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Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. 

58-124 Marcinowice, Strzelce 15 A 
 

Załącznik nr 1 
do umowy   

 
 
 
 

 
 

 
OPIS  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o., Strzelce 15A, 58-124 

Marcinowice, NIP: 8840018704, REGON: 890591552, Tel.: 74 850 44 16 / 74 850 40 16, 
e-mail: biuro@zuwik-strzelce.pl 

 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w 
miejscowości Strzelce gmina Marcinowice -  etap I” w ramach inwestycji pod nazwą 
„Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice”, współfinansowane ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

2. Planowany zakres prac  

I Etap: Wykonanie remontu i modernizacji urządzeń technologicznych SUW w Strzelcach, 
w zakresie wymiany urządzeń układu napowietrzania wody surowej, wymiany, rozbudowy 
i modernizacji urządzeń I stopnia filtracji z uwzględnieniem zastosowania urządzeń 
zapewniających możliwość uzdatniania wody w ilości Qh=150 m3 /h (po wykonaniu II 
etapu modernizacji) wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi, montaż docelowych 
urządzeń technologicznych tj. pompa płucząca, dmuchawa powietrza, sprężarki śrubowe 
wraz z kpl układem napowietrzania. I etap obejmuje również dostosowanie (wymiana 
zasypki filtracyjnej) i przyłączenie pracujących obecnie 2 filtrów I0 Ø 1800 do bloku 
filtracyjnego II0 , którego modernizacja będzie przeprowadzona podczas realizacji II etapu 
zadania. Prace I etapu obejmują również wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
budowlanych, umożliwiających montaż nowych urządzeń jak i wykonanie robót 
wykończeniowych w obszarze realizacji I etapu robót technologiczno-montażowych. 
Wszystkie prace modernizacyjne I etapu należy prowadzić z zachowaniem ciągłości 
produkcji i dostaw wody do odbiorców.  
 
W zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA: 
Przewiduje zabudowę nowych 2 aeratorów oraz 5 filtrów pospiesznych. Dwa aeratory 
będą zbiornikami takimi samymi jak 5 pozostałych filtrów I stopnia. Będą one pracowały 
jako aeratory do czasu realizacji etapu II. Etap I przewiduje zabudowę nowego zestawu 
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pompowego, pompy płucznej i dmuchawy. Urządzenia te należy zasilić i zabezpieczyć. 
Dodatkowo Przewiduje się montaż przepływomierzy elektromagnetycznych:  
➢ 1 szt na wodzie surowej z ujęć głębinowych  
➢ 5 szt na każdym z filtrów  
➢ 1 szt na wyjściu pompy płuczącej  
➢ 1 szt na wyjściu po układzie filtracyjnym  
➢ 1 szt na wyjściu zestawu pompowego W sumie 9 szt. przepływomierzy 
elektromagnetycznych .  
Każdy z przepływomierzy wyposażony w sygnał prądowy 4-20 mA do pomiaru przepływu 
chwilowego oraz kartę MODBUS RTU do odczytu danych licznika Etap I przewiduje 
zabudowę przepustnic regulacyjnych :  
➢ 5 szt na filtrach II Stopnia  
➢ 1 szt na pompie płuczącej. Każda przepustnica regulacyjna będzie zadawana sygnałem 
4-20 mA a stan położenia będzie odczytywany sygnałem analogowym 4-20 mA. 
Dodatkowo do układu sterowania będą wpięte sygnały krańcowe każdej przepustnicy. 
Ponieważ ETAP I przewiduje demontaż istniejącej rozdzielnicy obsługującej sterowanie 
pracą filtrów, należy w układzie sterowania przewidzieć sterowanie nowych filtrów I stopnia 
a także filtrów stopnia II, które będą wymienione w ETAPIE II i pozostaną czynne do tego 
czasu. Oznacza to, że nowy układ sterowania będzie pracować w systemie przejściowym, 
obsługując te filtry, które nie będą modernizowane w Etapie I. Należy przyjąć, że ta część 
okablowania która jest przypisana do filtrów II stopnia, musi być czasowo podłączona do 
nowej szafy sterowniczej R5. Szafa te musi zapewnić pracę filtrów II stopnia w istniejącym 
układzie technologicznym ale z nowej szafy sterowniczej. Szafa sterownicza R4 musi być 
wykonana w układzie docelowym Szafa sterownicza R5 musi być okablowana do układu 
docelowego. Należy przewidzieć miejsce i okablowanie dla dołożenie niezbędnych 
modułów sterownika dla ETAPU II Istniejącą szafę kompensacji mocy biernej należy 
przenieść w miejsce , które nie będzie w kolizji z nowo zabudowanymi szafami 
sterowniczymi 
 Zakres realizacji inwestycji obejmuje m.in..: 

a. Dostawę i montaż urządzeń technologicznych do uzdatnia wody 
b. Remont urządzeń technologicznych  
c. Wymiana urządzeń układu napowietrzania wody surowej 
d. Montaż docelowych urządzeń technologicznych tj. pompa płucząca, 

dmuchawa powietrza, sprężarki śrubowe wraz z kpl. Układem 
napowietrzania 

e. Dostosowanie (wymiana zasypki filtracyjnej) i przyłączenie pracujących 
obecnie 2 filtrów IO Ø1800 do bloku filtracyjnego IIO,  

f. Wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych, umożliwiających 
montaż nowych urządzeń  

g. Wykonanie robót wykończeniowych w obszarze realizacji I etapu robót 
technologiczno-montażowych  

h. właściwe skonfigurowanie i uruchomienie całej stacji uzdatniania wody, 
przeprowadzenie odpowiednich prób i testów dot. jakości uzdatnianej 
wody, oraz ciągłe nadzorowanie pracy kompletnego ciągu 
technologicznego w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia jego 
realizacji, zakończone protokołem końcowego odbioru przedmiotu 
zamówienia. 
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i. Wykonanie wszelkich robót techniczno – wykonawczych układów 
sterowania stacji uzdatniania wody w oparciu o rozbudowę i 
modernizację istniejącego układu sterowania 

3. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane objęte przedmiotem 

postępowania zostały wykonane w oparciu i zgodnie z:  
a. Dokumentacją techniczną  
b. Zapytaniem ofertowym  
c. Wzorem umowy  
d. Obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa  

 
4. Modernizowana SUW w miejscowości Strzelce jest jedynym źródłem 

wody dla gminy Marcinowice. Co do zasady powinna więc być zapewniona 
jej ciągła praca, również w trakcie realizacji zakresu rzeczowego objętego 
niniejszym postępowaniem. W szczególnych przypadkach, zarządca stacji 
SUW dopuszcza możliwość wyłączenia z pracy urządzeń SUW, na okres 
nie dłuższy niż 4 godziny w ciągu jednej doby, w czasie najmniejszego 
rozbioru wody (najlepiej w porze nocnej), za zgodą i w terminie 
uzgodnionym z zarządcą stacji. W sytuacji wyjątkowej (konieczność 
wyłączenia SUW na okres dłuższy, jednak nie dłużej niż na 8 godzin), 
możliwość takiego wyłączenia, jego termin i czas trwania należy 
bezwzględnie uzgodnić z zarządcą stacji. 

5. W projektach budowlano - wykonawczych, przedmiarze robót mogą 
występować nazwy własne, znaki towarowe, niektóre charakterystyczne dla 
producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy 
równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń 
czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty 
wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, 
a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne" oznacza możliwość 
uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych 
rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych 
ustaleniach. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń 
i materiałów równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o parametrach nie gorszych 
od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały 
i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do 
oferty, przedstawi dokumenty potwierdzające, że dane techniczne 
proponowanych elementów zamiennych spełniają wymagania zarówno pod 
względem technicznym i jakościowym (czyli potwierdzą, że proponowane 
urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, 
uwzględniając cel jego przeznaczenia). Wykonawca uzyska we własnym 
zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające 
ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie pełne 
koszty wynikające ze wszelkich zmian. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia 
równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to 
urządzenia sprawdzone. Wykonawca winien udokumentować, iż 
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zaproponowane urządzenia równoważne pracują na innych zrealizowanych 
obiektach przez okres nie krótszy niż 1 rok (na dowód pracy urządzeń 
równoważnych należy załączyć np.: referencje, protokoły odbioru, faktury, itp. 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające datę uruchomienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo oględzin i dokonania sprawdzenia 
poprawności działania urządzenia równoważnego 

7. Wykonawca będzie przestrzegał, aby każdy materiał oraz urządzenie mające 
bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi będzie 
posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.  

8. Zaprojektowany ciąg technologiczny stacji uzdatniania wody (SUW) opiera 
się na napowietrzaniu, filtracji oraz dezynfekcji. Zachwianie któregoś z 
powyższych procesów może wpłynąć na osiągane rezultaty uzdatniania wody. 
Wstępna aeracja ma zapewnić dużą powierzchnię kontaktu wody i tlenu, 
pozwalającą na znaczne zwiększenie efektywności napowietrzania i wytrącania 
związków żelaza, manganu i innych zbędnych metali w formie stałej. Działanie 
to musi uwzględnić ulatnianie niepożądanych gazów rozpuszczonych w wodzie. 
Wysokie natlenienie powinno stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi 
mikroorganizmów wiążących związki manganu, stąd tak znacząca jego rola w 
początkowej fazie przebiegu procesu. Urządzenie napowietrzające w połączeniu 
z filtracją w naturalny sposób wstępnie oczyści wodę dzięki połączeniu 
intensywnego napowietrzania i naturalnego biologicznego utleniania. Finalny 
produkt całego procesu uzdatniania musi spełniać wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

9. Szczegółowy opis inwestycji zawiera projekt budowlany i przedmiar. 
10. Projekt budowlany jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj., Zakład 

Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o., Strzelce 15a, 58-124 Marcinowice, 
Tel. (074) 850 40 16 
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