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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej nr 2 na 

terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Piekło Górne gm. Przywidz.  

Zakres przedsięwzięcia : 

a) opracowanie projektu robót geologicznych wraz z uzyskaniem decyzji 

zatwierdzającej, 

b) opracowanie karty informacji przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 

c) opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i uzyskanie 

decyzji pozwolenia wodnoprawnego, 

d) wykonanie otworu wiertniczego i montaż kolumny filtrowej  

e) przeprowadzenie pompowań i badań hydrogeologicznych, 

f) opróbowanie i badania jakościowe wody, 

g) wykonanie prac geodezyjnych i wprowadzenie zmian na mapach zasadniczych w 

Starostwie Powiatowym  

h) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody oraz uzyskanie decyzji 

zatwierdzającej, 

i) wykonanie obudowy studni i montaż urządzeń do poboru, 

j) opracowanie projektu technicznego wykonania przyłącza wodociągowego i 

elektrycznego studni nr 2 

k) wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego do istniejących sieci, 

l) uruchomienie studni i przekazanie do eksploatacji. 

m) opracowanie wniosku o zmianę decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub opracowanie 

operatu wodnopranwego na pobór wody wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających 

eksploatację studni nr 2.  

 

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie zamówienia zgodnie z programem 

funkcjonalno – użytkowym, normami oraz przepisami prawa.  

Inwestor wymagać będzie od Wykonawcy :  

a) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu 

inwestorskiego sporządzonego na bazie rekomendowanego przez SKB programu do 

kosztorysowania. Kosztorys musi zawierać przedmiar robót, charakterystykę obiektu, 

szczegółowy kosztorys z uwzględnieniem cen jednostkowych, tabelę elementów z 

podziałem na etapy prac oraz tabelę elementów scalonych.   

b) wykonania opracowań przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w zakresie 

projektowania robót geologicznych, budowlanych, wodociągowych i elektrycznych  
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c) uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń  związanych 

z wykonaniem studni głębinowej nr 2  

d) dokonania wymaganych zgłoszeń w/w robót w terminach ustalonych przepisami, 

e) wykonywania prac wiertniczych pod nadzorem kierownika robót z uprawnieniami 

geologicznymi kat. XII lub wydanymi przez Okręgowy Urząd Górniczy  

f) stosowania sprzętu wiertniczego posiadającego atesty i dokumentację techniczną 

producenta   

g) udokumentowania kwalifikacji pracowników Wykonawcy w zakresie uprawnień do 

obsługi maszyn i urządzeń użytych do wykonania zamówienia.   

h) zapewnienia nadzoru geologicznego nad pracami wiertniczymi, osoby z 

uprawnieniami geologicznymi kat. XI oraz kat. V  

i) Wykonawca odpowiedzialny będzie za zapewnienie ciągłości robót, dostaw 

materiałów, sprzętu, narzędzi, niezbędnych do wykonania robót objętych 

zamówieniem, 

j) wyroby i materiały do wykonania zamówienia muszą spełniać wymogi wynikające 

z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i posiadać atest 

higieniczny PZH, 

k) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy powszechnie 

obowiązujące, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowaniem przedmiotu 

zamówienia, 

l) Wykonawca zapewni w trakcie transportu i składowania na placu budowy 

odpowiednie zabezpieczenie materiałów przeznaczonych do wykonania zamówienia 

tak, aby zachowały swoją jakość i właściwości, 

m) Wykonawca zobowiązany będzie do używania sprzętu w trakcie prac wiertniczych i 

montażowych, który nie będzie powodował pogorszenia jakości wykonanych robót, 

n) Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 

użytych materiałów, urządzeń i sprzętu (atesty, deklaracje zgodności oraz legalizacje 

muszą być okazane na żądanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru. Po zakończeniu 

budowy Wykonawca przekaże pełną dokumentację przed podpisaniem końcowego 

protokołu odbioru, 

o) Wykonawca prowadził będzie raporty wiertnicze oraz dziennik budowy 

dokumentujący wszystkie etapy wykonania zamówienia, 

p) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia środkami własnymi. Rozliczenie za 

wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej po przeprowadzeniu 

odbioru prac przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się rozliczenie 

części prac z zastrzeżeniem, że prace zostaną podzielone maksymalnie na trzy etapy.  

q) odbiorowi częściowemu podlegać mogą roboty będące w stanie zakończonym,  

r) wykonanie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej musi być odpowiednio 

wcześniej uzgodnione z Inwestorem. W przypadku gdy prace te nie będą mogły być 

prowadzone w warunkach zapewniających ciągłe zasilanie wodociągu, Wykonawca 
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przedstawi harmonogram robót z określeniem okresu przerwy dostaw wody w celu  

powiadomienia o tym fakcie mieszkańców, 

s) przed dokonaniem odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie do uprzątnięcia 

placu budowy i terenu przyległego tj. winien przywrócić teren do stanu pierwotnego, 

t) wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata                         

(36 miesięcy). Okres gwarancji na zamontowane urządzenia oraz osprzęt zgodnie z 

kartą gwarancyjną producenta nie krótszą jednak niż 2 lata (24 miesiące).  

u) Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do usunięcia usterek, wad, lub 

nieprawidłowej pracy urządzeń w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili 

pisemnego ich zgłoszenia przez Inwestora.  

 

 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

 

Projektowany otwór studzienny zostanie wykonany na terenie ujęcia w miejscowości 

Piekło Górne, na działce o numerze ewidencyjnym 138, obręb geodezyjny Piekło Górne              

nr 0012. Działka ta jest własnością Gminy Przywidz.  

Wydajność studni ustalono w oparciu o założenia zaopatrzenia w wodę mieszkańców 

miejscowości: Piekło Górne, Trzepowo, Borowina, Sucha Huta, Kierzkowo, Blizny i Miłowo. 

Obliczono maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na poziomie ok. 25 m3/h.  

Uwzględniając jednak perspektywiczny rozwój regionalny oraz możliwość podłączenia 

kolejnych miejscowości oczekiwana projektowana wydajność studni winna być na poziomie 

ok. 50 m3/h. 

                              

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Teren projektowanych prac znajduje się w miejscowości Piekło Górne, w gminie 

Przywidz, powiecie gdańskim, województwie pomorskim. Obszar ten należy do Pojezierza 

Kaszubskiego, które charakteryzuje się bogatą, urozmaiconą rzeźbą terenu. Tworzą ją 

wysoczyzny polodowcowe, porozcinane głębokimi rynnami o przebiegu północny wschód – 

południowy zachód. Obszar projektowanych prac znajduje się na wysoczyźnie moreny 

czołowej.  

Rzędna terenu w rejonie projektowanych prac wynosi ok. 235 m n.p.m. Teren 

projektowanego ujęcia znajduje się w odległości ok. 2 km od rzeki Wietcisy (wypływającej z 

jeziora Przywidzkiego) i należy do jej zlewni.  

Ujęcie w miejscowości Piekło Górne (działka nr 138, obręb geodezyjny nr 0012 – Piekło 

Górne) obecnie składa się z jednej studni (nr 133 wg Aktualizacji zasobów wód podziemnych) 

wykonanej w 1974 r. Ujęcie posiada zasoby eksploatacyjne rozpoznane w kategorii „B”, 

zatwierdzone decyzją Wojewody Gdańskiego nr G.P.IV.423/6540/74 z dnia 28 stycznia            

1975 r. w ilości Q = 4,44 m3/h przy depresji s = 0,1 m.   

Z uwagi zwiększone zapotrzebowanie, a także wiek studni Nr 1 Zamawiający zdecydował 

o konieczności wykonania nowego otworu studziennego.  
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 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Zakres projektowanych prac ma umożliwić zrealizowanie robót wiertniczych, prac i 

badań hydrogeologicznych oraz sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej 

zasoby eksploatacyjne ujęcia. Lokalizację studni nr 2 należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Prace wiertnicze należy zaprojektować metodą udarową z użyciem obustronnie 

gwintowanych rur wiertniczych. Projekt geologiczno – techniczny otworu winien zakładać 

konstrukcję otworu wykonaną z rur studziennych PVC zgodnie z PN-G-02323. Zabudowa 

kolumna filtrowa winna umożliwiać montaż urządzeń i eksploatację z wydajnością wskazaną 

jako maksymalne zapotrzebowanie określone na poziomie nowo ustalonych zasobów 

eksploatacyjnych w wysokości 50 m3/h.  

W otworze należy zabudować rurkę piezometryczną do pomiarów zwierciadła wody oraz 

okresowego chlorowania studni. Badania hydrogeologiczne należy zaprojektować z 

uwzględnieniem określenia współczynnika sprawności studni.  

Zakres badań jakościowych wody należy zrealizować zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem dla wód do celów pitnych.  

Prace geologiczne obejmą: 

a) szczegółową lokalizację i geodezyjne wytyczenie otworu; 

b) wiercenie i filtrowanie otworu; 

c) pompowanie oczyszczające; 

d) pompowanie kontrolno – pomiarowe studni; 

e) pomiary hydrogeologiczne; 

f) wyznaczenie współczynnika sprawności studni; 

g) pobór wody i badania laboratoryjne; 

h) prace geodezyjne; 

i) prace dokumentacyjne.  

Nadzór nad projektowanymi pracami sprawować będzie osoba posiadająca 

kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami. Do obowiązku nadzoru 

należeć będzie: 

 dozór nad wierceniem; 

 ustalenie projektu zafiltrowania otworu; 

 badania i pomiary hydrogeologiczne; 

 pobór wody do badań laboratoryjnych; 

 sporządzenie karty otworu oraz dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby i 

wydajność eksploatacyjną ujęcia. 

 

Opracowanie projektu naziemnej obudowy studni i urządzeń do poboru wody należy 

dostosować do obecnego zapotrzebowania wody na poziomie 25 m3/h. Przyłącze 

wodociągowe i energetyczne zostanie wykonanie na podstawie projektu technicznego 
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sporządzonego przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi 

przepisami. 

Wszystkie urządzenia, rurociągi, armatura muszą być nowe, posiadać gwarancję, 

deklarację zgodności i atesty PZH. Elementy stalowe tj. rurociągi, głowica studzienna, muszą 

być ocynkowane ogniowo z atestem i gwarancją jakości na powłokę cynkową.   

Prace montażowe obejmą: 

a) weryfikację założeń projektowych w odniesieniu do rzeczywistych parametrów 

hydrogeologicznych otworu studziennego, 

b) zakup, transport materiałów i urządzeń na teren budowy, 

c) montaż obudowy, urządzeń do poboru wody i armatury wodociągowej, 

d) wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego do istniejących sieci 

e) prace geodezyjne z naniesieniem trasy przebiegu przyłączy na plan syt. – wys. 

f) chlorowanie, uruchomienie studni, płukanie sieci i pobór wody do badań 

bakteriologicznych,  

g) włączenie studni do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badań.  

 

Nadzór nad realizacją ww prac sprawować będzie osoba posiadająca kwalifikacje i 

uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami.  

 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

 Oświadczenie Zamawiającego 

 

Zamawiający posiada prawo dysponowania działką o numerze ewidencyjnym 138 w 

miejscowości Piekło Górne, obręb geodezyjny Piekło Górne nr 0012. Działka ta jest 

własnością Gminy Przywidz.  

 

 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 

 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w oparciu o : 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20. 12. 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. nr 228, poz. 1609) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia i 

udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. nr 282, poz. 1657) 

 Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. 

2015, poz. 196); 

 Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (tekst. jedn.: Dz.U. 2013, 

poz. 627) 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej  

(Dz.U. Nr 0, poz. 596) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających 

kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812); 

 Polską Normę PN-G-02318: Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonania i 

odbioru ( z uwzględnieniem współczynnik sprawności studni „C”) 

 Polską Normę PN-G-02323 – rury studzienne 

 Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód 

podziemnych i metod ich oznaczania, S. Witczak, PIOŚ, Warszawa, 1994 r. 

 Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia ekranowania warstw 

wodonośnych, T. Macioszczyk, Przegląd Geologiczny, vol. 47, nr 8, str. 731-736; 1999r 

 Poradnik hydrogeologa, S. Turek (red.), Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa,  

1977 r.; 

 Wyznaczanie parametrów hydraulicznych ujęcia wód podziemnych na podstawie 

pompowań próbnych (instrukcja metodyczna), Z. Siwek, M. Mańkowski, Kombinat 

Geologiczny Północ, Zakład Projektów i Dokumentacji Geologicznych, Warszawa, 

1979 r.; 

 Metodykę próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych 

(poradnik metodyczny), S. Dąbrowski, J. Przybyłek,  Ministerstwo Środowiska, 2005r; 

 Projektowanie stref ochronnych źródeł i ujęć wód podziemnych (poradnik 

metodyczny), T. Macioszczyk, A. Rodzoch, A. Frączek, Ministerstwo Ochrony 

Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa, 1993 r.; 

 Metodykę określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych 

(poradnik metodyczny), S. Dąbrowski , J. Górski, J. Kapuściński , J. Przybyłek , A. 

Szczepański (kier. nauk.), Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2004r.; 

 Woda – zasoby, degradacja, ochrona, W. Chełmicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 2001; 

 Metody obliczeniowe w hydrogeologii, M. Rogoż, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo 

Naukowe, Katowice, 2012 r.; 

 inne przepisy szczególne, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej związane z przedsięwzięciem, do których znajomości zobowiązany jest 

Wykonawca. 

 

 Informacja o posiadanych dokumentach niezbędnych do projektowania 

 

Zamawiający informuje, że dysponuje: 

 dokumentacją hydrogeologiczną ujęcia  

 operatem wodnoprawnym na pobór wody z ujęcia   

 



9 

 

 Dodatkowe wytyczne 

 

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia. 

 

Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację i uzyska wymagane przepisami uzgodnienia, 

zgody, decyzje i pozwolenia. 

 

Zakres i forma dokumentacji projektowej 

 

Zamawiający wymaga złożenia kompletu dokumentacji dla poszczególnych faz realizacji 

zamówienia + 1 egz. dla Inwestora. Powyższe dokumentacje projektowe należy również 

złożyć – w formie elektronicznej, pliki pdf. 

 

Szacunkowe zestawienie kosztów dla zadania 

 

Lp. Rodzaj kosztów Koszt [zł] 

1. Dokumentacja projektowa i prace przygotowawcze 7 000,00 zł 

2. Wykonanie otworu wiertniczego, montaż kolumny 

filtrowej wraz z obudową studni 

170 000,00 zł 

3. Roboty towarzyszące i dokumentacja powykonawcza 23 000,00 zł 

RAZEM 200 000,00 ZŁ 

 

 

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do 15 grudnia 2015 r. 

 

 

 


