załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zadaniu pod nazwą:
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania:
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze
aglomeracji Warta

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
I. Warunki ogólne
1. Zapewnienie Zamawiającemu prawidłowego i ciągłego świadczenia usług
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2. Współpraca z Urzędem Gminy i Miasta Warta w zakresie prowadzenia prac
budowlanych na terenie objętym realizacją projektu pn. „Rewitalizacja
Miasta Warta – Etap II”.
3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich dokumentów niezbędnych
do zgłoszenia zakończenia budowy bądź uzyskania decyzji pozwolenia na
użytkowanie u Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Sieradzu oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi
– w razie konieczności, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie części
wykonanych robót niezbędnych do zapewnienia ciągłości świadczenia
usług odprowadzania ścieków, będących przedmiotem odbiorów
częściowych.

II. Zagospodarowanie terenu i roboty ziemne
W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych podczas prac ziemnych w
pasach drogowych należy wykonać wymianę gruntu na grunt niespoisty o
dobrej zagęszczalności w postaci żwiru pospółki lub piasku.
III. Przepompownie ścieków
1. Zbiorniki i pokrywy przepompowni wykonać z polimerobetonu zgodnie z
normą PN-EN 14636-2 wg poniższych wymagań:
- gęstość 2,2 – 2,3 g/cm3
- wytrzymałość na ściskanie min. 90 MPa
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu min. 12 MPa
- odporność chemiczna w zakresie pH 1 do pH 10
2. Wyposażenie technologiczne przepompowni musi stanowić jeden
kompletny zestaw.
3. Nie dopuszcza się spawania rurociągów ze stali nierdzewnej na terenie
budowy (podczas prac montażowych przepompowni) – prefabrykacja
zestawu technologicznego musi być wykonana w warunkach
warsztatowych przy zachowaniu odpowiednich warunków.
4. Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali
nierdzewnej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania
orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC) przy czym

zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie wykonawstwa
udokumentowania jakości spoin wydrukiem parametrów wykonania spoin.
5. Wszystkie elementy orurowania wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej
1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) zgodnie z normą PN-EN 10088 o grubości ścianki
min. 2 mm.
6. Pozostałe elementy wyposażenia przepompowni tj.: deflektor na wlocie do
pompowni, kołnierze, prowadnice rurowe dla pomp, uchwyty prowadnic
pomp, wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki), wszystkie
elementy kotwiące, elementy konstrukcyjne nośne i wsporcze, drabina
złazowa, elementy systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej, właz – należy
wykonać ze stali nierdzewnej 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) zgodnie z normą PNEN 10088.
7. Armatura zwrotna musi być przeznaczona do ścieków i posiadać deklarację
zgodności z normą PN-EN 12050-4, zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą
gumowaną, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie
ścieków.
8. Armatura odcinająca – zasuwy odcinające miękko-uszczelnione
kołnierzowe przeznaczone do ścieków, z klinem gumowanym, pokryte
trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków.
9. W celu optymalizacji zużycia energii punkt pracy pomp ma zawierać się w
zakresie optymalnego obszaru ich zastosowania.
10. W celu zwiększenia żywotności pomp wirniki oraz hydrauliczne komory
wewnętrzne muszą być pokryte powłoką ceramiczną.
11. Wszystkie pompy zastosowane w przepompowniach muszą mieć
zabezpieczenie termiczne w postaci czujników PTC oraz czujniki wilgotności
umieszczonych w wydzielonej komorze olejowej.
12. Przepompownie ścieków muszą być przystosowane do awaryjnego
zasilania agregatami prądotwórczymi.
13. System monitoringu musi przekazywać informację min. następujących
parametrach: poziom napełnienia zbiorników przepompowni, stanu pracy
pomp, natężenia prądu pracy pomp, czasu pracy pomp, stany awaryjne
(przepełnienie ściekami, awaria pompy, przekroczenie ustalonego zakresu
natężenia prądu pracy pomp, sygnały z czujników zabezpieczeń).
14. System monitoringu musi zapewniać w przypadku zaniku zasilania
przekazywanie informacji przez co najmniej 3 godziny.
15. Monitoring przepompowni musi być przystosowany do współpracy z
systemem inteligentnego zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną
realizowanym przez Zamawiającego – wymagana jest współpraca i
koordynacja z wykonawcą systemu.
16. Przepompownie muszą być wyposażone w system alarmowy przed
nieautoryzowaną ingerencją (włamaniem) w szafę sterowniczą oraz właz
zbiornika przepompowni (alarm dźwiękowy oraz możliwość zdalnego
przekazywania alarmów do firmy ochroniarskiej).
IV. Prace montażowe.
Podczas łączenia rurociągu tłocznego ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej
metodą zgrzewania doczołowego, wymaga się sporządzania raportów
wykonanych zgrzewów i przedłożenia ich w dokumentacji powykonawczej.

