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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) należy
rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji
przetargowej.
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do wykonania robót budowlanych
(zwanych dalej remontem) oraz opracowania dokumentacji powykonawczej w ramach inwestycji pn:
„Remont Stacji Uzdatniania Wody Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3”
stanowiącego element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji
powykonawczej po przeprowadzeniu remontu.
W celu oceny i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z
tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych opracowań dokumentacji powykonawczej
Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest remont Stacji Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowanej przy
Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu, o wydajności w linii
uzdatniania Qhmax = 60 m³/h. Obecnie na ogrodzonym terenie Stacji Uzdatniania Wody znajdują się:
budynek stacji uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne wody czystej, odstojnik wód popłucznych, jedna
studnia głębinowa z obudową naziemną oraz drogi i chodniki. Druga studnia głębinowa z obudową
naziemną zlokalizowana jest ok. 150 m od budynku SUW z utwardzonym dojazdem oraz ogrodzeniem.
UWAGA! Podane w programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe), mają charakter
przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający
dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która
przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz
oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także
zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia
kosztów lub poprawy walorów użytkowych modernizowanych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych
Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla wykonania
remontu SUW i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie remontu stacji uzdatniania
wody oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnych z
PFU i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania
dokumentacji powykonawczej, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowy, a także
koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako
zobowiązania wykonawcy.
Koszty utrzymania, wynikające z bieżącej eksploatacji SUW, nie będą ponoszone przez Wykonawcę.
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Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie
personelu jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń.
Wyżej wyszczególnione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w Kwocie
Kontraktowej.
1.1.1. Parametry technologiczne Stacji Uzdatniania Wody
Maksymalna wydajność SUW w linii uzdatniania wynosi Q = 60 m3/h.
Ilość wody tłoczona do sieci: Qmaxh = 81 m3/h
Ciśnienie pomp zasilających sieć wodociągową szpitala ok. 5 bar.
Retencja wody czystej – istniejące dwa zbiorniki żelbetowe o pojemności 1000m3 każdy.
Parametry istniejącej Stacji Uzdatniania Wody pozostają bez zmian – nie ingeruje się w pojemności,
wydajności i wysokości podnoszenia poszczególnych urządzeń i obiektów układu.

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
• właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych
przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem zwiększenia niezawodności funkcjonowania
przedmiotowych obiektów, poprawy parametrów uzdatnianej wody, poprawy właściwości funkcjonalnoużytkowych,
• uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia,
• przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,
• przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP
dla obiektów będących przedmiotem zamówienia,
• osiągnięcie efektu oraz parametrów technologicznych zdefiniowanych w PFU,
• zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego,
• uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania obiektu do
eksploatacji i użytkowania.
1.2.1. Prace projektowe
Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej:
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie remontu, w szczególności dotyczącej szaf zasilająco-sterujących i AKPiA oraz zaktualizowany
schemat technologiczny SUW,
- instrukcje eksploatacyjne dla obsługi w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe przygotowane przez
Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje uzupełniające
oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy.
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w
każdym przypadku, kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy.
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Projekty i koncepcje Zamawiającego.
Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia
własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań i opracowań archiwalnych, poprzez
wykonanie własnych obliczeń technologicznych dla zadań wchodzących w skład Umowy. W przypadku
wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez
Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Dostępność mediów.
Określa się następujące punkty włączenia i przyłącza mediów do istniejącego uzbrojenia technicznego:
Obiekt modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody.
Dostępność placu budowy.
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, montażowe, wykończeniowe będą realizowane po
uzgodnieniu sposobu i harmonogramu ich realizacji z Zamawiającym.
Roboty wykonywane będą na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na ogrodzonym
terenie. Dostęp do terenu stacji objętej remontem odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej.
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą
uzyskać zgodę Użytkownika/Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do
Użytkownika. Pisma te powinny być przedłożone, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym
terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Użytkownika/Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
Wizytacja terenu inwestycji.
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizytację terenu inwestycji oraz jego
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych
do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych i instalacyjnych jak
i przygotowania dokumentacji powykonawczej.
W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych
z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się potencjalnych Wykonawców ze stanem
istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem robót przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie
potencjalnych Wykonawców z przedstawicielem (-ami) Zamawiającego połączone z wizją lokalną
obiektów objętych zakresem robót.
Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizycie nie jest obowiązkowy, jednakże wysoce
wskazany. Wszelkie ewentualne wyjaśnienia oraz dodatkowe dokumenty udostępnione podczas spotkania
przez Zamawiającego potencjalnym Wykonawcom będą podane do publicznej wiadomości.
1.2.2. Zakres robót
Remont SUW należy prowadzić montując urządzenia niezbędne dla uzyskania zakładanych efektów
ilościowych i jakościowych.
Zakres robót obejmuje:
1. Remont pomieszczeń w budynku stacji.





malowanie sufitów i ścian – dotyczy powierzchni nie wykończonych boazerią, płytkami lub
kasetonami,
czyszczenie boazerii PVC,
uzupełnienie boazerii w miejscach po zdemontowanych urządzeniach,
wymiana zalanych kasetonów (paneli sufitowych) w sterowni,
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uzupełnienie płytek po zdemontowanych urządzeniach,
wymiana uszkodzonych płytek,
czyszczenie płytek,
czyszczenie i malowanie stalowych konstrukcji wsporczych instalacji technologicznych.

2. Wymiana oświetlenia w hali filtrów.
3. Remont zbiornika reakcji.





czyszczenie wnętrza zbiornika, malowanie farbą z atestem dopuszczającym do kontaktu z wodą
pitną,
czyszczenie i malowanie powierzchni zewnętrznych,
wymiana sond konduktometrycznych,
montaż sondy hydrostatycznej.

4. Malowanie zbiorników ciśnieniowych w hali filtrów – aerator, filtry, hydrofor.
5. Wymiana króćców ssących przy pompach międzyoperacyjnych, wymiana króćca tłocznego przy pompie
P-22 na PVC, wymiana śrub i uszczelek.
6. Wymiana instalacji przy pompach zasilających sieć wodociągową, wymiana armatury, śrub i uszczelek.
7. Wymiana osuszaczy powietrza w hali filtrów.
8. Likwidacja nieużywanych urządzeń technologicznych wraz z osprzętem: kolumny jonitowe, generator
ClO2, układy pomiarowe ClO2 i amoniaku wraz z wymianą zlewu.
9. Wymiana sprężarki Atlas Copco typ SF na sprężarkę tłokową.
10. Montaż dodatkowej pompy dozującej podchloryn sodu.
11. Montaż układu pomiaru stężenia chloru w wodzie kierowanej do sieci szpitala.
12. Wymiana szaf zasilająco-sterujących wraz ze sterownikiem, wymiana tablicy synoptycznej.
13. Montaż układu wizualizacji pracy stacji wraz z podłączeniem zdalnego odczytu z wodomierzy w
studniach.
14. Malowanie zewnętrznego zbiornika sprężonego powietrza.
15. Wymiana pompy cieczy nadosadowej w odstojniku wód popłucznych.
16. Remont odstojnika wód popłucznych – tynkowanie ścian zewnętrznych.
17. Wymiana płytek na schodach wejściowych do obiektu.
18. Uruchomienie i parametryzacja ciągu technologicznego SUW.
19. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
1.2.3. Rozruch urządzeń
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w PFU.
2.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy nie wykluczeni z postępowania
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (z późn. zm.), spełniający
wszystkie zawarte w w/w ustawie warunki, którzy złożą komplet oświadczeń dokumentów i opracowań,
wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

-9-

Remont SUW Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu

Program Funkcjonalno – Użytkowy

Jakość wody produkowanej po remoncie musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.).
Po wykonaniu remontu Wykonawca opracuje i przekaże dokumentacja powykonawczą.

2.1. Warunki i ustalenia prawne
Wykonanie inwestycji i dokumentacja powykonawcza musi spełniać wymagania obowiązującego prawa –
w szczególności:
a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 t.j. z późn.
zm.),
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 t.j. z późn zm.)
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881 z późn.
zm.)
d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620 z późn. zm.)
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.)
f) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
ze zm.)
h) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.)
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)
j) Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
2.2. Remont układu technologicznego
Remont układu technologicznego powinien opierać się na wytycznych i postanowieniach zawartych w
PFU, w którym Zamawiający określa wymagania oraz zakres prac dla remontu istniejącej stacji uzdatniania
wody.
Zakres prac w ramach technologii obejmuje:
3. Remont zbiornika reakcji.
4. Wymiana instalacji przy pompach międzyoperacyjnych i zasilających.
5. Likwidacja nieużywanych urządzeń technologicznych wraz z osprzętem: kolumny jonitowe,
generator ClO2, układy pomiarowe ClO2 i amoniaku, układ dozowania koagulantu.
6. Wymiana osuszaczy w hali filtrów.
7. Wymiana sprężarki Atlas Copco na tłokową.
8. Montaż dodatkowej pompy dozującej podchloryn sodu.
9. Montaż układu pomiarowego zawartości chloru w wodzie kierowanej do sieci szpitala.
10. Wymiana pompy odprowadzającej wody nadosadowe z odstojnika wód popłucznych.
11. Malowanie zbiorników ciśnieniowych: aeratora, filtrów, hydrofora i zewnętrznego zbiornika
sprężonego powietrza.
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2.3. Spodziewane efekty inwestycji
Efektem remontu Stacji Uzdatniania Wody będzie:
- uzyskanie wody do celów konsumpcyjnych, która składem odpowiadać będzie wskaźnikom zawartym w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.) w każdych warunkach,
- poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody,
- zapewnienie ciągłej pracy i założonej efektywności uzdatniania wody.
2.4. Obiekty i urządzenia technologiczne ujęcia i SUW – stan istniejący
Ujęcie wody składa się z dwóch studni wierconych ujmujących wodę podziemną z poziomu mioceńskiego.
Studnia nr 1 znajduje się na ogrodzonym terenie SUW w odległości ok. 50m od budynku. Studnia nr 2
zlokalizowana jest na oddalonym o ok. 150m od budynku, wydzielonym i ogrodzonym terenie, do którego
prowadzi utwardzona droga dojazdowa. Obie studnie posiadają tworzywowe obudowy naziemne
wyposażone w ogrzewanie awaryjne.
Woda ze studni głębinowych przesyłana jest rurociągiem tłocznym do aeratora ciśnieniowego a następnie
do zbiornika reakcji, w którym następuje m.in. wytrącanie wodorotlenku żelaza i odgazowanie. Ze
zbiornika reakcji woda pompami międzyoperacyjnymi przetłaczana jest na linię czterech filtrów
ciśnieniowych o średnicy Ø1400mm. Po uzdatnieniu na filtrach, gromadzona jest w dwóch żelbetowych
zbiornikach retencyjnych wody czystej o pojemności V = 1000 m3 każdy. Ze zbiorników dwa zespoły
pompowe wody czystej, w skład w których wchodzą po dwie pompy połączone szeregowo, tłoczą wodę do
sieci wodociągowej szpitala.
Płukanie filtrów prowadzone jest powietrzem i wodą. Powietrze do płukania filtrów dostarczane jest z
zewnętrznego zbiornika sprężonego powietrza o pojemności V = 2,5 m3. Woda do płukania pobierana jest
ze zbiorników retencyjnych wody czystej rurociągu tłoczącego wodę do sieci wodociągowej.
Ścieki z płukania filtrów odprowadzane są do komory oczyszczania zużytych wód technicznych, a
następnie po czasie sedymentacji spuszczane do kanalizacji. Okresowo nagromadzone osady są
przepompowywane do komory odwadniania osadów.
Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w:
- aerator DN1200 – 1 szt.
- zbiornik reakcji V=17,5 m3 – 1 szt.
- pompy międzyoperacyjne – 4 szt.
- filtry pospieszne DN1400 – 4 szt.
- sprężarka – 2 szt.
- zbiornik wody czystej V=1000m3 – 2 szt.
- pompy zasilające sieć wodociągową – 4 szt.
- pompy płuczące – 3 szt.
- zbiornik sprężonego powietrza V=2,5 m3 – 1 szt.
- zbiornik hydroforowy V=0,6 m3 – 1 szt.
- pompy dozujące – 3 szt.
- generator dwutlenku chloru ClO2 – 1 kpl.
- kolumny jonitowe – 2 kpl.
- układy pomiarowe ClO2 i amoniaku – 1 kpl.
3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Utrzymuje się dotychczasowe właściwości funkcjonalno-użytkowe zespołu obiektów do ujmowania,
uzdatniania i dystrybucji wody.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie inwestycji, metody użyte przy remoncie oraz za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego.
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Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi przy
zastosowaniu metod budowlano-montażowych spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje, że
wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania
obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu standardu i jakości robót jak dla tego typu inwestycji.
4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
4.1. Założenia do wykonania remontu SUW
Zabezpieczenie składowanych materiałów na terenie SUW, sprzętu lub innych elementów wymaganych do
realizacji zadnia leży po stronie Wykonawcy. Dostawę wszelkich materiałów wymaganych do realizacji
zadania, wejście na teren prowadzonych prac przez pracowników biorących udział przy realizacji zadania
należy przewidzieć w sposób zgodny z poszanowaniem bezpieczeństwa i interesów osób postronnych.
Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury dokonane przez Wykonawcę w toku prowadzonych prac,
a wynikające z naruszenia powyższych warunków, winny być niezwłocznie usunięte.
Nie przewiduje się robót specjalnych do przygotowania terenu inwestycji. Stacja podczas prowadzenia prac
remontowych będzie wyłączona z ruchu.
Z uwagi na prawidłowy przebieg procesu uzdatniania i uzyskiwanie wody uzdatnionej o parametrach
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.) nie przewiduje się zmiany
technologii uzdatniania wody podziemnej z ujęcia. Nie dokonuje się zmian głównych urządzeń ciągu
technologicznego uzdatniania wody, stąd parametry istniejącej Stacji Uzdatniania Wody pozostają bez
zmian.
Materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, montowane urządzenia winny się
charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz wysokim standardem wykonania.
Wymagane jest zastosowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających bezobsługową pracę SUW.
Wszystkie urządzenia a w szczególności znajdujące się pod napięciem i zawierające substancje chemiczne
powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie stosowane materiały muszą mieć atest dopuszczający zastosowanie ich do instalacji i sieci wody
pitnej.
4.2. Urządzenia i instalacje technologiczne
W ramach realizacji zadania należy przeprowadzić czyszczenie i malowanie zbiornika reakcji (malowanie
wewnętrzne farbą z atestem NIZP-PZH). W przypadku stwierdzenia w trakcie czyszczenia zbiornika
korozji i wżerów uniemożliwiających późniejszą eksploatację należy przyspawać „łaty”. Zamontowane w
zbiorniku reakcji sondy konduktometryczne należy wymienić i dodatkowo zamontować sondę
hydrostatyczną, do której należy doprowadzić kabel zasilający z rozdzielnicy elektrycznej.
Przy pompach międzyoperacyjnych należy wymienić króćce ssące od króćców zbiornika do pomp bez
wymiany armatury. Przy pompie P-22 wymienić stalowy odcinek instalacji tłocznej na PVC.
Przy pompach zasilających instalacje ssące i tłoczne wymienić na instalacje z PVC. W celu podniesienia
niezawodności układu należy wymienić także przepustnice odcinające (zastosować przepustnice
międzykołnierzowe z dyskiem ze stali nierdzewnej) oraz zawory zwrotne na zawory kołnierzowe kulowe
proste lub kolankowe (w zależności od możliwości wbudowania w istniejące urządzenia i instalacje).
W połączeniach kołnierzowych przy pompach międzyoperacyjnych, płucznych i zasilających należy
wymienić śruby i uszczelki. Zastosować elementy złączne ocynkowane (śruby, nakrętki, podkładki).
Istniejące zbiorniki ciśnieniowe (aerator, filtry, hydrofor i zewnętrzny zbiornik sprężonego powietrza)
należy oczyścić i pomalować farbą dwuskładnikową epoksydową. Na czas malowania zbiorniki wyłączyć
z pracy i opróżnić z wody.
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Osuszacze powietrza wymienić na nowe osuszacze kondensacyjne o wydajności osuszania 36l/24h przy
30stC i 80% wilgotności, przy doborze kierować się kubaturą pomieszczenia.
Z uwagi na brak konieczności stosowania wspomagania usuwania amoniaku z wody uzdatnianej należy
zdemontować znajdujące się na hali filtrów niewykorzystywane kolumny jonitowe wraz z instalacjami i
konstrukcjami.
Układ dozowania siarczanu glinu, zlokalizowany w pomieszczeniu nr 3, składający się ze zbiornika
roztworowo-magazynowego oraz dwóch pompek dozujących wraz z instalacjami należy zdemontować.
W celu zwiększenia niezawodności układu dezynfekcji wody należy zamontować dodatkową pompkę
dozującą podchloryn sodu i włączyć w istniejącą instalację dozowania. Dozowanie winno być przewidziane
tak, aby następowało w sposób automatyczny, w ilości proporcjonalnej do przepływu wody przez rurociąg
technologiczny. Dla kontroli ilości chloru w wodzie uzdatnionej kierowanej do sieci wodociągowej szpitala
należy zamontować sondę wraz z układem ciągłego pomiaru zawartości chloru wolnego.
Niewykorzystywany generator dwutlenku chloru ClO2 w pomieszczeniu nr 4 wraz z osprzętem w postaci
zbiorników roztworowego (ZR-NaClO2) i magazynowego (ZM-NaClO2) oraz instalacji w pomieszczeniu
nr 3a a także węzeł przygotowania HCl należy zdemontować.
Znajdujące się na hali filtrów nieużywane układy pomiarowe amoniaku i dwutlenku chloru zdemontować,
istniejący zlew wymienić na nowy ze stali nierdzewnej.
W pomieszczeniu nr 2 wymienić sprężarkę Atlas Copco typ SF na sprężarkę bezolejową tłokową o
parametrach: wydajność 25 m3/h, nadciśnienie 10 bar, moc 4 kW i podłączyć do instalacji sprężonego
powietrza.
Miejsca po zdemontowanych urządzeniach i instalacjach uzupełnić boazerią, płytkami lub zaszpachlować.
W istniejącej komorze oczyszczania zużytych wód technicznych wymienić pompę przetłaczającą osad do
komory odwadniania osadów.
Materiały z demontaży należy przekazać Zamawiającemu lub zutylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Stacja powinna po modernizacji pracować w trybie automatycznym tak, aby obsługa stacji
ograniczała się jedynie do okresowej kontroli stanu urządzeń i poprawnej pracy układu technologicznego.
4.3. Prace remontowe wewnątrz budynku.
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
We wszystkich pomieszczeniach budynku stacji uzdatniania wody należy wykonać następujące prace
remontowe:


czyszczenie boazerii,



czyszczenie płytek na posadzkach we wszystkich pomieszczeniach,



czyszczenie płytek na ścianach w pomieszczeniu wc,



mycie okien i drzwi,



zabezpieczenie pęknięć na ścianach siatką i zaszpachlowanie np. gipsem (poza wykładzinami),



malowanie ścian nad wykładzinami i w pomieszczeniach, w których nie ma wykładzin,



malowanie sufitów w pomieszczeniach, w których nie ma wykładzin,



uzupełnienie wykładzin (boazeria, płytki) po zdemontowanych urządzeniach i instalacjach,



wymiana zalanych kasetonów (paneli sufitowych) w sterowni,



czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczych instalacji technologicznych,
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czyszczenie i malowanie zbiornika reakcji, naprawa ewentualnych wżerów przez spawanie,



czyszczenie i malowanie zbiorników ciśnieniowych farbą dwuskładnikową epoksydową,



wyrównanie i tynkowanie ścian zewnętrznych komory oczyszczania zużytych wód
technicznych i komory odwadniania osadów, wymiana płytek na schodach wejściowych do
obiektu SUW.

Wymagania elektryczne
Należy wymienić rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą na nową. Lokalizacja nowej rozdzielnicy zasilająco
– sterującej w pomieszczeniu sterowni na miejscu starej. Zasilanie urządzeń wykonać odpowiednio do
specyfiki zasilanych odbiorników.
Istniejący układ SZR znajdujący się z tyłu rozdzielni głównej (osobne wejście) pozostaje bez zmian. Kabel
zasilający nową rozdzielnię wyprowadzić z istniejącego SZR w wprowadzić do rozdzielnicy.
W związku z demontażem nieużywanych urządzeń technologicznych należy uaktualnić schemat
technologiczny i wykonać nową tablicę synoptyczną.
Wymagania AKPiA
W ramach wykonania instalacji przewiduje się:
- Dostawę i montaż systemu automatycznego sterowania SUW z rozdzielnią zasilająco-sterowniczą,
wyposażoną w centralny sterownik swobodnie programowalny z panelem, wizualizację procesów
technologicznych na elewacji rozdzielni oraz monitoring przepływów wody w rurociągach.
Zadaniem systemu sterowania SUW ma być:
o realizacja algorytmu regeneracji filtrów po upłynięciu zadanej liczby dni, lub po
przefiltrowaniu określonej ilości wody,
o umożliwienie wprowadzenia czasów oraz konfiguracje cykli płukania filtrów,
o sterowanie pracą zaworów pneumatycznych,
o sterowanie pompami głębinowymi – w ramach zadania należy przewidzieć (zaprojektować
i wykonać) możliwość zdalnego załączania wszystkich pomp,
o sterowanie pompami II stopnia,
o zabezpieczanie pomp głębinowych przed suchobiegiem,
o sterowanie pompami płuczącymi,
o sterowanie opróżnianiem osadnika,
o sterowanie napełnianiem zbiorników retencyjnych,
o kontrola zadziałania zabezpieczeń elektrycznych dla urządzeń technologicznych,
o generowanie stanów alarmowych w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeń
technologicznych, takich jak:


awaria zasilania pomp głębinowych,



awaria sprężarek,



awaria pomp płuczących,



awaria pompowni II stopnia,



poziomy przepełnienia zbiorników,



poziomy suchobiegu dla pomp głębinowych i zasilających,
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Interfejs operatorski modułu sterowania pracą SUW spełniać ma następujące wymagania:
o kolorowy panel dotykowy o przekątnej min. 15”, rozdzielczości min. 1366x768, z funkcją
multitouch,
o graficzne odwzorowanie procesu technologicznego z uwzględnieniem położenia zaworów
sterowanych i wszystkich rurociągów technologicznych, tj.: wody surowej, wody
uzdatnionej produkowanej przez poszczególne filtry, wody płuczącej,
o wskazywanie chwilowych przepływów oraz umożliwianie ich archiwizacji,
o przedstawianie oraz umożliwienie wyboru trybu pracy (ręka, stop, auto) urządzeń
technologicznych SUW,
o przedstawianie wartości mierzonych przez aparaturę kontrolno-pomiarową,
o umożliwianie sterowania poszczególnymi zaworami,
o umożliwianie ręcznego rozpoczęcia płukania wybranego filtra,
o umożliwianie graficznego przedstawienia stanów alarmowych,
o umożliwianie archiwizacji danych.
 Dostawę i montaż przetworników ciśnienia i manometrów do opomiarowania przepływu wody na
poszczególnych, istotnych odcinkach instalacji technologicznej (woda surowa, woda uzdatniona,
woda do płukania filtrów).

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Inwentaryzacja
Remont SUW winien być poprzedzony inwentaryzacją stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do
prawidłowego przeprowadzenia robót.
Wykonawca podczas prowadzenia remontu dokona potwierdzenia bądź weryfikacji dotychczasowych
założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez
Zamawiającego informacje dotyczące problemów istniejących w SUW i na ujęciu.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu inwestycji.
2. Cechy obiektu w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych - faza wykonawcza
2.1. Przygotowanie terenu inwestycji
Teren przedmiotowego zadania stanowi ogrodzona działka przy istniejącym budynku. Podczas remontu nie
przewiduje się robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do przygotowania terenu
inwestycji.
2.2. Konstrukcja
W ramach realizacji Umowy nie przewiduje się zmian w konstrukcji obiektów SUW.
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2.3. Remont budynku
2.3.1. Roboty wykończeniowe wewnętrzne
W ramach wykonania remontu przewiduje się:
 Odnowienie wewnętrznych powierzchni ścian pomieszczeń poprzez czyszczenie boazerii,
czyszczenie płytek na ścianach w pomieszczeniu wc, zabezpieczenie pęknięć na ścianach siatką i
zaszpachlowanie np. gipsem (poza wykładzinami),
malowanie ścian nad wykładzinami i w pomieszczeniach,
w których nie ma wykładzin, uzupełnienie boazerii po
zdemontowanych urządzeniach i instalacjach,
 czyszczenie płytek na posadzkach we wszystkich
pomieszczeniach, uzupełnienie płytek po zdemontowanych
urządzeniach i instalacjach, malowanie sufitów w
pomieszczeniach, w których nie ma wykładzin, wymiana
zalanych kasetonów (paneli sufitowych) w sterowni.
 mycie okien i drzwi,
 czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczych instalacji technologicznych, zbiorników
ciśnieniowych farbą dwuskładnikową epoksydową, czyszczenie i malowanie zbiornika reakcji.
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2.3.2. Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 wyrównanie i tynkowanie ścian zewnętrznych komory oczyszczania zużytych wód technicznych i
komory odwadniania osadów,

 wymiana płytek na schodach wejściowych do obiektu SUW.

2.4. Zbiorniki wody czystej
W ramach inwestycji nie przewiduje się robót związanych z istniejącymi
zbiornikami wody czystej.

2.5. Instalacje i urządzenia technologiczne
Zastosowane urządzenia muszą posiadać wymagane prawem atesty oraz zapewniać minimalne koszty
eksploatacji i bezawaryjną pracę. W przypadkach elementów istotnych dla bezpieczeństwa pracy i ciągłości
produkcji wody należy wykonać urządzenia rezerwowe lub określić sposób szybkiej wymiany urządzeń na
zapasowe bez konieczności przerywania dostawy wody dla szpitala.
System sterowania Stacją Uzdatniania Wody musi być wykonany z możliwością przejścia w tryb ręcznego
sterowania.
Urządzenia dozujące środki chemiczne muszą być wyposażone w nastawniki ręczne umożliwiające
dozowanie środków chemicznych przy awarii automatyki.
Wszystkie urządzenia elektryczne części technologicznej muszą mieć możliwość indywidualnego
wyłączenia zasilania w tablicach rozdzielczych. Nie dotyczy to urządzeń połączonych z instalacją
elektryczną za pomocą wtyków rozłącznych umożliwiających bezpieczne rozłączenie pod napięciem i pod
obciążeniem.
Przyjęte rozwiązania winny charakteryzować się minimalizacją kosztów eksploatacji, wysoką
niezawodnością i minimalizacją obsługi.
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2.5.1. Ujęcie
W ramach realizacji zadania nie przewiduje się robót związanych z ujęciem wody.

2.5.2. Instalacja zestawu pomp międzyoperacyjnych
W ramach remontu przewiduje się wymianę instalacji ssących przy
wszystkich pompach międzyoperacyjnych, wymianę instalacji tłocznej przy
pompie P-22 oraz wymianę śrub i uszczelek w połączeniach kołnierzowych
bez wymiany armatury. Zastosować elementy złączne ocynkowane.

2.5.3. Instalacja zestawu pomp zasilających
W zakresie inwestycji należy wykonać:
 Wymianę instalacji ssących – zamontować tuleję z kołnierzem PVC na pionowym odcinku instalacji
nad kolektorem ssącym w kanale (poniżej kraty pomostowej), wykonać instalację do pompy z PVC.
 Wymienić instalacje tłoczne przy pompach do kołnierza
pod przepustnicą włącznie (PVC).
 Wymienić armaturę przy pompach zasilających zastosować przepustnice międzykołnierzowe ręczne z
dyskiem ze stali nierdzewnej oraz zawory zwrotne
kołnierzowe kulowe proste lub kolankowe (w
zależności od możliwości wbudowania w istniejące
urządzenia i instalacje).
 Do połączeń kołnierzowych zastosować elementy
złączne ocynkowane oraz nowe uszczelki.

2.5.4. Instalacja zestawu pomp płuczących
Na połączeniach kołnierzowych instalacji pomp płuczących
wymienić śruby (zastosować ocynkowane) oraz uszczelki.

2.5.5. Instalacja dezynfekcji okresowej
W celu zwiększenia niezawodności układu dezynfekcji wody należy zamontować dodatkową pompkę
dozującą podchloryn sodu i włączyć w istniejącą instalację dozowania. W tym celu wykonać węzeł
połączeniowy instalacji tłocznych z nowej i istniejącej pompki z elementów PVC (rury, kształtki, zawory).
Miejsce dozowania bez zmian (do zbiorników retencyjnych).
Dla kontroli ilości chloru w wodzie uzdatnionej kierowanej do sieci wodociągowej szpitala należy
zamontować sondę wraz z układem ciągłego pomiaru zawartości chloru wolnego.
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2.5.6. Instalacja sprężonego powietrza
W ramach remontu SUW należy wymienić istniejącą sprężarkę
Atlas Copco typ SF na sprężarkę bezolejową tłokową o parametrach:
wydajność 25 m3/h, nadciśnienie 10 bar, moc 4 kW i podłączyć do
instalacji sprężonego powietrza.

2.5.7. Demontaże niewykorzystywanych urządzeń i instalacji technologicznych
W ramach wykonania remontu SUW należy zdemontować nieużywane urządzenia technologiczne wraz z
ich osprzętem i instalacjami:
 kolumny jonitowe znajdujące się na hali filtrów,
 generator dwutlenku chloru ClO2 w pomieszczeniu nr 4, zbiornik roztworowy (ZR-NaClO2) i
magazynowy (ZM-NaClO2) wraz z instalacjami w pomieszczeniu nr 3a oraz układ przygotowania
HCl,
 układ dozowania siarczanu glinu, zlokalizowany w pomieszczeniu nr 3, składający się ze zbiornika
roztworowo-magazynowego oraz dwóch pompek dozujących, kable od silnika mieszadła należy
zakończyć puszką,
 układy pomiarowe amoniaku i dwutlenku chloru znajdujące się na hali filtrów, istniejący zlew
wymienić na nowy ze stali nierdzewnej.
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2.5.8. Odstojnik wód popłucznych.
W istniejącym odstojniku wód popłucznych (komora oczyszczania zużytych wód technicznych) należy
wymienić pompę przetłaczającą osady do komory odwadniania na nową o tych samych parametrach.

2.6. Instalacje elektryczne i AKPiA procesu uzdatniania wody
2.6.1. Zasilanie
Zasilanie stacji uzdatniania wody z istniejącego złącza kablowego pozostaje
bez zmian. Kabel zasilający nową rozdzielnię wyprowadzić z istniejącego
SZR i wprowadzić do rozdzielnicy
2.6.2. Zasilanie rezerwowe
Szafa z układem SZR znajdująca się z tyłu rozdzielni głównej (osobne
wejście) pozostaje bez zmian.

2.6.3. Tablica synoptyczna
Z uwagi
na
demontaż
niepotrzebnych
urządzeń
technologicznych
należy
zaktualizować
schemat
technologiczny i wykonać nową tablicę synoptyczną.

2.6.4. Rozdzielnice technologiczne
Rozdzielnice
technologiczne
zaprojektować
o
wymiarach L x B x H 800 do 1200 x 400 x 2000 mm.
Pod rozdzielnicami elektrycznymi jest wykonany kanał
kablowy, który można wykorzystać dla podłączenia
przewodów.
W oddzielnych rozdzielnicach należy zaprojektować:
zasilanie odbiorników związanych z budynkiem,
zasilanie urządzeń technologicznych oraz sterowanie i
AKPiA.
W rozdzielnicy potrzeb ogólnych należy zaprojektować: aparaty zasilające odbiorniki związane z
budynkiem SUW, w tym: zasilanie oświetlenia wewnętrznego, gniazd wtykowych, systemu osuszania
powietrza, układu wentylacji, oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego budynku, oświetlenia terenu oraz
transformator bezpieczeństwa,
W rozdzielnicy zasilania odbiorników technologicznych należy zaprojektować:



układ czujnika zaniku fazy,
układ sterowania i zasilania pomp głębinowych,
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układ zasilania i sterowania sprężarek,
układ zasilania i sterowania pompami płucznymi,
układ zasilania i sterowania pomp II stopnia (niezależne przetwornice częstotliwości dla każdej
pompy),
 układ zasilania i sterowania pomp III stopnia (niezależne przetwornice częstotliwości dla każdej
pompy),
 układ zasilania pompy dozującej dla potrzeb awaryjnej dezynfekcji wody,
 układy pomiarowe poziomów napełnienia, w tym ;
 obwody pomiaru lustra wody w zbiorniku reakcji,
 obwody pomiaru lustra wody w zbiornikach retencyjnych,
 obwody pomiaru lustra wody w odstojniku wód popłucznych,
 transformator lub zasilacz dla zasilania układów automatyki napięciem 24 VDC.
 UPS dla zasilania sterownika i modemu telemetrycznego lub zasilacz buforowy
Rozdzielnicę wyposażyć w zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe dla wszystkich silników.
W rozdzielnicy AKPiA należy zaprojektować:


sterownik PLC o następującej charakterystyce parametrach:
 modułowa jednostka bazowa,
 co najmniej 1 MB pamięci użytkownika RAM,
 slot na karty pamięci Flash lub SD,
 interfejsy komunikacyjne: RS 232, RS 485, dwa porty Ethernet TCP/IP,
 moduł telemetryczny GPRS.
Drzwi rozdzielnic wyposażyć w:
 łącznik dwustanowy zasilania sterownika PLC wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o
załączeniu napięcia na sterowniku,
 łącznik dwustanowy zasilania układów sterowania wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o
załączeniu napięcia,
 łączniki trójpołożeniowe ŁK dla odbiorników technologicznych zlokalizowanych w obiekcie SUW,
pozwalających na wybór trybu sterowania "AUTO-STOP-RĘKA", (nad każdym z łączników
zlokalizować diodę informująca o stanie pracy odbiornika),
 wyłącznik główny napięcia.
 terminal operatorski - terminal graficzny z ekranem dotykowym LCD o przekątnej co najmniej 15”,
rozdzielczości min. 1366x768 pikseli (minimum 65 tys. kolorów) z funkcją multitouch wyposażony
w 2 uniwersalne porty komunikacyjne RS232/485, 2 porty USB (Host i Device), port Ethernet
10/100 Mbit/s, slot dla dodatkowych kart SD,
 łącznik trójpołożeniowy ŁK dla wyboru trybu pracy układu oświetlenia zewnętrznego,
 analizator parametrów sieci.
Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów. Rozdzielnice
powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN- S.
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.
Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraź ny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnie. Na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny. Zamawiający wymaga, aby każde
połączenie wykonane w rozdzielnicach posiadało indywidualne oznaczenie, które jest zgodne z
dokumentacją projektową. Podobnie w zakresie oznaczenia aparatów elektrycznych i listew – wszystkie
elementy muszą być oznaczone zgodnie z dokumentacją.
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2.6.5. Wizualizacja
W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać system monitoringu pracy SUW, w tym:
 Wykonanie aplikacji obiektowej systemu wizualizacji,
 Dostawa komputera dla systemu wizualizacji o parametrach nie niższych niż: procesor: Intel®
Core™ i3, pamięć RAM: 8GB, dysk twardy SSD 256MB, rozdzielczość matrycy minimum
1920x1080 wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows,
 Zasilanie komputera oraz sterownika PLC poprzez zasilacze UPS – minimum 2000 VA.
System wizualizacji musi spełniać następujące wymagania:


Synoptyka musi wizualizować wszystkie sygnalizacje i pomiary wchodzące do sterownika
PLC.



Dla pomp zainstalowanych na stacji należy zapewnić możliwość wyłączenia ich z
globalnego trybu Automatycznego i przejścia do trybu zdalnego ręcznego. W trybie zdalnym
ręcznym należy zapewnić możliwość załączenia/wyłączenia każdej z pomp. Dla tego trybu
pracy pompy należy zabezpieczyć przed suchobiegiem.



W systemie wizualizacji należy zapewnić możliwość zmiany wszystkich nastaw
technologicznych umożliwiających funkcjonalne zarządzanie stacją (m.in. wszystkie
nastawy przewidziane obecnie do zmiany na panelu operatorskim).



Należy przewidzieć przycisk zatrzymania/uruchomienia stacji. Po zatrzymaniu stacji
wszystkie urządzenia wykonawcze powinny „przyjąć” pozycje/stany bezpieczne dla postoju
stacji.



Dla wybranych pomiarów analogowych należy przewidzieć awarie od przekroczenia
wartości progowych (minimalnych i/lub maksymalnych). Dla konkretnych pomiarów należy
przewidzieć możliwość konfigurowania progów alarmowych z systemu wizualizacji.



Dla pomp, sprężarek i układów dozowania należy przewidzieć możliwość zdalnego
odstawienia od pracy.



W systemie należy przewidzieć stworzenie raportów oraz trendów (do ustalenia na etapie
realizacji),



W systemie należy przewidzieć wyświetlanie oraz kasowanie/potwierdzanie alarmów.

2.6.6. Instalacje AKPiA
SUW musi pracować automatycznie, bezobsługowo z możliwością sterowania ręcznego realizowanego z
poziomu przełączników zlokalizowanych na elewacji projektowanych rozdzielnic. W systemie należy
uwzględnić następujące pomiary:
 Pomiar ciśnienia w instalacji wody: surowej, uzdatnionej, płucznej, instalacji sprężonego powietrza
i pneumatyki,
 Pomiar przepływu wody oraz liczniki dla: wody surowej, uzdatnionej i płucznej,
 Pomiar stanu napełnienia zbiorników retencyjnych
 Pomiar czasu pracy poszczególnych urządzeń systemu uzdatniania wody.
2.6.7. Instalacje elektryczne
W ramach zadania należy wykonać:




projekt wykonawczy branży elektrycznej;
podłączenie istniejącej infrastruktury kablowej;
rozdzielnice energetyczne;
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montaż kabli i przewodów które zostały opisane jako nowe;
montaż osprzętu elektroinstalacyjnego;
inne roboty elektryczne, w tym:
Instalacje połączeń wyrównawczych – kontrola, sprawdzenie i ewentualna naprawa;
Montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego na zasilaniu;
Instalację przeciwporażeniową;
Naprawę instalacji oświetlenia wewnętrznego.

Instalacje wykonać przewodami lub kablami wielożyłowymi z żyłami miedzianymi o izolacji i
powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750Y do układania na
stałe wg PN-87/E-90056.
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej.
Instalacja powinna być zabezpieczona przed skutkami zwarć i przepięć.
2.6.8. Trasy kablowe
Przy wykonywaniu nowych tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się wykorzystanie istniejących korytek
i przepustów. W przypadku konieczności wykonania nowych tras kablowych zaleca się listwy
elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego płomienia,
do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084.
Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej
trasy z 30 % zapasem.
Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnic należy wykonać poprzez listwę zaciskową. Połączenia między
przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób,
aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Szczegółowy opis zakresu i wymagań dla modernizacji instalacji elektrycznych i AKPiA znajduje się
w załączniku na r 1 do niniejszego PFU pt. Wytyczne dla wykonania modernizacji instalacji
elektrycznych i AKPiA
2.7. Instalacje wod-kan, wentylacji, ogrzewania, osuszania oraz oświetlenia
W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się:
 wymianę istniejących osuszaczy powietrza na nowe osuszacze kondensacyjne o wydajności osuszania
36l/24h przy 30stC i 80% wilgotności, przy doborze kierować się również kubaturą pomieszczenia.
 wymianę lamp oświetleniowych na hali filtrów (18 szt.).
Pozostałe instalacje wod-kan, wentylacji i ogrzewania bez zmian.
2.8. Uruchomienie i parametryzacja ciągu technologicznego SUW
 Po zakończonych robotach związanych z ingerencją w instalacje wody pitnej (np. wymiana instalacji
ssących i tłocznych pomp) lub urządzenia technologiczne (remont zbiornika reakcji) należy wykonać
badania bakteriologiczne.
 Wykonawca przeprowadzi uruchomienie zamontowanych przez siebie urządzeń remontowanej stacji.
 Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie: nadzoru, obsługi, konserwacji
urządzeń, prowadzenia ruchu i utrzymania reżimu technologicznego produkcji wody pitnej w
remontowanej stacji uzdatniania wody (dotyczy elementów i układów będących w zakresie
przeprowadzonego remontu SUW). Ze szkoleń sporządzone zostaną protokoły i listy obecności.
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 Po zakończeniu remontu stacji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru
technicznego wykonanych robót.
2.9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 Wykonawca opracuje instrukcje w zakresie obsługi stacji oraz projekt powykonawczy instalacji
AKPiA, a także zaktualizuje schemat technologiczny SUW i przekaże je Zamawiającemu do
stosowania (wersja papierowa 2 egzemplarze i wersja elektroniczna w formacie PDF).
 Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
i wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty potwierdzające posiadanie
uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby, zostaną załączone do Protokołu odbioru.
 W ramach dokumentacji powykonawczej obowiązkowe jest dostarczenie Zamawiającemu w dniu
odbioru końcowego inwestycji atestów, dokumentacji technicznych oraz innych wymaganych prawem
dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów.

2.10.

Wytyczne jakościowe i materiałowe

 Wykonawca wykona remont przedmiotowej stacji na podstawie niniejszego PFU, SIWZ, uzgodnień z
Zamawiającym oraz przy użyciu własnego potencjału technicznego (kadra inżynieryjno techniczna,
pracownicy, urządzenia, materiały, narzędzia, sprzęt transportowy),
 Urządzenia, materiały i wyroby użyte do remontu wyżej wymienionej stacji służące do uzdatniania i
dystrybucji wody pitnej muszą posiadać atesty higieniczne jednostek uprawnionych do wydawania
takich atestów oraz wymagane certyfikaty, deklaracje, w szczególności wymagane jest aby farba do
wymalowań wewnętrznych zbiornika wyposażona była w atest higieniczny PZH.

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
3.1. Część ogólna
3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
„Remont Stacji Uzdatniania Wody Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w
Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3”
3.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Przedmiotem zadania jest remont Stacji Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowanej przy
Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. W zakres zadania wchodzi:
 Remont pomieszczeń w budynku stacji w wymiarze określonym w niniejszym programie.
 Wymiana oświetlenia w hali filtrów.
 Remont zbiornika reakcji.
 Malowanie zbiorników ciśnieniowych – aerator, filtry, hydrofor, zewnętrzny zbiornik sprężonego
powietrza.
 Wymiana instalacji przy pompach zasilających sieć wodociągową i międzyoperacyjnych, wymiana
armatury, śrub i uszczelek w zakresie opisanym w programie.
 Wymiana osuszaczy powietrza w hali filtrów.
 Likwidacja nieużywanych urządzeń technologicznych wraz z osprzętem: kolumny jonitowe, generator
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ClO2, układy pomiarowe ClO2 i amoniaku.
 Wymiana sprężarki na sprężarkę tłokową.
 Montaż dodatkowej pompy dozującej podchloryn sodu, montaż układu pomiaru stężenia chloru w
wodzie kierowanej do sieci szpitala.
 Wymiana szaf zasilająco-sterujących wraz ze sterownikiem, wymiana tablicy synoptycznej, montaż
układu wizualizacji pracy stacji wraz z podłączeniem zdalnego odczytu z wodomierzy w studniach.
 Remont odstojnika wód popłucznych – tynkowanie ścian zewnętrznych, wymiana pompy cieczy
nadosadowej w komorze oczyszczania zużytych wód technicznych.
 Wymiana płytek na schodach wejściowych do obiektu.
3.1.3. Użytkownik
Użytkownikiem/eksploatatorem SUW jest Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z
Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3; 61-285 Poznań
3.1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Nie przewiduje się robót tymczasowych.
Prace towarzyszące:
- dokumentacja powykonawcza.
3.1.5. Informacje o terenie inwestycji:
- Teren SUW jest zabezpieczony i ogrodzony.
- Teren przylega do działek osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do nienaruszania interesów osób
trzecich, a w szczególności do unikania przejazdu przez tereny osób trzecich. Prace charakteryzujące się
dużym natężeniem hałasu należy prowadzić wyłącznie w godzinach od 6 do 22.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.
3.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów przy sporządzaniu Dokumentów
Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe
związane z robotami podane zostały w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca jest
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia i ukończenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
3.3. Zgodność robót z wymaganiami Zamawiającego
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Umową, SIWZ, PFU oraz ofertą. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona
w Umowie. Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne
z Umową oraz ustaleniami z Zamawiającym. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i
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wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty
nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie
materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu remontu lub dokumentacji powykonawczej przez inspektora
nadzoru lub Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy.
3.4. Powołanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodność robót z Normami
Ilekroć w PFU wymieniona jest podstawa prawna działań w postaci tytułu dokumentu/dziennika
urzędowego lub normy etc. należy przez nią rozumieć aktualnie obowiązujący dokument regulujący
określone w przywołanym dokumencie zagadnienia w tym Eurokody. W treści niniejszego Programu
Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako
integralna część Umowy i być stosowane w połączeniu z PFU. Wykonawca jest zobowiązany do
przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z realizacją robót oraz stosowania ich
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Należy przyjmować ostatnie
wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez
zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. W
razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt
przed inspektorem nadzoru lub Zamawiającym i uzyska ich pisemną zgodę. Szczegółowa lista Polskich
Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). W
przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy uwzględnia się:
- europejskie specyfikacje techniczne
- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy,
- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,
- Polskie Normy,
- polskie specyfikacje techniczne.
Całość robót musi być zaprojektowana i wykonana także zgodnie z polskim warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót
3.5. Przystąpienie do robót
Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu harmonogramu robót z Zamawiającym.
Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram robót,
który winien uwzględniać kolejność wykonania robót budowlanych oraz wymagania określone w PFU.
3.6. Inspektor nadzoru
Funkcję inspektora nadzoru będzie pełniła osoba wskazana przez Zamawiającego w Umowie.
3.7. Gwarancje
Na prace oraz materiały i urządzenia będące przedmiotem zamówienia ustala się okres gwarancji i
rękojmi za wady, który wynosi 60 miesięcy. Przez okres gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie
prowadził konserwację i przeglądy zamontowanych urządzeń i instalacji.
Serwis
Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny. W ramach umowy pogwarancyjnej Wykonawca zapewni
dostęp do części zamiennych na podstawie odrębnej umowy.
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3.8. Ubezpieczenia
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie, w tym: zabezpieczenie należytego wykonania
umowy i ubezpieczenia wykonania prac objętych umową, ponosi Wykonawca.
3.9. Teren inwestycji
3.9.1

Przekazanie terenu inwestycji

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do terenu inwestycji, na którym realizowane będzie zadanie
inwestycyjne objęte PFU i że w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy ten teren. Do czasu
prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren inwestycji po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym.
3.9.2

Zaplecze inwestycji

Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być
zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. Wykonawca
jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz
nieczystości. Wykonawca może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i
do celów socjalnych. Zamawiający wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać
energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego.
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń, instalacji i obiektów z
funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę
Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te
powinny być przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem
robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji.
3.9.3

Czystość terenu inwestycji

Teren inwestycji powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy
powinny być wywożone na legalne składowisko odpadów.
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymaniu terenu inwestycji w czystości
Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego
obciążony kosztami w czasie trwania Umowy.
3.9.4

Bezpieczeństwo inwestycji.

Prace budowlane należy realizować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:
- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
• ochrony przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
• warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia,
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,
• ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.
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Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony
przeciwpożarowej, określonych w przepisach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa i
zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia robót.
Ochrona przeciwpożarowa
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:
• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
• ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,
• możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie inwestycji oraz w pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.
Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Ochrona przed hałasem
Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót możliwie
najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W normalnych
warunkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z
wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej
uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
(Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z późn. zm.) poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie powinien
przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezależnie od
powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85
dB. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także uwzględnić Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zm.) w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Roboty należy wykonywać z użyciem takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:
• wydzielania się gazów toksycznych,
• obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu,
• niebezpiecznego promieniowania,
• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
• nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
• przedostawania się gryzoni do wnętrza,
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• nadmiernego hałasu i drgań.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z
Kodeksu Pracy, Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., t.j.
Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
3.10.

Materiały i urządzenia

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. Urządzenia stanowiące
elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być wykonane z materiałów dopuszczonych do
stosowania w instalacjach wody pitnej. Urządzenia narażone na działanie środków chemicznych winne być
wykonane z materiałów odpornych na działanie tych środków.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być:
• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem
budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn.
zm.)),
• spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego
materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i
oznakowanie,
• zgodne postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego,
• nowe i nieużywane,
• muszą posiadać oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym.
Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie materiały i
urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami
Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały (wyroby
budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z
materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu inwestycji w miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym.
Czas przechowywania materiałów i urządzeń należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie
dostaw zgodnie z harmonogramem inwestycji.
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty
związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za zawarte w Umowie
i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności.
Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez
Zamawiającego.
Przed rozpoczęciem remontu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz planowanych producentów /
dostawców Urządzeń i Materiałów wszystkich branż, których Wykonawca zamierza zastosować. Wykaz
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podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże, którzy producenci / dostawcy
są preferowani.
Po akceptacji producentów / dostawców Wykonawca sporządzi listę materiałową zawierającą wszystkie
pozycje głównych urządzeń i materiałów, które Wykonawca zamierza zastosować, wraz z ich
charakterystyką oraz dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami Umowy. Lista
podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie aktualizował listę w przypadku
zmian. Wykonawca będzie stosował w robotach wyłącznie urządzenia i materiały zgodne z zatwierdzoną
przez Zamawiającego listą materiałową.
3.11.

Sprzęt

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla sprzętu i maszyn poza obowiązkiem zachowania
zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy odrębne. Wykonawca jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w umowie, wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
3.12.

Transport

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla środków transportu poza obowiązkiem
zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy odrębne.
4. Płatności
Płatność nastąpi jednorazowo, w formie wynagrodzenia ryczałtowego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie przedstawiona w formie TABELI ELEMENTÓW
ROZLICZENIOWYCH, wycenionej przez Wykonawcę.
Przy obliczeniu ceny oferty za całość przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni informacje i
wytyczne zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Umowie, a także te w nich nie wskazane, niezbędne do wykonania zamówienia.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z
odrębnych przepisów
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z
odrębnych przepisów będą wynikać z uzgodnień z Zamawiającym.
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowane będą
roboty.
2. Przepisy prawne i normy
Przytoczone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym przepisy prawne i normy są obowiązkowe
do stosowania podczas prowadzenia prac związanych z remontem SUW.
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Zasilanie

Kabel zasilający obiekt pozostaje bez zmian. Istniejący układ SZR pozostaje bez zmian. Z istniejącego układu
SZR należy wyprowadzić kabel zasilający i wprowadzić go do pierwszego pola rozdzielni głównej.
Szynę PE należy połączyć z uziomem budynku płaskownikiem Fe/Zn 30x4mm.
2.

Rozdzielnica główna

Nowe rozdzielnice należy zamontować na miejscu demontowanych, nad kanałem elektrycznym.
W rozdzielnicach należy zamontować :
 aparaty zasilające odbiorniki związane z budynkiem SUW, w tym: zasilanie oświetlenia wewnętrznego,
grzejników elektrycznych, gniazd wtykowych, osuszaczy, wentylatorów, podgrzewacza wody oraz
transformator bezpieczeństwa,
 sterownik PLC w konfiguracji (rozdzielnica RS2):
 Modułowa jednostka bazowa, obsługa do 64 modułów We/Wy (1023 We/Wy cyfrowych), wbudowane:
1 MB pamięci użytkownika RAM, dwa sloty na karty pamięci Flash, slot dla karty pamięci SD.
Zintegrowane interfejsy: 1 x RS 232, 2 x RS 485. Wbudowany http i FTP serwer. Dodatkowy port 1 x
Ethernet TCP/IP (2 x RJ 45, switch)
 7 x 16 WE,
 6 x 16 WY,
 2 x 8 WE 4..20 mA ,
 2 x 4 WY 4..20 mA.
 układ czujnika zaniku fazy,
 układ sterowania i zasilania pomp głębinowych (dwie pompy zlokalizowane w istniejących studniach),
 wyłączniki instalacyjne dla instalacji ogrzewania naziemnych obudów studni,
 układy zasilania i sterowania pomp dozujących,
 układy zasilania i sterowania pomp międzyoperacyjnych (każda pompa wyposażona w niezależny
falownik),
 układy zasilania i sterowania pomp płucznych,
 układy zasilania i sterowania pomp zasilających rozdzielczą sieć wodociągową (każda pompa
wyposażona w niezależny falownik),
 układy pomiarowe poziomów napełnienia, w tym: obwody pomiaru lustra wody w zbiorniku reakcji,
zbiornikach retencyjnych, odstojniku wód popłucznych,
 układy sterowania elementami wykonawczymi automatyki,
 transformator podstawowy zasilania układów automatyki napięciem 24 VDC.
Drzwi rozdzielni wyposażyć w:
 łącznik dwustanowy zasilania sterownika PLC wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o załączeniu
napięcia na sterowniku,
 łącznik dwustanowy zasilania układów sterowania wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o załączeniu
napięcia,
 łączniki trójpołożeniowe ŁK dla odbiorników technologicznych zlokalizowanych w obiekcie SUW,
pozwalających na wybór trybu sterowania "AUTO-STOP-RĘKA", (nad każdym z łączników jest
zlokalizowana dioda informująca o stanie pracy odbiornika),
 Wyłącznik główny napięcia oraz wyłącznik p.poż. zlokalizowany na elewacji rozdzielnicy – Pole 1,
 Terminal graficzny (kolorowy) z ekranem dotykowym o przekątnej min 15”, o rozdzielczości min. 1366x768 z
funkcją multitouch,
 łącznik trójpołożeniowy ŁK dla wyboru trybu pracy układu ogrzewania i oświetlenia zewnętrznego,
 analizator parametrów sieci.
Rozdzielnicę wyposażyć w szynę ochronną i szynę neutralną w układzie PEN.
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Urządzenia systemu uzdatniania wody
Studnie głębinowe

W skład ujęcia wody wchodzą dwie istniejące studnie głębinowe. Zasilanie i sterowanie pomp głębinowych
założono z rozdzielnicy RG Pole 2.
Odbiornik

Moc [kW]

Kabel / przewód

P-10

7,5

YAKY 4x 16

P-11

7,5

YAKY 4x 25

Proponowane
Uwagi
zabezpieczenie
iC60N 3P C50A
+IOF
Kabel istniejący
Fanox P17
iC60N 3P C50A
+IOF
Kabel istniejący
Fanox P17

Kable zasilające i sterujące – istniejące.
Sygnały kierowane do / ze sterownika zgodnie z poniższym zestawieniem.
Symbol
P-10-AR
P-10-K
P-10-T
P-10-S
P-11-AR
P-11-K
P-11-T
P-11-S

Opis
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy P-10
Kontrola zadziałania pompy P-10
Obwód zabezpieczenia termicznego pompy P-10
Wyjście sterujące silnika pompy P-10
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy P-11
Kontrola zadziałania pompy P-11
Obwód zabezpieczenia termicznego pompy P-11
Wyjście sterujące silnika pompy P-11

Zasada pracy :
Pompy głębinowe będą sterowane przez centralny sterownik stacji uzdatniania wody w zależności od stanu
napełnienia zbiornika retencyjnego ZRW z uwzględnieniem poziomu maksymalnego w zbiorniku reakcji ZR. W
programie sterowania należy uwzględnić blokadę pracy pompy głębinowej w przypadku całkowitego napełnienia
zbiornika ZR.
3.2.

Pompy międzyoperacyjne

Dla pompy międzyoperacyjnych, oznaczonych symbolami P-20,P-21,P-22 i P-23 założono montaż falowników
(niezależny falownik dla każdej pompy). Zabezpieczenie falownika – iC60N 3P B10A.
Odbiornik

Moc [kW]

Kabel / przewód

P-20,21,22,23

3,0

2YSLCY-J 4x2,5

Kable do pomp prowadzić w nowych korytkach kablowych.
Orientacyjna długość kabla do jednej pompy – 30 m.
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Sygnały kierowane do / ze sterownika zgodnie z poniższym zestawieniem.
Symbol
P-20-AR
P-20-K
P-20-AW
P-20-S
P-21-AR
P-21-K
P-21-AW
P-21-S
P-22-AR
P-22-K
P-22-AW
P-22-S
P-23-AR
P-23-K
P-23-AW
P-23-S

Opis
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy i falownika P-20
Potwierdzenie pracy z falownika pompy P-20
Awaria falownika pompy P-20
Wyjście załączenia do pracy falownika pompy P-20
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy i falownika P-21
Potwierdzenie pracy z falownika pompy P-21
Awaria falownika pompy P-21
Wyjście załączenia do pracy falownika pompy P-21
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy i falownika P-22
Potwierdzenie pracy z falownika pompy P-22
Awaria falownika pompy P-22
Wyjście załączenia do pracy falownika pompy P-22
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy i falownika P-23
Potwierdzenie pracy z falownika pompy P-23
Awaria falownika pompy P-23
Wyjście załączenia do pracy falownika pompy P-23

Sterowanie przetwornikami częstotliwości zasilającymi pompy międzyoperacyjne przez PLC w sprzężeniu
zwrotnym z sygnałem 4 .. 20 mA odzwierciedlającym poziom napełnienie zbiornika reakcji. W zależności od
wydajności ujęcia, w tym od ilości pracujących pomp głębinowych należy założyć możliwość równoczesnej pracy
trzech pomp międzyoperacyjnych.
3.3.

Pompy płuczne

W układzie są zamontowane trzy pompy płuczne P-40, P-41, P-42, z czego w procesie płukania filtra pracują
równocześnie dwie pompy, a jedna jest pompą rezerwową.
Odbiornik

Moc [kW]

Kabel / przewód

P-40,41.42

0,75

YDY 4x1,0

Proponowane
zabezpieczenie
iC60N 3P C6A +IOF

Sygnały kierowane do / ze sterownika zgodnie z poniższym zestawieniem.
Symbol
P-40-AR
P-40-K
P-40-T
P-40-S
P-41-AR
P-41-K
P-41-T
P-41-S
P-42-AR
P-42-K
P-42-T
P-42-S

Opis
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy P-40
Kontrola zadziałania pompy P-40
Obwód zabezpieczenia termicznego pompy P-40
Wyjście sterujące silnika pompy P-40
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy P-41
Kontrola zadziałania pompy P-41
Obwód zabezpieczenia termicznego pompy P-41
Wyjście sterujące silnika pompy P-41
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy P-42
Kontrola zadziałania pompy P-42
Obwód zabezpieczenia termicznego pompy P-42
Wyjście sterujące silnika pompy P-42
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Pompy dozująca koagulant, mieszadło zbiornika koagulantu

W związku z brakiem dalszej eksploatacji pomp koagulantu jak i zbiornika koagulantu układy zasilania i
sterowania tymi urządzeniami nie będą modernizowane. Przewody zasilające i sterujące należy zabezpieczyć lub
zdemontować.
Sygnały wycofane w stosunku do rozwiązania bazowego..
Symbol
M-1-AR
M-1-K
M-1-T
M-1-S

Opis
Przełącznik "AUTO - RĘKA" mieszadła M-1
Kontrola zadziałania mieszadła M-1
Obwód zabezpieczenia termicznego mieszadła M-1
Wyjście sterujące silnika mieszadła M-1

Pompy P-30 i P-31 zmienią swoje przeznaczenie technologiczne – zostaną przypisane do układów dozowania
podchlorynu sodu.
Zmiana przeznaczenia sygnałów
Symbol
P-30-AR
P-30-K
P-30-T
P-30-S
P-31-AR
P-31-K
P-31-T
P-31-S

3.5.

Opis
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy P-30
Kontrola zadziałania pompy P-30
Obwód zabezpieczenia termicznego pompy P-30
Wyjście sterujące silnika pompy P-30
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy P-31
Kontrola zadziałania pompy P-31
Obwód zabezpieczenia termicznego pompy P-31
Wyjście sterujące silnika pompy P-31

Pompy dozujące podchloryn sodu

W celu zwiększenia niezawodności układu dozowania roztworu podchlorynu sodu zaproponowano do istniejącej
pompy dozującej montaż dodatkowej pompy dozującej. Pompy zostaną oznaczone symbolami technologicznymi
P-30 i P-31 (w stanie bazowym pompy koagulantu). Pompy będą dozować podchloryn sodu do rurociągu
zasilającego zbiorniki retencyjne. Sterowanie pomp na podstawie impulsów generowanych przez PLC w
zależności od sygnałów impulsowych z wodomierza zasilającego ZRW. Ustawienia pompy w zakresie mnożnika
impulsów oraz załączenia do pracy wprowadzić na terminal sterujący. Zasilanie pomp należy wykonać poprzez
gniazda wtykowe, zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo – prądowym. Z pompy dozującej należy wyprowadzić
przewodem LiYY 4x1 mm2 sygnał na sterownik informujący o braku roztworu w zbiorniku i awarii pompki.

Odbiornik

Moc [kW]

Kabel / przewód

P-30,31

0,03

YLY 3x1,5
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Sygnały kierowane do / ze sterownika zgodnie z poniższym zestawieniem.
Symbol
P-30-AR
P-30-AL
P-30-AW
P-30-I
P-31-AR
P-31-AL
P-31-AW
P-31-I
3.6.

Opis
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy P-30
Alarm niskiego poziomu roztworu
Alarm – awaria pompy lub brak roztworu
Wyjście sterujące impulsami dla pompy P-30
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy P-31
Alarm niskiego poziomu roztworu
Alarm – awaria pompy lub brak roztworu
Wyjście sterujące impulsami dla pompy P-31
Pompy zasilające rozdzielczą sieć wodociągową

Dla pompy zasilających rozdzielczą sieć wodociągową, oznaczonych symbolami P-50, P-51, P-52 i P-53
założono montaż falowników (niezależny falownik dla każdej pompy). Zabezpieczenie falownika – iC60N 3P
B16A.
Odbiornik

Moc [kW]

Kabel / przewód

P-50,51,52,53

5,5

2YSLCY-J 4x4

Proponowane
Uwagi
zabezpieczenie
iC60N 3P B16A +IOF
Falownik
ACS310- Nowy kabel
03X-13A0-4

Sygnały kierowane do sterownika zgodnie z poniższym zestawieniem.
Symbol
P-50-AR
P-50-K
P-50-AW
P-50-S
P-51-AR
P-51-K
P-51-AW
P-51-S
P-52-AR
P-52-K
P-52-AW
P-52-S
P-53-AR
P-53-K
P-53-AW
P-53-S

Opis
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy i falownika P-50
Potwierdzenie pracy z falownika pompy P-50
Awaria falownika pompy P-50
Wyjście załączenia do pracy falownika pompy P-50
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy i falownika P-51
Potwierdzenie pracy z falownika pompy P-51
Awaria falownika pompy P-51
Wyjście załączenia do pracy falownika pompy P-51
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy i falownika P-52
Potwierdzenie pracy z falownika pompy P-52
Awaria falownika pompy P-52
Wyjście załączenia do pracy falownika pompy P-52
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy i falownika P-53
Potwierdzenie pracy z falownika pompy P-53
Awaria falownika pompy P-53
Wyjście załączenia do pracy falownika pompy P-53

Sterowanie przetwornikami częstotliwości zasilającymi pompy przez PLC w sprzężeniu zwrotnym z sygnałem 4 ..
20 mA odzwierciedlającym poziom ciśnienia w rozdzielczej sieci wodociągowej. W zależności od aktualnego
rozbioru, należy założyć możliwość równoczesnej pracy wszystkich pomp zasilających.

-6–

Remont SUW Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu
Wytyczne dla wykonania modernizacji instalacji elektrycznych i AKPiA

3.7.

Program Funkcjonalno – Użytkowy
załącznik nr 1

Pompa odstojnika wód popłucznych

Pompa do przetłaczania osadów z odstojnika wód popłucznych jest przewidziana do wymiany. Przy montażu
układu zasilania i sterowania pompy należy uwzględnić ewentualną zmianę parametrów silnika pompy.
Odbiornik

Moc [kW]

Kabel / przewód

P-90

0,3

YKY 3x1,5

Proponowane
zabezpieczenie
IDPNVigi B 4A/30 mA

Uwagi
Kabel istniejący

Sygnały kierowane do sterownika zgodnie z poniższym zestawieniem.
Symbol
P-90-AR
P-90-K
P-90-T
P-90-S
3.8.

Opis
Przełącznik "AUTO - RĘKA" pompy P-90
Kontrola zadziałania pompy P-90
Obwód zabezpieczenia termicznego pompy P-90
Wyjście sterujące silnika pompy P-90

Zawory
Sterowanie zaworami bezpośrednio z wyjść sterownika PLC (należy zamontować sterownik z wyjściami o
obciążalności 0,5 A).

Sygnały kierowane do / ze sterownika zgodnie z poniższym zestawieniem.
Symbol
A-01
A-02
A-03
A-10
A-11
A-20
A-21
A-30
A-31
A-40
A-41
A-50
A-51
A-60
A-61
A-90
A-91
A-100
C-01
C-10
C-20
C-30
C-40
C-50

Opis
Wyjście sterujące zaworem A-01
Wyjście sterujące zaworem A-02
Wyjście sterujące zaworem A-03
Wyjście sterujące zaworem A-10
Wyjście sterujące zaworem A-11
Wyjście sterujące zaworem A-20
Wyjście sterujące zaworem A-21
Wyjście sterujące zaworem A-30
Wyjście sterujące zaworem A-31
Wyjście sterujące zaworem A-40
Wyjście sterujące zaworem A-41
Wyjście sterujące zaworem A-50
Wyjście sterujące zaworem A-51
Wyjście sterujące zaworem A-60
Wyjście sterujące zaworem A-61
Wyjście sterujące zaworem A-90
Wyjście sterujące zaworem A-91
Wyjście sterujące zaworem A-100
Zawór elektromagnetyczny C-01
Zawór elektromagnetyczny C-10
Zawór elektromagnetyczny C-20
Zawór elektromagnetyczny C-30
Zawór elektromagnetyczny C-40
Zawór elektromagnetyczny C-50
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Sygnały wycofane ze sterownika zgodnie z poniższym zestawieniem z uwagi na demontaż urządzeń.
Symbol
C-60
C-70
C-80
3.9.

Opis
Zawór elektromagnetyczny C-60
Zawór elektromagnetyczny C-70
Zawór elektromagnetyczny C-80

Sprężone powietrze

Źródłem sprężonego powietrza dla instalacji pneumatyki i aeracji oraz płukania filtrów będą dwie
sprężarki tłokowe S-1 i S-2, wyposażone w silniki o mocy do 7,5 kW. Sterowanie w/w urządzeniami z poziomu
sterownika PLC.
Symbol
SP-1-AR
SP-1-K
SP-1-T/TEMP
SP-1
SP-2-AR
SP-2-K
SP-2-T/TEMP
SP-2

3.10.

Opis
Przełącznik "AUTO - RĘKA" sprężarki SP-1
Kontrola zadziałania sprężarki SP-1
Obwód zabezpieczenia termicznego/termometr sprężarki SP-1
Wyjście sterujące silnika sprężarki SP-1
Przełącznik "AUTO - RĘKA" sprężarki SP-2
Kontrola zadziałania sprężarki SP-2
Obwód zabezpieczenia termicznego/termometr sprężarki SP-2
Wyjście sterujące silnika sprężarki SP-2

Wentylatory

Należy wykonać pięć układów automatycznego sterowania wentylatorami. Każdy z układów sterowania
należy wyposażyć w łącznik wyboru trybu sterowania „AUTO” – POSTÓJ – RĘKA.
Symbol
W-1/2-AR
W-3/4-AR
W-7/8-AR
W-9-AR
W-10-AR
W-1/2-S
W-3/4-S
W-7/8-S
W-9-S
W-10-S

Opis
Przełącznik "AUTO - RĘKA" wentylatorów W1/2
Przełącznik "AUTO - RĘKA" wentylatorów W3/4
Przełącznik "AUTO - RĘKA" wentylatorów W7/8
Przełącznik "AUTO - RĘKA" wentylatora W9
Przełącznik "AUTO - RĘKA" wentylatora W10
Wyjście sterujące silnikami wentylatorów W1/2
Wyjście sterujące silnikami wentylatorów W3/4
Wyjście sterujące silnikami wentylatorów W7/8
Wyjście sterujące silnikiem wentylatora W9
Wyjście sterujące silnikiem wentylatora W10
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Sondy poziomowskazowe

Zestawienie sond poziomowskazowych systemu zamieszczono w tabeli. Sygnały sond wprowadzić na wejścia
PLC.
Symbol
CL-10
CL-11
EL-10
EL-11
EL-12
EL-13
EL-14
EL-15
EL-20
EL-21
EL-22
EL-23
EL-24
EL-25
EL-26
EL-27
H-20
EL-90
EL-91

Opis
Cluwo w studni nr 1 - pompa P-10
Cluwo w studni nr 2 - pompa P-11
Zbiornik reakcji - poziom max
Zbiornik reakcji - poziom pośredni 1
Zbiornik reakcji - poziom pośredni 2
Zbiornik reakcji - poziom pośredni 3
Zbiornik reakcji - poziom pośredni 4
Zbiornik reakcji - poziom min.
Zbiornik retencyjny - poziom max
Zbiornik retencyjny - poziom pośredni 1
Zbiornik retencyjny - poziom pośredni 2
Zbiornik retencyjny - poziom pośredni 3
Zbiornik retencyjny - poziom pośredni 4
Zbiornik retencyjny - poziom pośredni 5
Zbiornik retencyjny - poziom pośredni 6
Zbiornik retencyjny - poziom min.
Zbiornik reakcji - pomiar ciągły
Poziom wody nadosadowej KWT
Poziom minimalny KWT

Uwagi
Bez zmian
Bez zmian
Wymiana (sonda+przetwornik)
Wymiana (sonda+przetwornik)
Wymiana (sonda+przetwornik)
Wymiana (sonda+przetwornik)
Wymiana (sonda+przetwornik)
Wymiana (sonda+przetwornik)
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Nowa sonda hydrostatyczna 0÷4 m H2O / 4..20 mA
Wymiana sonda pływakowa
Wymiana - nowa sonda pływakowa

Dla sondy hydrostatycznej planowanej do montażu w zbiorniku reakcji należy ułożyć nowy kabel typu LiYCY
3x0,75 mm2. Sygnał sondy należy wprowadzić na wejście analogowe sterownika PLC – podstawa dla sterowania
pompami międzyoperacyjnymi zasilanymi poprzez falowniki.
Sondy wycofane z układu sterownika :
Symbol
EL-31
EL-32
EL-70
EL-71
EL-80
EL-81
3.12.

Opis
Poziom pośredni w zbiorniku Al2(SO4)3
Poziom minimalny w zbiorniku Al2(SO4)3
Poziom pośredni w zbiorniku HCl
Poziom minimalny w zbiorniku HCl
Poziom pośredni w zbiorniku NaClO2
Poziom minimalny w zbiorniku NaClO2

Pomiar przepływu

Na wejścia sterownika należy wprowadzić sygnały: impulsowy i analogowy z przepływomierza WI-1 (woda do
ZRW) oraz z wodomierza zasilania sieci wodociągowej WI-2.
Symbol
WI-1
WI-2

Opis
Sygnał z przepływomierza - impuls i sygnał analogowy 4 .. 20 mA WI-1
Sygnał z wodomierza impulsowego WI-2
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Przetworniki ciśnienia

Rezygnuje się z pomiarów ciśnienia opartych na manometrach kontaktowych z wyjątkiem manometru MK-5
mierzącego minimalne ciśnienie zasilania sieci wodociągowej (manometr zlokalizowany w komorze zasuw należy
wymienić na nowy). W miejsce zdemontowanych manometrów kontaktowych zamontować manometry zwykłe, o
zakresie pomiarowym odpowiadającym zakresowi manometrów demontowanych oraz dodatkowo przetworniki
ciśnienia 0 .. 10 bar / 4 .. 20 mA (na trójnikach) zgodnie z zestawieniem poniżej. W miejscach gdzie nie
występował w stanie istniejącym punkt pomiarowy wykonać włączenie poprzez opaski lub wstawienie trójników.
Symbol
PC-1
PC-2
PC-3
PC-4
PC-5
PC-6
PC-7
MK-5-MIN

Opis
Pomiar ciśnienia w ZWSP
Pomiar ciśnienia przed filtrami
Pomiar ciśnienia po filtrach
Pomiar ciśnienia na tłoczeniu pomp płucznych
Pomiar ciśnienia w hydroforze
Pomiar ciśnienia - sieć wodociągowa - zasilanie
Pomiar ciśnienia w instalacji pneumatyki
Ciśnienie minimalne na zasilaniu sieci (komora zasuw)

Manometry / sygnały przewidziane do demontażu.
Symbol
MK-1-min.
MK-2-max.
MK-2-min.
MK-3-max.
MK-3-min.
MK-4-max.
MK-4-min.
3.14.

Opis
Pomiar cisnienia w linii aeracji
Pomiar ciśnienia max. w ZWSP
Pomiar ciśnienia min. w ZWSP
Pomiar ciśnienia max. w instalacji pneumatyki
Pomiar ciśnienia min. w instalacji pneumatyki
Pomiar ciśnienia max. w hydroforze
Pomiar ciśnienia min. w hydroforze

Przyciski

Z uwagi na wprowadzenie terminala operatorskiego, rezygnuje się z przycisków pozwalających na komunikację
obsługi ze sterownikiem (komunikacja będzie zapewniona przez terminal w większym zakresie wpływu obsługi na
proces sterowania wraz z możliwością pozyskiwania informacji o aktualnie prowadzonych procesach sterowania)
z wyjątkiem przycisku kasowania alarmu i kasowania awarii.
Przyciski do montażu
Symbol
P-K-Al
P-K-Aw

Opis
Przycisk kasowania alarmu
Przycisk potwierdzenia usuniecia awarii

Przyciski z których się rezygnuje.
Symbol
P-PŁ-F1
P-PŁ-F2
P-PŁ-F3
P-PŁ-F4
P-OWP
P-P-90
P-M-1

Opis
Przycisk inicjacji płukania filtru F - 1
Przycisk inicjacji płukania filtru F - 2
Przycisk inicjacji płukania filtru F - 3
Przycisk inicjacji płukania filtru F - 4
Przycisk inicjacji spustu cieczy nadosadowej z OWP
Przycisk spustu osadów pompą P-90
Przycisk potwierdzenia załączenia ZM-Al2(SO4)3
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Pomiary parametrów chemicznych wody

Rezygnuje się z dalszej eksploatacji analizatora amoniaku i dwutlenku chloru, a co z tym związane z
wprowadzenia na sterownik sygnałów generowanych przez w/w urządzenia.
Symbol
M-NH4
M-ClO2
3.16.

Opis
Wejście z miernika wartości N-NH4
Wejście z miernika zawartości ClO2

Kolumny jonitowe

Z uwagi na demontaż kolumn jonitowych rezygnuje się z sygnałów przyporządkowanych w/w urządzeniom.
Symbol
GŁ-KR-1
GŁ-KR-2
GN-KR-1
GN-KR-2
3.17.

Opis
Sygnał z głowicy kolumny KR-1
Sygnał z głowicy kolumny KR-2
Sterowanie gniazda zasilającego kolumnę KR-1
Sterowanie gniazda zasilającego kolumnę KR-2

Lampki sygnalizacji awarii do zlokalizowania na tablicy synoptycznej
Symbol
LS-1
LS-2
LS-3
LS-4
LS-5
LS-6
LS-7
LS-8
LS-9
LS-10
LS-11
LS-12
LS-13
LS-14
LS-15
LS-16
LS-17
LS-18
LS-19
LS-20

Opis
Awaria pomp głębinowych
Awaria pomp międzyoperacyjnych
Awaria pomp zasilających
Awaria pomp płucznych
Awaria pompy osadów
Awaria w linii aeracji
Awaria pneumatyki
Brak roztworu NaOCl zbiornik nr 1
Brak roztworu NaOCl zbiornik nr 2
Płukanie filtru F-1
Płukanie filtru F-2
Płukanie filtru F-3
Płukanie filtru F-4
Trwa sedymentacja w OWP
Spust wody z komory KWT
Spust osadów z KWT
Awaria systemu
Awaria poziomowskazów
Awaria sprężarki
Awaria zasuw elektrycznych
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Układ sterowania przepustnicami w komorze zasuw

Układ zasilania i sterowania należy odtworzyć w nowych rozdzielnicach, wykorzystując istniejące kable i sygnały
zgodnie z wykazem.
Symbol
ZAW-1-ON
ZAW-2-ON
ZAW-1-OFF
ZAW-2-OFF
ZAW-1
ZAW-2
4.

Opis
Stan otwarcia zasuwy ZA-1
Stan otwarcia zasuwy ZA-2
Stan zamknięcia zasuwy ZA-1
Stan zamknięcia zasuwy ZA-2
Wyjście sterujące zasuwą ZA-1
Wyjście sterujące zasuwą ZA-2

Opis instalacji

4.1.
Instalacje sterowania i automatyki
Instalacje automatycznego sterowania będą zasilane napięciem 24V prądu stałego. Instalacja
doprowadzająca sygnały sterujące na wejścia sterownika i wyprowadzająca sygnały na urządzenia
wykonawcze, zostanie wykonana przewodami miedzianymi o przekroju 0,5 lub 0,75 mm2. Założono
wykorzystanie istniejących przewodów w obiekcie SUW, poza zaklasyfikowanymi w opisie do wymiany.
4.2.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
Ochronę podstawową stanowi izolacja części czynnych. Dodatkową ochronę stanowi szybkie wyłączanie
uzupełnione w obwodach gniazd wtykowych wyłącznikami ochronnymi różnicowo - prądowymi na prąd
Idn=30mA oraz połączenia wyrównawcze (uziemić wszystkie elementy metalowe wyposażenia
technologicznego).
4.3.
Próby i pomiary
W celu stwierdzenia czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:
-

spełniają wymagania określone w odpowiednich normach

-

spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji
elektrycznych

-

nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana

-

są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie

-

należy wykonać badania instalacji elektrycznych za pomocą pomiarów.

Po wykonaniu całej instalacji elektrycznej należy przeprowadzić następujące pomiary:
-

sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych

-

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

-

sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
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Wytyczne dla programu automatycznego sterowania

Przebieg procesów zachodzących na stacji uzdatniania będzie kontrolowany i zarządzany przez sterownik
mikroprocesorowy PLC.
W zakresie czynności eksploatacyjnych układ będzie automatycznie sterował:
 pracą pomp głębinowych, pośrednich, zasilających sieć wodociągową, płucznych oraz pompą zatapialną w
odstojniku,
 pracą pomp dozujących,
 pracą sprężarek,
 pracą wentylatorów,
 procesem napowietrzania wody,
 procesem płukania filtrów,
 pracą zaworów automatycznych,
Zadaniem sterownika będzie:
 kontrolowanie stanu urządzeń,
 zabezpieczenie urządzeń przed możliwością uszkodzenia w chwili wystąpienia stanów awaryjnych,
 rozpoznawanie i sygnalizowanie stanów awaryjnych,
 samoczynne załączanie rezerw,
 samoczynny powrót stacji do pracy po zaniku zasilania elektrycznego.
Zakres czynności osób obsługujących stację ograniczać się będzie do okresowego:
 uzupełniania roztworu do dezynfekcji,
 kontrolowania poprawności działania urządzeń stacji.
Do współpracy ze sterownikiem zaprojektowano terminal operatorski. Oprogramowanie panelu należy
zsynchronizować z oprogramowaniem sterownika w sposób umożliwiający odczytanie podstawowych
parametrów procesu technologicznego (ciśnienia i przepływu w poszczególnych rurociągach, poziomów wody,
czasów pracy poszczególnych urządzeń) oraz stanów awaryjnych,
6.

Terminal operatorski – wytyczne

W aplikacji terminala należy uwzględnić:
 zmiany wartości parametrów w zakresie:
 zmiany częstotliwości płukania filtrów,
 zmiany czasów dla poszczególnych faz płukania złóż filtracyjnych (czas rozprężenia, płukania
powietrzem, płukania wodą, spustu pierwszego filtratu)
 czas rozpoczęcia płukania,
 ilość wyprodukowanej wody inicjująca proces płukania,
 czas pomiędzy kolejnymi płukaniami dla poszczególnych filtrów,
 ręcznej inicjacji procesu płukania filtrów – niezależnie dla każdego zbiornika,
 zmianę zadanego ciśnienia dla pomp zasilających sieć wodociągową,
 zmianę poziomu zadanego w zbiorniku reakcji,
 wartości progów ciśnienia załączających poszczególne urządzenia,
 wydajność dla pomp dozujących podchloryn sodu,
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 Informacje o przebiegu procesów sterowania urządzeniami SUW, w tym:
 data i godzina ostatniego płukania dla każdego z filtrów niezależnie wraz z ilością wody zużytej na
ostatnie płukanie,
 rejestry wody uzdatnionej – dobowy, miesięczny, roczny w wariancie kasowalnym i z brakiem możliwości
kasowania,
 rejestry wody płucznej – dobowy, miesięczny, roczny w wariancie kasowalnym i z brakiem możliwości
kasowania,
 rejestry wody pobieranej z poszczególnych studni głębinowych – niezależny dla każdej studni i zbiorczy
dla obu studni – dobowy, miesięczny, roczny w wariancie kasowalnym i z brakiem możliwości kasowania,
 czas pracy dla poszczególnych urządzeń SUW,
 aktualna godzina i data sterownika z możliwością jej zmiany,
 aktualne odczyty wszystkich wielkości odczytywanych na wejściach analogowych sterownika,
 parametry pracy pomp zasilanych przez falowniki, w tym: częstotliwość, zdane ciśnienie pracy, prędkość
obrotowa, aktualnie pobierany prąd.
Na terminalu zlokalizować rejestr awarii z informacją o dacie rozpoczęcia awarii i jej opisem.
7.

Wizualizacja procesu technologicznego

Przebieg procesów zachodzących na stacji uzdatniania będzie wizualizowany na terminalu operatorskim, tablicy
synoptycznej, którą należy wymienić na nową (należy zaktualizować schemat technologiczny) oraz stanowisku
operatorskim w pomieszczeniu sterowni.
System wizualizacji na stanowisku operatorskim musi spełniać następujące wymagania:
 Synoptyka musi wizualizować wszystkie sygnalizacje i pomiary wchodzące do sterownika PLC.
 Dla pomp zainstalowanych na stacji należy zapewnić możliwość wyłączenia ich z globalnego trybu
Automatycznego i przejścia do trybu zdalnego ręcznego. W trybie zdalnym ręcznym należy zapewnić
możliwość załączenia/wyłączenia każdej z pomp. Dla tego trybu pracy pompy należy zabezpieczyć przed
suchobiegiem.
 W systemie wizualizacji należy zapewnić możliwość zmiany wszystkich nastaw technologicznych
umożliwiających funkcjonalne zarządzanie stacją (m.in. wszystkie nastawy przewidziane obecnie do
zmiany na panelu operatorskim).
 Należy przewidzieć przycisk zatrzymania/uruchomienia stacji. Po zatrzymaniu stacji wszystkie
urządzenia wykonawcze powinny „przyjąć” pozycje/stany bezpieczne dla postoju stacji.
 Dla wybranych pomiarów analogowych należy przewidzieć awarie od przekroczenia wartości progowych
(minimalnych i/lub maksymalnych). Dla konkretnych pomiarów należy przewidzieć możliwość
konfigurowania progów alarmowych z systemu wizualizacji.
 Dla pomp, sprężarek i układów dozowania należy przewidzieć możliwość zdalnego odstawienia od pracy.
 W systemie należy przewidzieć stworzenie raportów oraz trendów (do ustalenia na etapie realizacji),
 W systemie należy przewidzieć wyświetlanie oraz kasowanie/potwierdzanie alarmów.
8.

Komunikaty SMS

Dla informacji obsługi o stanach charakterystycznych systemu należy wykonać sygnalizację w formie wiadomości
SMS, w przypadku :
 Zaniku napięcia zasilania,
 Awarii, która nie powoduje blokady pracy SUW,
 Awarii polegającej na braku możliwości zasilania sieci wodociągowej.
Dostawa karty SIM po stronie Zamawiającego.
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Uwagi i zalecenia

Wszystkie roboty wykonać zgodnie Warunkami Technicznymi Wykonywania Robót cz. V Instalacje elektryczne.
Wymienione w niniejszym opracowaniu urządzenia można zastąpić urządzeniami równoważnymi, o parametrach
nie gorszych niż urządzenia opisane.
Przed przystąpieniem do wykonania robót uzgodnić z Zamawiającym schematy elektryczne i AKPiA.
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