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Nr sprawy: ZP.271.8.2020 
Załącznik nr 7 do SIWZ  

   

PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
  

  

 

Nazwa zamówienia:  

  
  

Budowa kontenerowej pompowni wody ze 
zbiornikiem retencyjnym o pojemności  
min.20m 3 w miejscowości Maksymilianów  
w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

Zadanie:   

  

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń 
oraz budowa kontenerowej pompowni wody ze  
zbiornikiem retencyjnym. 
 

Zamawiający:   

  

Gmina Bałtów 
                   Bałtów 32, 27-423 Bałtów    

Adres obiektu:  

  
  
  

Maksymilianów, dz.408/5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bałtów, listopad 2020 
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1. Spis zawartości  

1.1 Strona tytułowa  

1.2 Opis zadania  

1.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu  
      zamówienia  

1.4 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
         

2. Opis zadania  

2.1 Opis przedmiotu zamówienia        
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu wraz  
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa pozwoleń  
i uzgodnień oraz budowa zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym wody pitnej w zabudowie kontenerowej – zwanej kontenerową 
pompownią wody.  
Wykonawca będzie musiał również wykonać przyłącze do sieci energetycznej wraz z 
uprzednim uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód od PGE. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przestrzeganiem 
warunków BHP oraz zgodnie z wszystkimi przepisami przewidzianymi prawem przy 
wykonywaniu tego typu prac. 
 

  Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się.  

2.2 Lokalizacja inwestycji  
Inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr 408/5 w miejscowości Maksymilianów. 
Właścicielem gruntu jest Gmina Bałtów.  

2.3 Główny cel inwestycji  
Głównym celem inwestycji jest zapewnienie właściwego ciśnienia oraz wydajności na 
hydrantach zewnętrznych DN80 oraz zapewnienie zapasu wody dla potrzeb bytowych na 
okres jednego dnia w przypadku braku dostawy wody.  
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3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia  

3.1 Wymagania ogólne  
1. Opracowania projektowe muszą być sporządzone przez osoby posiadające właściwe 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz  
w specjalności instalacyjnej i elektrycznej. Należy załączyć kserokopie uprawnień 
projektantów oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów RP lub 
Izby Inżynierów Budownictwa.   

2. Wyroby budowlane zastosowane do wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów oraz, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie  
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje 
zgodności.  

3. Dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia,  
w tym:  

- kierownikiem budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej.  

- kierownikiem robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane  
w specjalności  instalacji i urządzeń elektrycznych,  

- kierownikiem robót instalacyjnych, posiadającego uprawnienia budowlane  
w specjalności  instalacji i urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnych.  

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób 
będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.  

3.2 Zawartość dokumentacji projektowej  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu wraz  
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa pozwoleń  
i uzgodnień oraz budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym.  
W zakresie dokumentacji Wykonawca ma za zadanie:  
 

a) Wykonać inwentaryzację terenu w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji  
projektowej.  

b) Wykonać dokumentację projektową (wszystkie konieczne branże) - 4 egz.  

c) Wykonać przedmiar oraz  kosztorys inwestorski - 4 egz. w formacie PDF  

d) Opracować specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
zakresu robót objętego przedmiotem umowy - 4 egz.  
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e) Wykonania zapisu całości opracowania dokumentacji na nośniku elektronicznym (płyta 
CD).  - 2 egz.  

f) Uzyskać wymagane prawem decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub inne dokumenty 
administracyjne.  

g) Sprawować nadzór autorski dla wykonywanego zadania.  

3.3 Zakres robót budowlanych do uwzględnienia w opracowaniu 
        projektowym. 
− wykonanie przyłącza elektrycznego, przez działkę przebiega przewód elektroenergetyczny 

niskiego napięcia, dokonanie wszelkich uzgodnień z PGE.  
-  wykonanie fundamentu pod zbiornik retencyjny pionowy  Vmin.=20 m3 

-  montaż zbiornika retencyjnego Vmin.=20 m3 

− wpięcie kontenerowej pompowni wody w istniejącą sieć wodociągową  
− wykonanie fundamentu pod kontenerową pompownie wody  

− ustawienie kontenerowej pompowni wody z montażem urządzeń  

-  zagospodarowanie terenu o wymiarach min. 15m2 x 15m2 wraz  
     z wykonaniem ogrodzenia, bramy wjazdowej o szer.4m oraz furtki 
−  uruchomienie kontenerowej pompowni wody  

-    wykonanie badań hydrantu w pobliżu pompowni 
 

3.4 Zgodność dokumentacji projektowej z PFU  
1. Projekty muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu 

widzenia celu jakiemu mają służyć.  
2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w programie funkcjonalno - 

użytkowym, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.   

3. Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla  
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający 
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod 
warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania 
przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.   

3.5 Wymagania do opracowania projektowego  

1. Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
między innymi:  

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03),  
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24);   
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c) Obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, 
ppoż itp.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych 
odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń związanych  
z realizacją zadania.  
Wykonawca wykona dokumentację projektową  w języku polskim, w wersji papierowej 
oraz w formie elektronicznej.   
Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji 
projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.  
Wykonawca będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego 
dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym.   

3. W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 
wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we 
własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.  

4. Dokumentacja projektowa zawierać będzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, 
sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie, że jest wykonana zgodnie 
 z umową a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań.  
Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla 
użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.  

5. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym 
w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne  
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń  
i wyposażenia oraz powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przez 
przepisy prawa.  

6. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech 
technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia  
i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz 
oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych 
powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych  
w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.  

3.6 Wymagania dla wpięcia w istniejącą sieć wodociągową  
Wykonać wpięcie rurociągu zasilającego zbiornik retencyjny oraz wpięcie rurociągu 
tłocznego z zestawu hydroforowego do wodociągu. Pomiędzy wykonanymi wpięciami 
zabudować zawór odcinający z trzpieniem wyprowadzonym nad poziom terenu. Zawór 
normalnie będzie zamknięty kierując wodę przez zbiornik i kontenerową pompownię wody. 
W sytuacjach braku zasilania energetycznego lub awarii pompowni otwarcie zaworu 
spowoduje zasilenie sieci wodociągowej lokalnej z sieci gminnej.  
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3.7 Wymagania materiałowe i techniczne  
Wyposażenie kontenerowej pompowni wody:  
 
• Kontener  
• Zestaw hydroforowy  
• Szafa sterownicza  
• Instalacje  
• Instalacja elektryczna i grzewcza  
• Osuszacz powietrza  
• Zbiornik retencyjny pionowy Vmin.=20 m3 

  
KONTENER:  

✓ Wielkość kontenera musi być odpowiednia żeby zainstalować w nim zestaw 
hydroforowy z szafą sterowniczą. Zamawiający określa min. wymiary kontenera (zew.): 
szerokość 2,4m, długość 3,0 m oraz wysokość wew. 2,45m  

✓ Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie  
✓ Ściany z płyty warstwowej o grubości rdzenia min. 80mm z wypełnieniem 

styropianowym  
✓ Dach z płyty warstwowej o grubości rdzenia min. 100mm z wypełnieniem 

styropianowym  
✓ Podłoga – wylewka betonowa wykończona płytkami ceramicznymi  
✓ Stolarka okienna o wymiarach min. 58x58cm wykonana z profili PVC (okno  

z możliwością otwierania i uchylania),   
✓ Drzwi stalowe zewnętrzne pełne, ocieplone, zamek patentowy  
✓ Wentylacja grawitacyjna – 2 kratki wentylacyjne  
✓ Orynnowanie PVC  

  
ZESTAW HYDROFOROWY:  

✓ Zasilanie ze zbiornika retencyjnego z grawitacyjnym napływem na pompy  
✓ Rodzaj instalacji – bytowo – hydrantowa  

✓ Min. wydajność zestawu hydroforowego 37,8m³/h  
✓ Min. wysokość podnoszenia pomp 53m  
✓ Ilość pomp – 3szt.  

✓ Układ pomp 2+1, bez pompy rezerwowej  
✓ Rodzaj pomp – pionowe wielostopniowe, wysokosprawne  
✓ Wykonanie pomp – wszystkie części mające kontakt z wodą w wykonaniu zer stali 

nierdzewnej  
✓ Zasilanie 3 x 400V, max. moc pompy 4,0 kW  
✓ Konstrukcja wsporcza, kolektory, orurowanie ssania i tłoczenia pomp w wykonaniu ze 

stali nierdzewnej 1.4301  
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✓ Kolektory DN100, zakończenie kołnierzowe (wywijaki wykonane obróbką plastyczną i 
kołnierze luźne)  

✓ Zawory lub przepustnice na ssaniu i tłoczeniu każdej pompy  
✓ Zawory zwrotne na tłoczeniu każdej pompy  

✓ Przetwornik ciśnienia na kolektorze tłocznym  
✓ Zabezpieczenie przed suchobiegiem – sonda hydrostatyczna zamontowana w zbiorniku 

retencyjnym  
✓ Układ pomiarowy zgodny z RMSWIA z dnia 24.07.2009 tłoczący wodę na zbiornik 

retencyjny; układ pomiarowy automatyczny  
✓ Sterowanie  - falownik do każdej pompy zabudowany w szafie sterowniczej  

  
SZAFA STEROWNICZA:  

✓ Sterowanie za pomocą sterownika PLC z panelem dotykowym (komunikaty w języku 
polskim) oraz przetwornic częstotliwości; każda pompa ma swoją przetwornicę 
zabudowaną w szafie sterowniczej; nie dopuszcza się falowników montowanych na 
silniku pompy  

✓ Równomierna eksploatacja pomp  

✓ Przetwornice częstotliwości z filtrem RFI  
✓ Wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe zabudowane w szafie sterowniczej) ✓ 

Kontrola zasilania faz  
✓ Rozłącznik główny  
✓ Sygnalizacja zasilania pomp  
✓ Przyciski podświetlane  

  
INSTALACJE:  
Wewnątrz kontenera zestaw hydroforowy musi zostać podłączony do króćców: zasilanie ze 
zbiornika i instalacja na obiekt zlokalizowanych w podłodze kontenera. Całość instalacji od 
króćców wykonać ze stali nierdzewnej typu 1.4301. Zestaw hydroforowy podłączyć do 
instalacji za pomocą łączników amortyzacyjnych. Za i przed zestawem zastosować 
przepustnice ręczne odcinające.   
    
ZBIORNIK RETENCYJNY PIONOWY:  
Pojemność użytkowa min. 20 m³  
Materiał- stal niskowęglowa atestowana, malowane farbą z atestem PZH (alternatywnie ze stali 
nierdzewnej)  
Zbiornik musi posiadać stosowne dopuszczenia dla zbiorników na wodę pitną  
Należy wykonać rurociąg do napełniania zbiornika DN80. Na rurociągu zamontować 
przepustnicę z napędem elektrycznym. Sterowanie przepustnicą sygnałem z sondy 
hydrostatyczne zainstalowanej w zbiorniku retencyjnym. W zależności od poziomy wody w 
zbiorniku przepustnica się otwiera dopuszczając wodę do zbiornika lub zamyka się. Zasilanie i 
sterowanie przepustnicą z szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.  
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INSTALACJE ELEKTRYCZNA I GRZEWCZA:  
Kontener wyposażyć w instalacje elektryczną z min. dwoma gniazdami 230V oraz 
oświetleniem. Na wyposażeniu kontenera min. 1 grzejnik elektryczny o mocy 1500W. 
Zasilanie elektryczne potrzeb własnych kontenera z szafy sterowniczej zestawu 
hydroforowego.  
  
OSUSZACZ POWIETRZA:  
Kontener wyposażyć w osuszacz powietrza o parametrach nie gorszych niż:  
Zasilanie 230V  
Moc 350W  
Zakres temperatur +5°C -  +35°C  
Usuwanie wody 10l/24h w temp. 27°C i wilgotności względnej 60% i 20l/24h w temp. 30°C  
i wilgotności względnej 80%. 
 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY + SZR 
Moc maksymalna L.T.P  - prądnica 3-fazowa, 22kVA/18kW 
Moc znamionowa P.R.P – prądnica 3-fazowa, 20kVA/16kW 
SILNIK: 
konstrukcja – czterotaktowy, rzędowy, trzycylindrowy Diesel 
blok cylindrów/pojemność – żeliwo stopowe/2,5l  
turbodoładowanie – nie, silnik wolnossący 
moc użyteczna silnika (kWm) – 27 
średnica cylindra (mm) – 91,7 
skok (mm) – 127 
obroty minimalne – 1500 
prędkość tłoka m/s = 7,62 
pojemność oleju smarującego (L) – 6,5 
rodzaj regulatora – standardowo mechaniczny 
napięcie rozruchowe – 12V prądu stałego 
akumulator/alternator ładujący – 88Ah w temp. otoczenia 0oC/36A 
filtr oleju smarującego – odśrodkowy filtr pełno przepływowy; skuteczność filtrowania 
                                        (25mikronów) 99% (min.) 
filtr paliwa – odśrodkowy filtr paliwa z separatorem wody 
filtr powietrza – suchy wymienny wkład 
układ paliwowy – wtrysk bezpośredni 
PRĄDNICA: 
konstrukcja – bezszczotkowa z pojedynczym łożyskowaniem 
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stojan poskok 2/3 
wirnik – z pojedynczym łożyskiem, sprzężony elastycznym sprzęgłem 
system izolacji – klasa H 
standardowy wzrost temperatury – 125oC – 163oC 
rodzaj wzbudnicy – samowzbudna 
obrót faz – A(U), B(V), C(W) 
chłodzenie alternatora – bezpośrednio napędzony wentylator odśrodkowy, 
PRZEPŁYW PALIWA: 
Maksymalny przepływ, L/godz. – 40 
Maksymalne ograniczenia wlotu, mm HG – 28 
STANDARDOWA ZINTEGROWANA CHŁODNICA: 
Graniczna temperatura otoczenia (oC) – 50 
Obciążenie wentylatora, kWm – 0,6 
Objętość chłodziwa (z chłodnicą), L – 7 
ZBIORNIK (L) – 155 
 
Uwaga: Zamawiający wymaga aby wszystkie główne elementy zespołu prądotwórczego tj. 
silnik, prądnica, układ sterowania były produkcji jednego producenta. 
Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie producentów europejskich lub amerykańskich. 
              
 
 
 
 
  
   

  
  
   

  
  

  


