm, długość ok ok.20,0m wraz z zasuwami 

– 4szt. oraz z włączeniami odwodnień z czynnych rurociągów - 3szt. 

f) Demontaż istniejących podestów roboczych –3 szt. 

g) Demontaż stalowej bramy wjazdowej (demontaż skrzydeł bramy oraz usunięcie zawiasów  

z ościeżnicy, ościeżnica zostanie jako tymczasowe wykończenie otworu) 

h) Demontaż istniejących nieczynnych elektro napędów zainstalowanych na zasuwach - 3szt., 

i) Demontaż istniejących koryt kablowych – długość ok. 30mb. Na trasie od istniejącego 

napędu do koryta zbiorczego. 

j) Demontaż okablowania o długości ok. 130 mb. do nieczynnych napędów elektrycznych 

(elektro zasuwy) wraz ze skrzynkami sterowniczymi i zasilającymi zabudowanymi na 

metalowych stelażach z kątowników, zlokalizowanych przy wejściu do budynku od strony 

wschodniej.  

 

1.2. Prace montażowe i elektryczne 

a) Montaż kolan 90ᶛ Ø350mm w wykonaniu ze stali nierdzewnej min 0H18N9 – 3 szt. 

b) Renowacja bloczków podporowych pod rurociągi – powierzchnia renowacji ok. 5,0 m2, 

c) Montaż zasuw na wstawkach montażowych Ø350mm z elektro napędami wraz ze 

skrzynkami sterowniczymi – 3 szt. 

d) Montaż rurociągu Ø500mm w wykonaniu ze stali nierdzewnej min 0H18N9 o długości  

ok. 8,0m wraz z 3 szt. zasuw ręcznych. 

e) Montaż dwóch rurociągów tłocznych Ø500mm w wykonaniu ze stali nierdzewnej gatunek 

min 0H18N9 wraz z zasuwani ręcznymi 2szt. - do granicy budynku, długość ok. 5,0m 

f) Montaż (odtworzenie) rurociągu odwadniającego (rurociągi tłoczne oraz zbiorczy) Ø150mm 

w wykonaniu ze stali nierdzewnej min 0H18N9  wraz z zasuwami 2szt. oraz z wpięciem do 

istniejącej kanalizacji z wykorzystaniem istniejącego przejścia szczelnego – długość ok. 

20,0m 

g) Wymiana krat ze stali czarnej w otworach stropowych na kraty pomostowe kompozytowe 
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ażurowe z powierzchnia gładką – sumaryczna powierzchnia krat ok. 16m2 

h) Obustronne czyszczenie i malowanie istniejących włazów z blachy ryflowanej wraz  

z kątownikami powierzchnia ok.13,0m2 

i) Dostawa podestów roboczych aluminiowych do obsługi zasuw o wysokości 1,20m  - 2szt.: 

 wielkość podestu 850 x 850 mm, aluminium ryflowane 

 barierki na platformie z trzech stron o wysokości 1100mm Ø40 mm ze zintegrowanymi 

listwami na wysokości kolan, 

 listwy przypodłogowe o wysokości 150 mm, 

 zespolone połączenie poręczy z barierką platformy,  

 4 samoblokujące rolki skrętne (Ø125 mm), z tego 2 wyposażone w hamulec, gwarantujące 

łatwe przesuwanie i bezpieczne użytkowanie. 

j) Zaślepienie otworów montażowych w miejscach przepustów kablowych blachą ryflowaną 

nierdzewną min 0H18N9 – powierzchnia ok. 5,0m2.  

k) Dostawa i montaż nowej szafy elektrycznej (rozdzielnica stojąca) przeznaczonej do 

zabudowy zabezpieczeń elektrycznych dla nowo instalowanych elektro-napędów – 1 szt. 

l) Dobór i ułożenie 2 nowych przewodów zasilających nową szafę elektryczną  z rozdzielni 

ST3 z istniejących pól wraz z doborem wymaganych systemów połączeń i dodatkowych 

zabezpieczeń. Szafa ma obsługiwać nowe napędy elektryczne oraz urządzenia towarzyszące 

(pompa odwadniająca) – długość przewodów ok. 30 mb 

m) Dobór i montaż nowych napędów elektrycznych do nowo instalowanych zasuw wraz  

z doborem i montażem zabezpieczeń elektrycznych,  

n) Dobór i montaż skrzynek sterowania miejscowego ze stali nierdzewnej min 0H18N9 do 

nowo instalowanych napędów do zasuw wraz doborem i montażem elementów elektrycznych 

i zabezpieczeń. Lokalizacja w bliskiej odległości od napędów posadowienie na stelażach ze 

stali nierdzewnej min 0H18N9,  

o) Dostawa i montaż nowych koryt kablowych ze stali nierdzewnej min 0H18N9 na odcinku od 

nowo instalowanych napędów do koryta zbiorczego – długość ok. 30 mb. 

p) Dobór i ułożenie nowych kabli zasilających od nowo instalowanych napędów elektrycznych 

do skrzynek sterowania miejscowego i dalej do szafy rozdzielczej na poziomie 0 – długość 

kabli ok. 130 mb. 

 

Uwaga:  

Konfiguracja elementów elektrycznych i sterowania ma umożliwić zdalną pracę napędów 

zasuw. 

 

Uwaga montażowa:  

W przypadku konieczności Wykonawca jest zobowiązany do rozbudowy lub przebudowy istniejących tras 

kablowych. Na nowych trasach należy zastosować systemowe korytka kablowe ze stali nierdzewnej  

z systemowymi elementami połączeniowymi i elementami mocującymi 

 

2. Rurociągi i armatura – poziom -1 

 

2.1. Prace demontażowe: 

a) Demontaż i wymiana rurociągu osadu nadmiernego Ø 200mm stal czarna L=4,0.m wraz  

z elektozasuwą oraz likwidacja zasuw ręcznych 2szt. 

b) Demontaż i wymiana zasuw Ø 200 na zasilaniu pomp osadu nadmiernego P2A oraz P2B – 

2szt. 

c) Demontaż i likwidacja odcinka ciągu doprowadzającego osad z nieczynnych zagęszczaczy 

grawitacyjnych wraz z zasuwą go granicy ze ścianą budynku. Stal czarna Ø 200mm, długość 

ok.2,0 m. Zaślepienie rurociągu przy ścianie budynku. 

d) Demontaż i likwidacja odcinka rurociągu zasilającego  nieczynne laguny osadowe wraz 

zasuwą go granicy budynku. Stal czarna Ø 150mm, L=2,0m. Zaślepienie rurociągu przy 

ścianie budynku. Demontaż ciągu odwadniającego rurociąg wraz z zasuwą. Stal czarna  

Ø 150mm, L=4,0m. 
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e) Demontaż i likwidacja odcinka rurociągu zasilającego nieczynne zagęszczacze wraz zasuwą 

go granicy budynku. Stal czarna Ø 150mm, L=2,0m. Zaślepienie rurociągu przy ścianie 

budynku. Demontaż ciągu odwadniającego rurociąg wraz z zasuwą. Stal czarna Ø 150mm, 

L=2,0.m. 

f) Demontaż odcinka rurociągu doprowadzającego osad z reaktora biologicznego wraz zasuwą 

do granicy budynku. Stal czarna Ø 150mm, L=1,0m.  

g) Demontaż istniejących podpór pod rurociągi ze stali czarnej – 2 szt. 

h) Demontaż układu sterowania pompą odwadniającą z rząpia wraz z okablowaniem 

i) Demontaż pompy odwadniającej z rząpia wraz z okablowaniem 

j) Demontaż istniejącego elektro-napędu do zasuwy wraz z okablowaniem. 

k) Demontaż istniejących koryt kablowych od istniejącego elektro-napędu do koryta zbiorczego 

długość ok. 20mb 

 

2.2. Prace montażowe i elektryczne 

a) Montaż nowego rurociągu zbiorczego osadu nadmiernego Ø 200 mm w wykonaniu ze stali 

nierdzewnej min 0H18N9 o długości ok. 3,5m, zakończonego zaślepką. Montaż zasuwy  

Ø 200mm z elektro napędem wraz ze skrzynką sterowniczą. 

b) Montaż nowych zasuw na zasilaniu pomp osadu nadmiernego Ø 200mm - 2.szt. 

c) Montaż rurociągu Ø 200 mm w wykonaniu ze stali nierdzewnej min 0H18N9 przez 

wspawanie na odejściu z rurociągu zbiorczego stanowiącego odbiór medium z rektora 

biologicznego do granicy budynku na połączeniu kołnierzowym, długość ok. 0,5m. Montaż 

nowej zasuwy na rurociągu.  

d) Odtworzenie – montaż ciągów odwadniających  wszystkie czynne rurociągi na dwóch 

kondygnacjach budynku wraz z pionem i zasuwami 4szt. Ø 150mm o długości ok. 20,0m,  

a także wpięcie ciągu do istniejącej kanalizacji z wykorzystaniem istniejącego przejścia 

szczelnego. 

e) Przepięcie odwodnienia istniejących rurociągów ze stali nierdzewnej zasilających 

zagęszczacze mechaniczne do nowego pionu odwadniającego. 

f) Montaż podpór pod nowe rurociągi w wykonaniu ze stali nierdzewnej min 0H18N9  - 2szt.  

g) Dostawa i montaż nowego napędu elektrycznego do nowo instalowanej zasuwy wraz 

doborem i montażem zabezpieczeń elektrycznych,  

h) Dostawa i  montaż skrzynki sterowania miejscowego ze stali nierdzewnej min 0H18N9 do 

nowo instalowanego napędu do zasuwy wraz doborem i montażem elementów elektrycznych 

i zabezpieczeń. Lokalizacja w bliskiej odległości od napędu, posadowienie na stelażu ze stali 

nierdzewnej,  

 

Uwaga:  

Konfiguracja elementów elektrycznych i sterowania ma umożliwić zdalną pracę napędów 

 

i)  Dobór i ułożenie nowych kabli zasilających od nowo instalowanego napędu elektrycznego 

do skrzynki sterowania miejscowego i dalej do szafy rozdzielczej na poziomie 0 – długość 

kabli ok. 40 mb.  

j) Dostawa i montaż nowych koryt kablowych ze stali nierdzewnej min. 0H19N9– długość  

ok. 20 mb.  Na odcinku od nowo instalowanego napędu do koryta zbiorczego 

k) Dostawa i montaż nowej pompy odwadniającej wraz z układem sterowania 

 

Uwaga montażowa:  

W przypadku konieczności Wykonawca jest zobowiązany do rozbudowy lub przebudowy istniejących tras 

kablowych. Na nowych trasach należy zastosować systemowe korytka kablowe ze stali nierdzewnej min 

0H19N9 z systemowymi elementami połączeniowymi i elementami mocującymi 
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III. Roboty towarzyszące i dodatkowe uwarunkowania: 

 

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).  

2. Wykonywanie prac w godzinach 7.00-15.00, w czasie obecności kierownictwa oczyszczalni ścieków. 

3. Wykonanie zadania w czasie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków i pracy urządzeń (zachowanie 

ciągłości prowadzenia procesów technologicznych). Zamawiający nie przewiduje możliwości 

całkowitego zatrzymania dopływu ścieków i wyłączenia urządzeń w czasie prowadzenia prac. 

Konieczne czasowe wyłączenie obiektu z pracy należy bezwzględnie ustalić  

z Kierownictwem oczyszczalni z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nie dopuszcza się 

przestoju, w wyniku którego zakłócone zostaną procesy oczyszczania. 

4. Wykonawca zapewni narzędzia, sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

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. Uporządkowanie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego po wykonanych robotach. 

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

8. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w wyniku realizacji za-mówienia 

odpadów. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji, złom, 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. W przypadku złomu Inwestor oczekuje zwrotu kwoty uzyskanej za 

oddane do skupu ilości odpadów powstałych z demontażu elementów tj. m.in. rurociągi, armatura, 

koryta kablowe i inne. 

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.  

 

 

 

IV. Załączniki 

 

1. „Instrukcja bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych” 

opracowana przez służby Katowickich Wodociągów SA (IOBP) 

 

2. Zdjęcia 

poziom 0    zdj. 1 - 8 

poziom -1  zdj. 9 - 11   

 

 

 

 

 
opr. B.W. 


