
 Zakres prac 

       KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV
51 514110-2 Usługi instalowania maszyn i aparatury do czyszczenia lub filtrowania
wody
45 33 24 00 -7 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Nazwa inwestycji 

 „Modernizacja instalacji uzdatniania wody na terenie basenu w Strzelinie polegająca 

na dostawie i wymianie wszystkich  złóż filtracyjnych  piaskowych  na zeolitowe na 

terenie Aquaparku Granit w Strzelinie”

1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wymianę złoża filtracyjnego w filtrach o średnicy Ø1800mm (istniejący Silhoutte Group

- 5szt). Zakres prac obejmuje:

- wyciągnięcie istniejącego złoża wraz z jego utylizacją

- oczyszczenie wnętrza filtra

- wykonanie stabilizacji-piaskowo- żwirowej- max wysokość zasypki 0,25m

- zasypanie filtrów złożem zeolitowym w ilości nie mniejszej niż 3056,4l każdy filtr ( 5szt)

- sprawdzenie zaworów odpowietrzających , odpowietrzenie i uruchomienie filtrów

- dokonanie rozruchu i przeprowadzenia próby w obecności personelu Zamawiającego

- uporządkowanie miejsca prowadzenia prac

2. Wymiana złoża filtracyjnego w  filtrach o średnicy Ø1200mm (istniejący Silhoutte Group

- 2szt). Zakres prac obejmuje:

- wyciągnięcie istniejącego złoża wraz z jego utylizacją

- oczyszczenie wnętrza filtra

- wykonanie stabilizacji-piaskowo- żwirowej- max wysokość zasypki 0,25m

- zasypanie filtrów złożem zeolitowym w ilości nie mniejszej niż 1471l każdy filtr ( 2szt)

- sprawdzenie zaworów odpowietrzających , odpowietrzenie i uruchomienie filtrów

- dokonanie rozruchu i przeprowadzenia próby w obecności personelu Zamawiającego

- uporządkowanie miejsca prowadzenia prac

3. Wymiana złoża filtracyjnego w  filtrach o średnicy Ø800mm (istniejący Silhoutte Group -

1szt). Zakres prac obejmuje:



- wyciągnięcie istniejącego złoża wraz z jego utylizacją

- oczyszczenie wnętrza filtra

- wykonanie stabilizacji-piaskowo- żwirowej- max wysokość zasypki 0,25m

- zasypanie filtrów złożem zeolitowym w ilości nie mniejszej niż 672,9l

- sprawdzenie zaworów odpowietrzających , odpowietrzenie i uruchomienie filtrów

- dokonanie rozruchu i przeprowadzenia próby w obecności personelu Zamawiającego

- uporządkowanie miejsca prowadzenia prac

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  pozytywnych  wyników  badań

bakteriologicznych  oraz  fizykochemicznych  przed  i  za  filtrem  tak,  aby  woda  nie

przekroczyła  określonych  norm,  które  określone  zostały  w  Rozporządzeniu  Ministra

Zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiada woda basenowa

4. Prace towarzyszące 

 Jako prace towarzyszące należy przewidzieć, skalkulować i wykonać w cenie ryczałtowej

wszystkie prace związane z odpowiednim zabezpieczaniem placu budowy, stworzeniem i

zabezpieczeniem,   a  następnie  likwidacją  wymaganych  dróg  transportowych  oraz

uporządkowanie placu budowy. 

5. Zastosowane materiały

Jako złoże zeolitowe należy użyć materiału o następujących parametrach:     

 Krzemian glinu o dużej porowatości

- porowatość i rozwinięcie powierzchni 25-40m2/g

- przepływ filtrowanej wody dla złoża 15-20gpm/sq.ft ( 36-48 m3/h/m2)

–usuwanie sedymentu do poziomu 305 mikronów

– Właściwości fizyczne

–  Kolor: złamana biel

–  Ciężar nasypowy: 0.8 kg/litr

–  Powierzchnia: 25-40 m2/g.

–  Sito: 0.6-1.4 mm (mesh 14 x 30)

–  Współczynnik jednorodności: 1.64



Piasek do stabilizacji musi być podwójnie prażony.

6. Wymagane dokumenty

     Certyfikat NSF 61 oraz atest PZH.

7. Minimalne parametry zasypki złoża.

      Krzemian glinu o dużej porowatości

Właściwości fizyczne

• Kolor: złamana biel

• Ciężar nasypowy: 0.8 kg/litr

• Powierzchnia: 25-40 m2/g.

• Sito: 0.6-1.4 mm (mesh 14 x 30)

• Współczynnik jednorodności: 1.64


