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CZĘŚĆ OPISOWA.

2.1 Definicje.
W niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą
miały znaczenie ustalone poniżej:
- Program i PFU: – oznacza niniejszym Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego.
- Zamawiający – oznacza Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą przy
ul. Widokowej 1, 34 – 441 Niedzica.
- Wykonawca – oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiającego oraz jej prawnych następców.
- Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest
Umowa na realizację niniejszego zamówienia.
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

–

Osoba prawna lub fizyczna wykonująca

nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego zgodnie
z

zapisami Prawa Budowlanego. Do podstawowej roli Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w zamierzonym procesie budowlanym należy kontrola zgodności
wykonywanych robót z projektem, przepisami, a także warunkami technicznobudowlanymi oraz dokonywanie rozliczeń robót.
- Przedsięwzięcie inwestycyjne – oznacza budowę MEW Sromowce III na istniejącym
piętrzeniu Sromowce Wyżne wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi.
- Dokumentacja Projektowa – oznacza wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, a także decyzje, uzgodnienia
i

pozwolenia

niezbędne

do

realizacji

Przedsięwzięcia

inwestycyjnego,

a w szczególności – do wykonania Robót przez Wykonawcę.
- Roboty

–

oznaczają roboty stałe związane z

realizacją Przedsięwzięcia

budowy do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie
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inwestycyjnego, które Wykonawca ma wykonać na mocy umowy zawartej
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oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego,
zgodnie z Art.3 ust. 6 i 7 Prawa Budowlanego.
- Projekt budowlany – PB – oznacza dokument formalno-prawny konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego

zakresu

technicznych

wykonania

i

formy
i

dokumentacji

odbioru

robót

projektowej,

budowlanych

oraz

specyfikacji
programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).
- Projekt wykonawczy – PW – dokumentacja techniczna o zakresie umożliwiającym
wykonanie oraz odbiór robót budowlanych. Dokumentacja zawiera w szczególności
wszystkie rysunki, szkice oraz opisy niezbędne do wyniesienia obiektu w teren, a także
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędne dla
określenia parametrów jakościowych materiałów i robót.
- Kierownik budowy – oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, upoważnioną do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych
z realizacją zadania.
- Plac budowy / Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
- Umowa/Kontrakt – oznacza umowę pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na
zaprojektowanie i wybudowanie przedmiotu Zamówienia, wraz ze wszystkimi
załącznikami, w tym niniejszym PFU.
- Zamówienie - zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje
Umowa/Kontrakt zawarta między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
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2.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowej, uzyskanie i utrzymanie ważności wszelkich wymaganych zgodnie z prawem
polskim uzgodnień, map, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania,
wybudowania i uruchomienia: Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III (w skrócie MEW
Sromowce III), zrealizowanie robót budowlano-montażowych zgodnie z wykonaną
dokumentacją, obowiązującymi przepisami, wytycznymi Zamawiającego i załączonymi
materiałami, dostarczenie i montaż wyposażenia.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na

budowie MEW Sromowce III na

istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne, na lewym brzegu Dunajca, w bezpośrednim
sąsiedztwie istniejącej Elektrowni Wodnej Sromowce.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:


Rozbiórkę i przebudowę istniejącej infrastruktury, oraz budowli kolidujących
z projektowaną MEW (z zachowaniem ciągłości połączenia kablowego jazu i
MEW Sromowce z nastawnią przez cały okres robót budowlanych),



Budowę ujęcia wody dla MEW,



Wykonanie rurociągu zasilającego MEW,



Budowę budynku MEW,



Wykonanie umocnienia dna i skarp brzegowych na wlocie i wylocie z MEW,



Wykonanie utwardzenia terenu,



Wykonanie ogrodzenia terenu,



Budowę wiaty magazynowej w obrębie ujęcia,



Budowę stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym,
wyprowadzeniem mocy z MEW, oraz uzbrojeniem terenu,



Montaż nowoprojektowanej turbiny wodnej o łącznej mocy do ok. 1,2 MW oraz
przełyku do 15,0 m3/s wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz infrastrukturą
sterującą oraz monitorującą jej pracę.



Montaż

niezbędnego

wyposażenia

mechaniczno

–

technologicznego

zapewniającego prawidłową pracę MEW wraz z niezbędnymi instalacjami
zasilającymi.
niezbędnych

infrastruktury towarzyszącej,

instalacji

wewnętrznych

i

zewnętrznych

oraz

6
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Dla potrzeb realizacji inwestycji Zamawiający udostępni prawomocną decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie MEW
Sromowce

III

wraz

z infrastrukturą

towarzyszącą,

przewidzianego

do

realizacji

w miejscowości Sromowce Wyżne, gmina Czorsztyn, powiat nowotarski, województwo
małopolskie.
Zamawiający nie dopuszcza zmian w istniejącej dokumentacji środowiskowej (Karta
Informacyjna Przedsięwzięcia) skutkujących zmianą głównych parametrów inwestycji,
z wyjątkiem sytuacji, w których z przyczyn obiektywnych zmiana parametrów okaże się być
konieczna lub korzystna dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Zabrania się wprowadzenia jakichkolwiek zmian głównych parametrów inwestycji bez
akceptacji Zamawiającego.
Wszystkie koszty związane z ewentualnymi zmianami w dokumentacji środowiskowej,
w związku z zaproponowaną technologią będą ponoszone przez Wykonawcę. Ewentualne
zmiany nie mogą mieć wpływu na końcowy termin realizacji zamówienia.
Wykonawca ujmie w ofercie również dodatkowe prace projektowe, elementy
instalacji, wyposażenia i roboty oraz usługi, które nie zostały wyszczególnione w PFU,
lecz są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego zaprojektowania, wykonania,
funkcjonowania, sprawności i stabilnego działania oraz spełnienia warunków
gwarancyjnych w zakresie oferowanej budowy MEW Sromowce III.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi ponadto uwzględniać konieczność
zachowania wszystkich norm i przepisów prawa obowiązujących w zakresie
wykonanych robót i usług.
Odniesienia w PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw
wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie są obowiązujące dla Wykonawcy,
a jedynie przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może
zastosować urządzenia i materiały równoważne do preferencyjnych, jednak nie gorsze niż te,
które opisują zapisy niniejszego PFU. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszystkie
parametry urządzeń wymaganych przez PFU jak również zapewnić prawidłowe działanie
poszczególnych systemów technicznych i technologicznych, oraz osiągnięcie założeń
funkcjonalnych całego obiektu.
Warunki wynagrodzenia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym,
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2.2.1 Zakres zadania.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na
zaprojektowaniu i budowie Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III, w tym celu
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Roboty
budowlane niezbędne do realizacji w/w zadania.
Zakres zadania obejmuje następujące elementy:


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:
- operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą,
- dokumentacji koniecznej do pozyskania warunków technicznych przyłączenia do
sieci elektroenergetycznej,
- Projektu Budowlanego,
- Projektów Wykonawczych dla każdej z branż,
- dokumentacji powykonawczej,
- wszelkich innych dokumentów związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.



Dokonanie

w

imieniu

Zamawiającego

wszelkich

wymaganych

uzgodnień

technicznych i formalno-prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiającego wymaganych pozwoleń, w tym celu Wykonawca będzie występował
z upoważnienia Zamawiającego w tym m. in.:
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
- uzyskanie pozwolenia na budowę.
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących co najmniej:
- rozbiórkę i przebudowę istniejącej infrastruktury, oraz budowli kolidujących
z projektowaną MEW (z zachowaniem ciągłości połączenia kablowego jazu
i MEW Sromowce z nastawnią przez cały okres robót budowlanych ),
- budowę ujęcia wody dla MEW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz
wyposażeniem mechaniczno - technologicznym,
- wykonanie rurociągu zasilającego MEW,

mechaniczno - technologicznym, w tym:
- budowę komory turbozespołu,

8
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- budowę komory wylotowej,
- budowę hali MEW,
- wykonanie umocnienia dna i skarp brzegowych, w tym:
- rozbiórka i odtworzenie umocnienia dna i

skarp brzegowych w obrębie

ujęcia.
- rozbiórka istniejącego umocnienia dna i skarp w pobliżu komory wylotowej,
- wykonanie nowego umocnienia skarp w pobliżu komory wylotowej,
- wykonanie pomostu roboczego w obrębie umocnienia skarp brzegowych
w pobliżu komory wylotowej,
- wykonanie utwardzenia terenu, w tym:
- wykonanie utwardzenia terenu ujęcia,
- rozbiórka i odtworzenie utwardzenia terenu w obrębie budynku MEW,
- wykonanie utwardzenia na odcinku od budynku MEW do planowanej stacji
transformatorowej,
- wykonanie ogrodzenia terenu ujęcia,
- budowę wiaty magazynowej na terenie ujęcia,
- budowę stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym,
wyprowadzeniem mocy z MEW oraz uzbrojeniem terenu, w tym:
- rozbiórka, oraz przebudowa części istniejącej linii zasilającej istniejącą
elektrownię wodną wraz z kanałami kablowymi oraz uzbrojeniem terenu
(infrastruktura kolidujących z projektowaną MEW). Przebudowa linii
kablowych musi uwzględniać konieczność zachowania ciągłości połączenia
kablowego jazu z nastawnią przez cały okres robót budowlanych zgodnie
z pkt. 2.3.11.2 niniejszego opracowania.
- wykonanie nowych linii zasilającej istniejąca elektrownię wodną wraz
z kanałami kablowymi oraz uzbrojeniem terenu,
- wykonanie nowych linii zasilających oraz uzbrojenia terenu na potrzeby
nowoprojektowanej MEW,
- budowę nowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem elektrycznym
oraz wyprowadzeniem mocy z MEW,
- montaż rozdzielnic elektrycznych wewnątrz budynku MEW,

- wykonanie instalacji sanitarnych:
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- montaż urządzeń oraz wyposażenia mechaniczno – technologicznego wraz
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- systemu wentylacji wewnątrz komory turbozespołu,
- instalacji odwadniającej,
- wykonanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych:
- elektrycznej oświetlenia podstawowego,
- elektrycznej oświetlenia zewnętrznego,
- siłowej i gniazd wtykowych,
- odgromowej i wyrównawczej,
- sterowania i sygnalizacji,
- telewizji przemysłowej CCTV,
- alarmowej SSWiN,
- AKPiA.


Szkolenie, Rozruch, Próby, Przekazanie do eksploatacji i użytkowania:
- przeszkolenie personelu Zamawiającego,
- przeprowadzenie rozruchu urządzeń,
- przeprowadzenie prób końcowych (w tym próby przedrozruchowe, próby
rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów
określonych w Wykazie Gwarancji,
- wykonanie innych zobowiązań koniecznych do przejęcia robót od Wykonawcy
i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym wyposażenie Obiektu
w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg
standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i rozwiązań
materiałowych,
- uzyskanie pozytywnych opinii stosownych organów administracji państwowej
kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania,
- zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, stref i innych
elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Serwis:
- zapewnienie serwisowania instalacji i wchodzących w jej skład urządzeń w czasie
trwania okresu zgłaszania wad, a następnie w okresie rękojmi oraz po jego
- dopełnienie formalności serwisowych z dostawcami urządzeń i podwykonawcami
w zakresie znajdującym się po stronie Wykonawcy.

10

zakończeniu w ramach serwisu pogwarancyjnego.
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2.2.2 Etapowanie realizacji zadania.
Przewiduje się realizację przedmiotu inwestycji według poniższej kolejności:
Etap I
1) Opracowanie

wielobranżowej

dokumentacji

projektowej

budowlanej

MEW

Sromowce III.
2) Wykonanie

wszelkich

niezbędnych

opracowań

wymaganych

do

uzyskania

ostatecznych decyzji administracyjnych oraz umożliwiających wykonanie robót
budowlano-montażowych w pełnym zakresie.
3) Uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń – w imieniu Zamawiającego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Etap II
1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej budowy MEW Sromowce
III.
2) Wykonanie robót budowlano-montażowych „pod klucz” zgodnie z przygotowaną
dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą), oraz kierowanie tymi robotami.
3) Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia MEW wraz z bieżącą kontrolą
jakościową i ilościową.
4) Przeprowadzenie rozruchu i prób ruchowych MEW.
5) Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym
instrukcji obsługi i eksploatacji wraz z kompletną dokumentacją techniczno – ruchową
zamontowanych urządzeń.
6) Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji MEW.
7) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa,
niezbędnych do odbioru oraz użytkowania MEW Sromowce III m.in. pozwolenie na
użytkowanie, decyzja Urzędu Dozoru Technicznego zezwalająca na eksploatację
zainstalowanych urządzeń (jeżeli będą wymagane).
8) Przekazanie MEW Sromowce III do eksploatacji.
9) Kontrola pracy MEW (na żądanie Zamawiającego) w okresie gwarancyjnym wraz z
usunięciem wszelkich wynikłych w trakcie eksploatacji usterek, oraz dokonywanie

2.2.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres
robót budowlanych.
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bieżącej konserwacji urządzeń, w zakresie niezbędnym do utrzymania bezawaryjnej
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Obszar na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowany jest na
terenie miejscowości Sromowce Wyżne, gm. Czorsztyn, pow. nowotarski, woj. małopolskie.
Realizację inwestycji planuje się na działkach o numerach ewidencyjnych: 3166/1,
3166/7, 3166/29, 3166/34, 3166/35, 3166/37, 3166/48, 3108/5, 3108/6, 3108/7, 927/1 obręb
Sromowce Wyżne.
Poniżej

zestawiono

przewidywane

lokalizacje

poszczególnych

elementów

przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z numerami działek i ich właścicielami.
T ABELA 2-1 ZESTAWIENIE LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO WRAZ Z NUMERAMI DZIAŁEK I ICH
WŁAŚCICIELAMI .

Nr działki

Właściciel

Nr jednostki rej.

Ujęcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
3166/29

G.845

ZEW Niedzica S.A.

3166/48

G.845

ZEW Niedzica S.A.

3166/34

G.845

ZEW Niedzica S.A.

3166/35

G.786

Skarb Państwa – Starosta Nowotarski
Rurociąg zasilający

3166/34

G.845

ZEW Niedzica S.A.

3166/35

G.786

Skarb Państwa – Starosta Nowotarski

3166/37

G.786

Skarb Państwa – Starosta Nowotarski

3108/5

G.820

ZEW Niedzica S.A.

3108/6

G.820

ZEW Niedzica S.A.

3166/7

G.820

ZEW Niedzica S.A.

G.820

ZEW Niedzica S.A.

927/1

G.820

ZEW Niedzica S.A.

3108/7

G.870

Skarb Państwa – Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej

3166/7

G.820

ZEW Niedzica S.A.

3166/1

G.870

Skarb Państwa – Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej

Każdy z powyższych elementów wchodzących w skład planowanej inwestycji pełni
inne funkcje i charakteryzuje się innymi parametrami, które zestawiono w poniższej tabeli.
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Budynek MEW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
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T ABELA 2-2 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO Z
FUNKCJAMI I CHARAKTERYSTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI .

ICH

Obiekt: Ujęcie
Funkcja:


Pobór wody ze zbiornika

wyrównawczego dla potrzeb pracy Małej
Elektrowni Wodnej Sromowce III.


Parametry techniczne:
Żelbetowe ujęcie wody wraz z komorą wlotową o
wymiarach ok. 34,5 x 8,4 m zlokalizowane po
lewej stronie stanowiska górnego jazu zbiornika
wodnego Sromowce Wyżne.
Ujęcie dopasowane do przepływu do 15,0 m3/s
oraz montażu rurociągu zasilającego o średnicy
ok. DN2400.
W obrębie ujęcia zlokalizowany szyb zejściowy
inspekcyjny wyposażony w stopnie złazowe
i pomosty pomocnicze.

Obiekt: Rurociąg zasilający
Funkcja:


Doprowadzenie wody do komory
turbozespołu za pomocą rurociągu
zasilającego.

Parametry techniczne:
Rurociąg zasilający o średnicy ok. DN2400
i długości ok. 70 m, przebieg rurociągu zgodnie z
częścią graficzną opracowania. Rurociąg
wykonany ze stali lub GRP.






Produkcja energii elektrycznej
z wykorzystaniem zasobów wodnoenergetycznych rzeki Dunajec wraz z
odprowadzeniem wody do koryta rzeki
Dunajec.












Parametry techniczne:
Budynek o konstrukcji mieszanej żelbetowomurowej dostosowany do montażu turbozespołu
i produkcji energii elektrycznej.
Budynek złożony z czterech obszarów użytkowych:
komory turbozespołu, hali MEW, komory
przepływomierza i komory wylotowej.
Wymiary budynku (część nadziemna): ok. 6,4 x
16,8 m,
Budynek z wydzielonymi dwoma poziomami
użytkowymi.
Poziom dolny przeznaczony do montażu turbiny
i generatora.
Poziom górny przewidziany jako miejsce montażu
aparatury sterowniczej oraz szaf elektrycznych.
Wydzielona komora przeznaczona do montażu
przepływomierza.
Komunikacja między poziomami z zastosowaniem
schodów o konstrukcji stalowej.
Ściany części podziemnej wodoszczelne, z betonu
hydrotechnicznego.
Ściany części nadziemnej murowane z betonu
komórkowego.
W obrębie ścian ukształtowane krótkie wsporniki
stanowiące posadowienie belek podsuwnicowych.
Dach czterospadowy, więźba dachowa jętkowa.
Strop żelbetowy pod dachem.
Kąt połaci dachowej - 30º.
Wejście do budynku w formie dwuskrzydłowej
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Obiekt: Budynek MEW
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bramy.
 Powierzchnie wewnętrzne ścian hali MEW
wykończone z zastosowaniem okładzin/paneli
stanowiących izolację akustyczną.
 Komora wylotowa w formie doku wbudowanego w
skarpę lewobrzeżną rzeki Dunajec;
 Płyta denna komory wylotowej łamana – pozioma
na odcinku 2,5 m od ściany wylotowej komory
turbozespołu, pozostała część nachylona w celu
nawiązania do dna rzeki,
 Komora wylotowa wyposażona w prowadnice
zastawek remontowych, 2 pomosty robocze o
konstrukcji stalowej oraz stopnie złazowe
umożliwiające zejście do poziomu dna komory.
 Powyższe parametry zostały podane poglądowo.
Dopuszcza się zastosowania innych rozwiązań
konstrukcyjnych budynku dopasowanych do
przyjętej
i
zaakceptowanej
przez
Zamawiającego technologii.

Produkcja energii elektrycznej wraz z
obsługą czynności towarzyszących

Elementy wyposażenia technologicznego:
 Wyposażenie technologiczne ujęcia:
 Zastawki remontowe.
 Zamknięcie główne.
 Oczyszczanie
krat
z
zastosowaniem
istniejącej czyszczarki EW Sromowce.
 Tor jezdny umożliwiający obsługę ujęcia
istniejącą czyszczarką.
 Instalacja czyszczenia krat sprężonym
powietrzem przeznaczona do podłączenia do
istniejącej instalacji EW Sromowce.
 Kraty wlotowe.
 Kontener na skratki.
 Rurociąg zasilający.
 Wyposażenie technologiczne budynku MEW:
 Turbina Kaplana w układzie pionowym (lub
innym dopuszczonym przez Zamawiającego):
 Moc turbiny: do ok.1200 kW
 Przełyk: do 15,0 m3/s
 Generator
 Przepływomierz
 Suwnica
 Przepustnica (opcjonalne)
 Wstawki i prostki kołnierzowe
 Zastawka naścienna.
 Przejścia szczelne.
Szczegółowe parametry poszczególnych elementów
wyposażenia technologicznego zostały opisane w
pkt. 2.3.9 niniejszego PFU.

2.2.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
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Obiekt: Wyposażenie technologiczne MEW
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2.2.4.1 Istniejące zagospodarowanie terenu.
Obecnie w sąsiedztwie terenu objętego przedmiotową inwestycją znajduje się zbiornik
wodny Sromowce Wyżne powstały na skutek piętrzenia zaporą Sromowce Wyżne, w obrębie
której, na lewym brzegu Dunajca zlokalizowana jest Elektrownia Wodna Sromowce.
2.2.4.1.1 Zbiornik wodny Sromowce Wyżne.
Zbiornik Sromowce Wyżne jest zbiornikiem wyrównawczym elektrowni szczytowo
pompowej Niedzica, położonej wyżej przy Zbiorniku Czorsztyńskim, z którego uprzednio
gromadzona woda, zrzucana jest w dużych ilościach przez tę elektrownię w okresach
zwiększonego zapotrzebowania na energię. Zgromadzona w Zbiorniku Sromowce Wyżne
woda jest równomiernie oddawana do koryta Dunajca poniżej zapory w Sromowcach
Wyżnych. W razie potrzeby, w okresie nadmiaru energii w sieci, woda może być
wpompowana przez

turbopompy EW

Niedzica ponownie do zbiornika

górnego

(Czorsztyńskiego) celem nagromadzenia zapasu wody na następny cykl turbinowy.
Zbiornik wodny Sromowce Wyżne położony jest w dolnym stanowisku zapory głównej
w Niedzicy. Zbiornik powstał przez spiętrzenie wód rzeki Dunajec zaporą ziemną, powyżej
miejscowości Sromowce Wyżne. Zamyka zlewnię o powierzchni 1287 km2.
Wysokość piętrzenia zbiornika Sromowce Wyżne, obliczona jako różnica rzędnej
normalnego poziomu piętrzenia NPP i rzędnej zwierciadła wody na dolnym stanowisku,
odpowiadająca przepływowi średniemu niskiemu SNQ, wynosi 10,3 m.
Podstawowym zadaniem zbiornika jest zapewnienie równomiernego w ciągu doby
odpływu wód do Przełomu Pienińskiego, niezależnie od pracy elektrowni wodnej w Niedzicy.
Cofkową częścią zbiornika jest dolne stanowisko zapory Zbiornika Czorsztyńskiego.
Budowlą piętrzącą jest zapora ziemna z czteroprzęsłowym jazem i elektrownią wodną
przepływową.
Lewy brzeg zbiornika, w części cofkowej jest bardzo wysoki i stromy, na dalszym
odcinku doliny ulega obniżeniu i złagodzeniu stoków. W środkowej części brzeg
przedzielony jest doliną potoku Głębokiego. Brzeg prawy na odcinku od niecki wypadowej
przelewu stokowego do ujścia potoku Niedziczanka jest płaski, a poniżej zaznaczony jest
stromą skarpą o wysokości ok. 20 m.
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Podstawowe parametry zbiornika zestawiono w tabeli poniżej.
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T ABELA 2-3 PODSTAWOWE PARAMETRY ZBIORNIKA S ROMOWCE WYŻNE .
Charakterystyczny
poziom piętrzenia

482.00

Minimalny PP
Normalny
Max PP

PP

Nadzwyczajny PP

Rzędna
piętrzenia
[m n.p.m.]

=

488.50

489.70

Pojemności warstwy Pojemność Powierzchnia
zbiornika
zbiornika
zalewu
[mln m3]
[mln m3]
[ha]
pojemność martwa
1.28
63.0
1.28
pojemność
wyrównawcza
6.41
86.0
5.13
pojemność forsowana
7.42
88.0
1.01

Po uwzględnieniu pojemności zalewu na Niedziczance pomiędzy rzędnymi 487,00
a 488,50 m n.p.m wynosi 0,090 mln m3, pojemność wyrównawcza zbiornika Sromowce
Wyżne zwiększa się do 5,22 mln m3.
2.2.4.1.2 Zapora Sromowce Wyżne (wraz z jazem i elektrownią).
Zapora Sromowce Wyżne to konstrukcja ziemna usypana ze żwirów i otoczaków,
uszczelniona powierzchniowym ekranem i przesłoną przedłużającą drogę filtracji w podłożu.
Podstawowe dane techniczne zapory w Sromowcach Wyżnych zestawiono w tabeli poniżej.
T ABELA 2-4 PODSTAWOWE PARAMETRY ZAPORY ZBIORNIKA S ROMOWCE WYŻNE .

II
490,10 m n.p.m.
460,0 m
13,0 m
1:2,5
1:1,75 i 1:2
11,0 m
40,0 - 50,0 m
7,0 m
140 tys. m3
290,0 m
8,10 (9,03) m
1,60 (2,53) m
0,40 (1,33) m
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Klasa obiektu
Rzędna korony
Długość zapory (z jazem)
Maksymalna wysokość zapory
Nachylenie skarpy odwodnej
Nachylenie skarpy odpowietrznej
Szerokość korony zapory:
 część prawostronna
 część lewostronna i przyczółki jazu
 droga na koronie
Łączna kubatura nasypów zapory
Długość drenażu rurowego
Wzniesienie korony zapory (i parapetów) ponad:
 minimalny poziom piętrzenia
 maksymalny poziom piętrzenia
 poziom przy przejściu wielkiej wody kontrolnej

Opis (wartość)
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Po koronie zapory poprowadzono drogę o szerokości 7,0 m z nawierzchnią asfaltową
i chodnikami po obu stronach, łączącą Niedzicę ze Sromowcami Wyżnymi i Krośnicą.
Ponieważ MEW Sromowce Wyżne może pracować w zakresie spadów od minimalnego
poziomu piętrzenia, dla zbiornika Sromowce Wyżne minimalny energetyczny poziom
piętrzenia jest równy minimalnemu poziomowi piętrzenia.
Urządzenia upustowe zbiornika Sromowce Wyżne to:
 Jaz piętrzący.
Jaz piętrzący wyposażony został w 4 sekcje przelewowe o świetle 12.0 m każda. Sekcje
posiadają różne rzędne progów oraz różny typ zamknięcia:


dla sekcji skrajnych, wyposażonych w segmenty podnoszone, rzędna progu
wynosi 481.10 m n.p.m.



dla sekcji środkowych, wyposażonych w segmenty opuszczane, rzędna progu
wynosi 482.60 m n.p.m.

Podstawowe dane techniczne urządzeń upustowych, tj. jazu Sromowce Wyżne
i elektrowni Sromowce Wyżne zestawiono w tabelach poniżej.
T ABELA 2-5 PODSTAWOWE PARAMETRY JAZU ZBIORNIKA S ROMOWCE WYŻNE .
Opis (wartość)

Parametr

4 x 12 = 48 m
10,30 m

segment opuszczany
2

segment podnoszony
2

12,0 m
5,9 m

12,0 m
7,0 m

0 (rz. progu 482,60)
323 m3/s

17,8 m3/s
464 m3/s
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Światło jazu
Maksymalna wysokość piętrzenia
Maksymalna przepustowość
przy MaxPPpow = 489,70 m n.p.m.
Zamknięcia:
 typ
 liczba
 wymiary:
 rozpiętość
 wysokość
 wydatki jednego przęsła:
 przy MinPP 482,00 m
n.p.m.
 przy MaxPP 488,50 m
n.p.m.
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 Elektrownia Wodna Sromowce.
Elektrownia Wodna Sromowce, jest elektrownią przepływową wykorzystującą
wyrównany odpływ ze zbiornika Sromowce Wyżne do rzeki Dunajec. Elektrownia została
zlokalizowana na lewym brzegu Dunajca poniżej zapory i jazu zbiornika. Doprowadzenie
wody do elektrowni odbywa się za pośrednictwem czterech kanałów żelbetowych zasilanych
ujęciem zlokalizowanym przy lewym przyczółku jazu.
Wyposażenie elektrowni stanowią 4 turbiny śmigłowe Flygt, które pozwalają na pracę
elektrowni ze stałym przełykiem bez względu na poziom wody w zbiorniku.
T ABELA 2-6 PODSTAWOWE PARAMETRY ELEKTROWNI S ROMOWCE WYŻNE .
Parametr
Typ turbin:
Liczba turbozespołów:
Przełyk turbin:
 regulowanych
 nieregulowanych
 łącznie
Moc turbozespołów:
 maksymalna (instalowana)
 minimalna
Spady charakterystyczne:
 maksymalny
 minimalny
 znamionowy

Opis (wartość)
Flygt
4
2 x (2.5 - 8.0) = 5.0 - 16.0 m3/s
2 x (5.2 - 6.7) = 10.4 - 13.4 m3/s
5.4 - 29.4 m3/s
4 x 520 = 2080 kW
255 kW
10.3 m
3.4 m
6.5 m

2.2.4.2 Warunki geologiczno – inżynierskie.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem
Zachodnim i Północnym, podprowincji Centralne Karpaty Zachodnie, makroregionie
Obniżenie Morawsko – Podhalańskie, w obrębie mezoregionu Pieniny. Topograficznie obszar
inwestycji występuje w miejscu prawie płaskim nasypowym opadającym sztuczną skarpą,
zestopniowaną, nachyloną do rzeki w kierunku SW. Skarpa w środkowej i dolnej części jest
przykryta płytami betonowymi łączącymi się z płytą denną koryta Dunajca. Rzędne terenu

w Sromowcach Wyżnych.
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w rejonie planowanych robót oscylują w granicach 480,00 – 485,00 n n.p.m.. Hydrologicznie
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W celu ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich wykonano 1 otwór badawczy
nierurowany, małośrednicowy o głębokości 4,5 m p.p.t.. Łącznie przewiercono 4,5 m gleby,
gruntów nasypowych niespoistych. Wiercenia wykonano metodą mechaniczną, obrotową,
przy użyciu próbników ślimakowych. Podczas badań podjęto próbę wykonania otworu,
metodą udarową z zastosowaniem próbników okienkowych (RKS) wpędzanych młotem
udarowym Wacker BH23, jednakże wiercenia zakończono na głębokości 3,0 m p.p.t..
W trakcie prac terenowych wykonano badania makroskopowe gruntów z każdego marszu
próbnika oraz obserwacje występowania zwierciadła wody gruntowej oraz pobrano kontrolne
próby naturalnym uziarnieniu z gruntów niespoistych.
Obszar planowanej inwestycji znajduje się w osłonie Serii Pienińskiego Pasa
Skałkowego, gdzie najstarszymi utworami są górnokredowe przewarstwienia piaskowców,
mułowców i łupków warstw sromowieckich. Bezpośrednio na skałach kredowych występują
holoceńskie żwiry, piaski i gliny tarasów zalewowych 0,5 – 5,00 m n.p. rzeki, tworzące
kilkumetrowe (6-8 m) pokłady obtoczonych głazów i żwirów oraz gruboziarnistych piasków.
Osady te są pokryte glinami piaszczystymi i piaskami, a ich powierzchnia jest nierówna,
z zagłębieniami wypełnionymi mułkami i piaskami.
W wyniku przeprowadzonych badań udokumentowano grunty przepuszczalne do
dobrze przepuszczalne (piaski i pospółki z głazami). Klastyczne utwory czwartorzędu
stanowią rezerwuar wód gruntowych, charakteryzujący się swobodnym zwierciadłem.
Warstwy zbiornikowe mają charakter otwarty i są połączone hydraulicznie z Dunajcem, przez
co ich poziom jest uzależniony od lustra wody w rzece. W trakcie badań nie stwierdzono
obecności wody w postaci poziomu wód gruntowych, czy też sączeń, jednak analogicznie do
badań na prawym brzegu Dunajca należy spodziewać się występowania swobodnego
zwierciadła wód gruntowych w holoceńskich żwirach i pospółkach na głębokości 5 do 6 m
p.p.t. co odpowiada rzędnej terenu w granicach 447,9 m n.p.m. stanowiącej lustro wody
Dunajca poniżej jazu zapory. Wody związane z opadami atmosferycznymi spływają po
powierzchni terenu, z możliwością infiltracji gruntu.
W wyniku przeprowadzonych badań oraz na podstawie danych archiwalnych
stwierdzono występowanie 4 warstw geotechnicznych o różnych właściwościach fizyko –
mechanicznych oraz różnym wykształceniem litologicznym. Wierzchnią warstwę stanowią

gruboziarnistych (żwir z otoczakami, piasek gruby zagliniony), kolejna trzecia warstwa są to
grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C (glina piaszczysta, glina zapiaszczona ze
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grunty antropogeniczny mineralny (w postaci nasypów budowlanych, w skład których
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żwirem). W najniższej warstwie spodziewać się można podłoża skalnego wraz ze zwietrzeliną
(zwietrzelina łupków i piaskowca przechodząca w zwietrzelinę gliniastą oraz podłoże
skaliste). Dla występujących w podłożu gruntów określono parametry wiodące: dla gruntów
spoistych – stopień plastyczności, a dla gruntów sypkich – stopień zagęszczenia.
Na podstawie badań oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, Nr 0, poz. 463)
scharakteryzowano warunki posadowienia jako następujące:


Złożone warunki gruntowe – występowanie gruntów antropogenicznych,
gruboziarnistych, spoistych nieskonsolidowanych oraz podłoża skalnego, jak też
obecność wód gruntowych w podłożu.



Druga kategoria geotechniczna – obiekt budowlany w złożonych warunkach
gruntowych posadowiony bezpośrednio.

Określono również rekomendowane warstwy bezpośredniego posadowienia obiektu.
Optymalnymi warstwami na potrzeby posadowienia są warstwy złożone z pospółek, żwirów z
otoczakami oraz najniższa warstwa, którą stanowią zwietrzelina łupków i piaskowca,
przechodząca w zwietrzelinę gliniastą oraz podłoże skaliste. Jako warstwy, które nie nadają
się do posadowienia określono warstwę złożoną z gruntów spoistych nieskonsolidowanych –
gliny piaszczystej, gliny zapiaszczonej ze żwirem.
W trakcie prowadzenia badań nie nawiercono wody gruntowej, jednakże biorąc pod
uwagę dokumentację archiwalną, należy się spodziewać jej występowania na głębokości 5 do
7 m p.p.t..
Na podstawie dokumentacji archiwalnej wrysowano w części graficznej orientacyjny
układ warstw gruntowych planowanego ujęcia i trasy rurociągu zasilającego.
Ze względu na występowanie w podłożu gruntowym warstw twardych gruntów
skalistych wykonanie wymaganych wykopów oraz wbudowanie rurociągu zasilającego może
okazać się skomplikowanym przedsięwzięciem inżynierskim i będzie wymagać zastosowania
specjalistycznych technologii robót geotechnicznych.
Opisane powyżej badania geologiczne zostały wykonane tylko na potrzeby określenia
posadowienia budynku Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III, w związku z czym na etapie

zlecił wykonanie ekspertyzy pod nazwą „Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
budowlanego” – która wchodzi w skład załącznika nr 3 do SIWZ.
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sporządzania dokumentacji projektowej wymagane jest szczegółowe rozpoznanie warunków
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„

2.2.4.3 Charakterystyka przyrodnicza.
4.1.3.3.1 Lokalizacja w kontekście form ochrony przyrody.
Planowana inwestycja znajduje się w dolinie rzeki Dunajec, na lewym brzegu cieku,
na terenie miejscowości Sromowce Wyżne w gminie Czorsztyn. Gmina Czorsztyn ma
charakter wiejski, położona jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie
nowotarskim. Częściowo usytuowana jest na terenie Pienińskiego Parku Narodowego oraz
w sąsiedztwie Gorczańskiego Parku Narodowego.
Według materiałów zawartych w rejestrze form ochrony przyrody RDOŚ Kraków oraz
informacji zaczerpniętych z portali: geoportal.gov.pl oraz geoserwis.gdos.gov.pl, teren
planowanej inwestycji znajduje się na terenie otuliny Pienińskiego Parku Narodowego oraz
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

RYSUNEK 2-1 POŁOŻENIE INWESTYCJI W KONTEKŚCIE FORM OCHRONY PRZYRODY .
Otulina Pienińskiego Parku Narodowego stanowi powierzchnię 2682 ha. Celem
ochrony obszaru jest zachowanie unikatowego krajobrazu górskiego z jego naturalną

strukturami

geologicznymi,

geomorfologicznymi,

hydrologicznymi

i

glebowymi.

Równorzędnym celem ochrony jest zachowanie krajobrazu kulturowego, walorów
krajobrazowych oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
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Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony przez
Wojewodę Nowosądeckiego w drodze rozporządzenia Nr 27/97 z dnia 1 stycznia 1997 r.
Aktualnie Obszar działa na podstawie rozporządzenia nr 92/06 Wojewody Małopolskiego
z dnia 24 listopada 2006 r. Jego łączna powierzchnia wynosi 364 176 ha. Celem ochrony
Obszaru jest czynna ochrona znajdujących się tam ekosystemów, w celu zachowania ich
trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej.
Ponadto, najbliżej położone formy ochrony przyrody w sąsiedztwie planowanej
inwestycji to:


Pieniński Park Narodowy utworzony dn. 23 maja 1932 r. rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa z dnia 23 maja 1932 r. – w odległości ok. 450 m od miejsca planowanej
inwestycji;



Obszar Natura 2000 „Pieniny” kod PLC120002 – położony w odległości ok. 450 m od
miejsca planowanej inwestycji;



Obszar Natura 2000 „Niedzica” kod PLH120045 – położony ok. 1,7 km na północnyzachód od miejsca planowanej inwestycji;



Pomnik przyrody – grupa drzew w odległości ok. 460 m na wschód od miejsca
planowanej inwestycji.

4.1.3.3.2 Informacje o środowisku omawianego obszaru.
Projektowane obiekty zlokalizowane są na działkach ewidencyjnych numer: 3166/1,
3166/7, 3166/29, 3166/34, 3166/35, 3166/37, 3166/48, 3108/5, 3108/6, 3108/7, 927/1
znajdujących się w granicach powiatu nowotarskiego, gminy Czorsztyn, obręb: 0007
Sromowce Wyżne.
Dokumentem wyjściowym w analizie sposobu korzystania z wód jest „Plan
gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Wisły” opublikowany w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. Plan gospodarowania wodami jest zgodny
z Ramową Dyrektywą Wodną, według której, dokument ten jest narzędziem planistycznym,
które ma usprawniać proces osiągania celów środowiskowych i stanowi podstawę do
opracowania warunków korzystania z wód regionów wodnych niezbędnych przy
sporządzaniu operatu wodnoprawnego. Jest fundamentem podejmowania decyzji, mających
wpływ na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami. Kierunki działań

przeciwpowodziowa i mała retencja. Dokument ma na celu doprowadzenie do osiągnięcia, co
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najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych oraz dobrego
stanu ilościowego.
Planowana inwestycja znajduje się na terenie zlewni JCWP „Dunajec od Zb.
Czorsztyn do Grajcarka” PLRW200015214195. Według „Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły”, omawiana część wód uznana została jako silnie zmieniona część
wód o dobrym stanie chemicznym, a jej typ określono jako średnią rzekę wyżynną –
wschodnią.
Powyższa JCWP położona jest w:
- Dorzeczu Wisły,
- Regionie wodnym Górnej Wisły zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, RZGW Kraków,
-

Ekoregionie Karpaty.
Według danych KZGW, dla ww. JCWP istnieje zagrożenie nieosiągnięcia celów

środowiskowych zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Jako uzasadnienie wyznaczenia
do przedłużenia terminu osiągnięcia celu wskazano brak możliwości technicznych.
Jeśli chodzi o wody podziemne, planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie
JCWPd nr 165.
Jeśli chodzi o wody podziemne, planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie
JCWPd nr 42. Według badań z 2012 r. posiada ona dobry stan chemiczny oraz dobry stan
ilościowy.
4.1.3.3.3 Potencjalne zagrożenia środowiskowe dla inwestycji.
Charakter planowanych prac, ich skala oraz zlokalizowanie pozwalają założyć, iż nie
dojdzie do znaczącego negatywnego oddziaływania na wody podziemne, tym samym na
JCWPd. Nie dojdzie do zaburzenia łączności hydraulicznej z przyległymi terenami, ani do
zaburzenia połączenia z częściami wód podziemnych ze względu na to, iż nie przewiduje się
prowadzić prac ziemnych mogących zakłócić aktualnie panujące warunki wodno-gruntowe.
Inwestycja również nie przewiduje prowadzić działań związanych z pobieraniem bądź
retencjonowaniem wód gruntowych. Dlatego też brak jakichkolwiek przesłanek, aby uznać,
że przedsięwzięcie będzie zagrażać stanowi ilościowemu czy też chemicznemu JCWPd
Należy przy tym pamiętać, że planowana inwestycja znajduje się na terenie
Chronionego

Krajobrazu,

na

którym

zgodnie

z rozporządzeniem nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806, poz. 4862, zm.
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Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) obowiązuje osiem zakazów. Planowane

przedsięwzięcie nie koliduje i nie stoi w sprzeczności ze wspomnianymi zakazami. Nie jest
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także zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania tej formy ochrony przyrody.
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2.2.4.4 Charakterystyka hydrologiczna.
Podstawowe dane hydrologiczne i techniczne urządzeń wodnych określone w Instrukcji
Gospodarki Wodnej w warunkach normalnej eksploatacji dla ZZW Czorsztyn – Niedzica
i Sromowce Wyżne przedstawiają się następująco:
T ABELA 2-7 PRZEPŁYWY CHARAKTERYSTYCZNE W PROFILU ZAPORY CZORSZTYN NIEDZICA.
Wielkość

Jednostka

Przepływ minimalny obserwowany

2,40

m3/s

Przepływ średni niski

4,59

m3/s

Przepływ średni roczny

23,80

m3/s

Przepływ nieszkodliwy (w przybliżeniu Qmax50%)

250

m3/s

Przepływ maksymalny 1%

1330

m3/s

Maksymalny obserwowany przepływ (1934r.)

1690

m3/s

Parametr

T ABELA 2-8 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA S ROMOWCE WYŻNE .
Parametr
Powierzchnia zlewni
Lokalizacja zapory
Powierzchnia zlewni dodatkowej
Rzędna minimalnego PP
Rzędna nominalnego PP dla pracy 5h
Rzędna katastrofalnego PP
Pojemność martwa zbiornika
Pojemność wyrównawcza zbiornika
Pojemność forsowana przy przejściu wody kontrolnej
Pojemność całkowita
Powierzchnia zalewu dla piętrzenia 482,00 m n.p.m.
Powierzchnia zalewu dla piętrzenia 488,50 m n.p.m.
Powierzchnia zalewu dla piętrzenia 489,70 m n.p.m.

Wielkość
1287
171,4
140
482,00
488,50
489,70
1,28
5,13
1,01
7,42
63,0
86,0
88,0

Jednostka
km2
km rz.
km2
m n.p.m
m n.p.m
m n.p.m
mln m3
mln m3
mln m3
mln m3
ha
ha
ha

W obrębie zapory zbiornika wodnego Sromowce Wyżne zlokalizowany jest jaz złożony
z 4 sekcji przelewowych o szerokości w świetle wynoszącej 12,0 m każda. Rzędna progów
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sekcji skrajnych wynosi 481,10 m n.p.m., a rzędnych środkowych 482,60 m n.p.m.
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T ABELA 2-9 ZDOLNOŚCI PRZEPUSTOWE URZĄDZEŃ ZBIORNIKA S ROMOWCE WYŻNE .
Rzędne
piętrzenia
[m n.p.m.]

482,00

Wydatek jazu
Objętość warstwy
Maksymalny
[m3/s]
Przełyk
zbiornika
sumaryczny
elektrowni
Przęsła z
Przęsła z
ograniczonej rzędnymi
wydatek
[m3/s]
podnoszonym opuszczanym
3
[mln m ]
[m3/s]
segmentem
segmentem
1,25
(pojemność martwa)
15
36
0
51
4,18

487,40

30

710

455

1195

30

912

634

1576

30

912

634

1576

0,95
488,50
(Nom PP)
489,70
(Katastrofalny
PP)

1,01

2.2.4.5 Zgodność inwestycji z zapisami MPZP.
Przedmiotowa inwestycja pn. „Budowa MEW Sromowce III na istniejącym piętrzeniu
Sromowce Wyżne” na działkach o nr ewid.: 3166/1, 3166/7, 3166/29, 3166/34, 3166/35,
3166/37, 3166/48, 3108/5, 3108/6, 3108/7, 927,1, obręb Sromowce Wyżne, gm. Czorsztyn,
pow. nowotarski, woj. Małopolskie jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czorsztyn zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012 roku.
Zgodnie z zapisami wyżej wymienionego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego teren inwestycji oznaczono następującymi symbolami:
 Działka nr ewid. 3108/5 leży na terenie oznaczonym symbolem 4.1iE.
 Działka nr ewid. 3108/6 leży na terenie oznaczonym symbolami 4.1iE, 1.1Ws.
 Działka nr ewid. 3108/7 leży na terenie oznaczonym symbolami 1.1Ws,
64.1Zw.
 Działka nr ewid. 3166/1 leży na terenie oznaczonym symbolem 1.1Ws, 64.1Zw.
 Działka nr ewid. 3166/6 leży na terenie oznaczonym symbolem 4.1iE, 43.1Zw,
1KDZ.

 Działka nr ewid. 3166/29 leży na terenie oznaczonym symbolem 2.1Wzb,
43.1Zw, 3.1iE, 1.KDZ.
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84.2MN/MT, 2KDZ.

26

 Działka nr ewid. 3166/7 leży na terenie oznaczonym symbolem 4.1iE, 1.1Ws,
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 Działka nr ewid. 3166/34 leży na terenie oznaczonym symbolem 2.1Wzb,
43.1Zw, 3.1iE, 1.KDZ.
 Działka nr ewid. 3166/35 leży na terenie oznaczonym symbolem, 43.1Zw,
3.1iE, 1.KDZ, 4.1iE.
 Działka nr ewid. 3166/37 leży na terenie oznaczonym symbolem 84.2 MN/MT,
2KDZ.
 Działka nr ewid. 3166/48 leży na terenie oznaczonym symbolem 2.1Wzb,
43.1Zw, 3.1iE.
 Działka nr ewid. 927/1 leży na terenie oznaczonym symbolem 1.1Ws.
Poniżej zamieszczono zapisy MPZP dla terenów oznaczonych ww. symbolami:
„§ 8 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ
(…)
3. Dla terenów oznaczonych symbolami

1.2MN/MT – 126.2MN/MT ustala się

następujące kategorie przeznaczenia:
1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
pensjonatowej i rekreacji indywidualnej;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a. Zabudowa zagrodowa;
b. Usługi nieuciążliwe;
c. Miejsca parkingowe;
d. Zieleń urządzona;
e. Infrastruktura techniczna;
f. Drogi wewnętrzne;
g. Ścieżki rowerowe;
h. Ciągi i place piesze.
3.1. Obowiązują

następujące

ustalenia

dotyczące

zabudowy

i

sposobu

zagospodarowania terenu:
1) Wysokość budynków: zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 2;
(§ 3 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposoby i terminy tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu oraz zasady i warunki scalania podziału

nie ustalano innych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów):
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(…) 2. Ustala się następujące zasady ograniczenia wysokości budynków (obowiązujące, o ile
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nieruchomości objętych planem.
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1) Dla

budynków

mieszkalnych

oraz

gospodarczych,

inwentarskich,

warsztatów

rzemieślniczych i budynków usługowych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: do
11m;
2) Dla budynków rekreacji indywidualnej: do 7 m;
3) Dla budynków obsługi socjalno – administracyjnej terenów rekreacyjnych (pola
namiotowe, boiska itp.): do 7m;
4) Dla garaży wolnostojących, budynków obsługi parkingów: do 5 m;
5) Dla budynków użyteczności publicznej, mieszkalnictwa zbiorowego (w tym pensjonaty,
motele, hotele itp.) oraz usługowych i produkcyjnych (przemysłowych): do 15 m;
6) Wysokość budynków w ramach nowej oraz przekształcanej zabudowy mieszkaniowej,
gospodarczej i usługowej zlokalizowanej na terenach eksponowanych krajobrazowo – nie
może przekroczyć 9 m;
7) Dla budynków istniejących, których wysokość przekracza wielkości ustalone w tut. Planie,
w przypadku ich przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy, ustala się możliwość
zachowania ich dotychczasowej wysokości;
8) Powyższe ustalenia nie dotyczą: budynków sakralnych, obiektów infrastruktury
technicznej oraz dominant architektonicznych. (…))
2) Powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni działki;
3) Wskaźnik powierzchni zabudowy: do 30%;
4) Kąt nachylenia głównych połaci dachowych: zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 4;
(§ 3 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposoby i terminy tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu oraz zasady i warunki scalania podziału
nieruchomości objętych planem.
(…) 4. Ustala się następujące formy dachów:
1) Utrzymuje się zasadę stosowania dachów dwuspadowych i ich pochodnych (np.
przyczółkowych, półszczytowych, czterospadowych z dymnikami) o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych od 30º do 50º, z możliwością wprowadzania różnych,
dodatkowych form otwarcia połaci dachowych (np. „jaskółek”, „facjatek”, „wyglądów”,
itp.). Obowiązuje zakaz „otwierania” połaci dachowych na długości większej niż połowa
całej długości dachu w danej elewacji, zakaz przesuwania kalenicy w pionie. Obowiązuje

jak hale, warsztaty, szklarnie itp. Dopuszcza się inne formy dachu oraz inne kąty
nachylenia połaci dachowych. (…))
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2) Na budynkach usługowych (w tym sakralnych), produkcyjnych lub gospodarczych, takich
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zachowanie linii kalenicy i okapów w poziomie;
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5) Dla budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, i
6) Utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością remontów, przebudowy i
rozbudowy;
7) Dla terenu oznaczonego symbolem 114.2MN/MT wprowadza się zakaz
lokalizacji nowych budynków, dopuszcza się na tym terenie rozbudowę lub
przebudowę

istniejących

obiektów

budowlanych

przy

uwzględnieniu

uwarunkowań wynikających ze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z
przepisami odrębnymi w tym zakresie.
- pozostałe ustalenia – jak dla 1MN:
(…)
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. (MN) obowiązują następujące ustalenia
dotyczące sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się formę zabudowy: wolnostojącą, bliźniaczą lub szeregową;
(…)
4) dla zabudowy bliźniaczej lub szeregowej dopuszcza się lokalizację budynków w
granicach działki;
5) na ścianach budynków zakazuje się stosowania tablic reklamowych i
powierzchni powyżej 2m2;
6) Dopuszcza się, aby następujące elementy budynków i budowli wykraczały poza
linię obowiązującą zabudowy na odległość nie większą niż 100cm: gzymsy,
okapy, opaski wokół okienne, zdobienia elewacji, zadaszenia nad wejściami,
elementy odwodnienia dachu;
7) Wprowadza się zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych ścian
plastykowych listew elewacyjnych typu „siding” – nie dotyczy obiektów
tymczasowych;
(…)
10) Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: zgodnie z
ustaleniami § 3 ust. 6;
11) Obowiązują ogrodzenia ażurowe o maksymalnej wysokości 2m;
12) Dojazd drogami publicznymi lub wewnętrznymi;

(…)
§ 14 TERENY ZIELENI – POZOSTAŁE

Strona

minimalnej odległości od dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
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13) Przyjmuje się zasadę nawiązania do linii zabudowy istniejącej oraz zachowania
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(…)
3. Symbolami: 1.1Zw – 68.1Zw oznacza się tereny zielni nadbrzeżnej, towarzyszącej
ciekom wodnym – wzdłuż rzeki Dunajec, zbiornika wodnego Jezioro Czorsztyńskie
oraz zbiornika Sromowce Wyżne lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
3.1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) Zagospodarowanie terenu jako trwałe użytki zielone;
2) Zakaz naruszania urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń regulujących
stosunki wodne (wały przeciwpowodziowe);
3) Zakaz lokalizacji budynków;
4) Zachowanie zieleni – możliwość przebudowy lub wycinki zgodnie z
obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3.2.Ustala się:
1) Zachowanie i ochronę zieleni nadbrzeżnej;
2) Zachowanie

istniejących

budowli

hydrotechnicznych

(wałów

przeciwpowodziowych);
3) Możliwość

wykonywania

przez

administratora

cieku

budowli

hydrotechnicznych, niezbędnych dla realizacji statutowych zadań związanych z
utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową;
4) Możliwość realizacji i modernizacji (przebudowy, rozbudowy lub remontów)
dróg i budowli drogowych (mostów), sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej;
5) Dopuszczenie przebudowy i rozbudowy istniejących zabudowań siedliskowych
i rekreacyjnych (przy zachowaniu istniejących gabarytów budynków);
6) Utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz utrzymanie i
uzupełnienie zarośli łęgowych o składzie gatunkowym dostosowanym do
warunków siedliskowych;
7) Techniczne umocnienia brzegów i regulacje możliwe w miejscach intensywnej
erozji bocznej oraz najczęstszych wylewów powodziowych, zagrażających
zabudowie i drogom;
8) Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i ciągów spacerowych /nie

stopni wodnych i niewielkich zbiorników zmniejszających zagrożenie
powodziowe;
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9) Dopuszcza się realizację ujęć wody dla wodociągów zbiorczych i lokalnych,
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dotyczy terenów 43.1ZW, 44.1ZW/;
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10) Wszelkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z administratorami
cieków;
11) Obowiązuje zakaz poboru kruszywa z koryt rzek i potoków, poza koniecznymi
pracami remontowymi i regulacyjnymi koryt;
12) Możliwość lokalizacji zbiornika wodnego, służącego celom naśnieżania tras
narciarskich na terenie oznaczonym symbolem 39.1Zw.
(…)
§ 15 TERENY WÓD PŁYNĄCYCH I POWIERZCHNIOWYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH
1. Tereny wód płynących, rzeki, potoki (rzeka Dunajec) oznaczone symbolem 1.1Ws3.1Ws obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) Nakazy:
a) Utrzymanie istniejących przebiegów cieków, z dopuszczeniem korekty przebiegu
uzgodnionego z zarządcą cieku;
b) Pozostawienie w stanie naturalnym jarów, koryt i innych tworów naturalnych;
c) Pozostawienie pasa 1,5m od górnej krawędzi skarpy brzegowej wolnego od
przegród;
d) Zachowanie i utrzymanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i
półnaturalnych;
e) Utrzymanie zespołów zieleni nadwodnej;
f) Sukcesywne oczyszczanie koryt z zanieczyszczeń stałych;
g) Regulacja cieku w sposób nie powodujący utraty naturalnego charakteru, wyłącznie
w miejscach wynikających z opinii hydrologicznych i wymogów ochrony
przeciwpowodziowej,

związanych

z

utrzymaniem

wód

oraz

ochroną

przeciwpowodziową prowadzoną przez RZGW, możliwość realizacji nowych
mostów drogowych lub pieszych.
2) Zakazy:
a) Zabudowy w strefie ochrony obudowy biologicznej cieków wodnych – 15m od
górnej krawędzi skarpy brzegowej /nie dotyczy budowli przeciwpowodziowych/;
b) Doprowadzania ogrodzeń do linii własnościowej rzeki.
3) Dopuszczenia:

obiektów kubaturowych i z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego; w
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b) Plaże, tor kajakowy na Dunajcu w Sromowcach Wyżnych, boiska do gry, itp., bez
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a) Elementy infrastruktury technicznej;
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miejscach realizacji w/w obiektów wymagana lokalizacja zaplecza sanitarnego
(biotoalety).
2. Dla terenu oznaczonego w planie symbolami: 1.1Wzb – 2.1WZb ustala się
przeznaczenie: tereny powierzchniowych zbiorników wodnych – zbiornik wodny
Jezioro Czorsztyńskie, zbiornik Sromowce Wyżne.
2.1.Zasady zagospodarowania terenu:
1) Nakazy:
a. Utrzymanie

istniejącej

linii

brzegowej

z

dopuszczeniem

korekty

uzgodnionej z zarządcą oraz pozostałymi stronami przedmiotowego
postępowania;
b. Zachowanie i utrzymanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i
półnaturalnych;
c. Ochrona zespołów zieleni nadwodnej;
d. Przestrzeganie ustaleń ochronnych, a w szczególności strefy ochronnej
zbiornika wodnego, wyznaczonej na podstawie przepisów szczególnych.
2) Zakazy:
a. Zabudowy innej niż związanej z ochroną przeciwpowodziową oraz
gospodarką wodną i funkcją zbiornika;
b. Wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci i obiektów
infrastruktury technicznej, mostów i kładek.
3) Dopuszczenia:
a. Zieleń przybrzeżna, elementy infrastruktury technicznej, obiekty i
urządzenia związane z utrzymaniem zbiornika;
b. Działalność rekreacyjna, rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie
wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla
których zbiornik jest naturalnym siedliskiem;
c. Dopuszcza się lokalizację we wskazanych miejscach ośrodków żeglarskich
oraz przepraw promowych przy spełnieniu uwarunkowań odrębnych.
(…)
§ 18 TERENY KOMUNIKACJI – DROGI

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia:
1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 20 m, przekrój jednojezdniowy;
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drogi powiatowe, gminne, klasy zbiorcza.
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1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami: 1 – 4KDZ ustala się przeznaczenie:
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2) Szerokość drogi w liniach rozgraniczających 20m;
3) Możliwość przebudowy;
4) Dopuszcza się: realizację ścieżki rowerowej, wyznaczanie pasów i miejsc
postojowych;
5) Możliwość lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej /na
podstawie przepisów odrębnych/.
(…)
§ 21 TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
(…)
5. Dla terenów oznaczonych w planie symbolem: 1.1iE – 4.1iE ustala się przeznaczenie:
tereny urządzeń elektroenergetycznych.
(…)"

2.2.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i robót budowlanych związanych
z budową MEW Sromowce Wyżne III powinna być zrealizowana w oparciu o podstawowe
wymagania zapewniające prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:


Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod
względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.



Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót
powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów.
Powinny uwzględniać również bezawaryjność pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania.



Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony
w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy.



Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w opracowaniu „Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.



Prace projektowe powinny być realizowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi
Wszelkie niewymienione w PFU materiały oraz technologie prowadzenia robót na
etapie projektowania i wykonawstwa powinny uzyskać akceptację Inżyniera.

Strona
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w opracowaniu „Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych”.
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w PFU mogą ulec
zmianie

po

opracowaniu

dokumentacji

projektowej.

Szczegółowe

rozwiązania

wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą
traktowane jako roboty dodatkowe.
Rozwiązania

techniczne

dotyczące

elementów

planowanego

zamierzenia

inwestycyjnego przedstawiono poniżej:
2.2.5.1 Ujęcie wody do MEW.
Zakłada się budowę żelbetowego ujęcia o wymiarach ok. 42,5 x 8,4 m zlokalizowanego
na lewym brzegu stanowisk górnego jazu w miejscowości Sromowce Wyżne. Ujęcie składać
się będzie z komory wlotowej oraz właściwego ujęcia w obrębie którego zostanie wykonany
wlot do rurociągu zasilającego oraz szyb inspekcyjny wraz z prowadnicami zastawek
głównych.
Komora w formie doku ukształtowanego w osłonie obudowy z rozparciami w obrębie
skarpy odwodnej zapory zbiornika Sromowce Wyżne. Ujęcie o konstrukcji żelbetowej,
monolitycznej, światło ujęcia o szerokości ok. 6 m pomiędzy przeciwległymi ścianami.
W obrębie ujęcie planuje się wykonać dwa układy zastawek: układ zastawek remontowych
zlokalizowany w komorze wlotowej przed kratami oraz układ zastawek głównych
zlokalizowany w obrębie szybu inspekcyjnego ujęcia. Szyb inspekcyjny wyposażony
w stopnie złazowe i pomosty pomocnicze.
W obrębie komory wlotowej planuje się zamontować kraty oraz konstrukcje
czyszczarki krat wlotowych. Planuje się wyprowadzić tor jezdny czyszczarki za pomocą
konstrukcji wsporczej na koronę ujęcia i połączyć z istniejącym torem jezdnym czyszczarki
istniejącego ujęcia do EW Sromowce tworząc spójny układ umożliwiający obsługę obu ujęć
za pośrednictwem jednego urządzenia. Pomiędzy planowanym i istniejącym ujęciem,
w obrębie toru jezdnego planuje się wykonać stanowisko dla kontenera na skratki.
Od projektowanego ujęcia zostanie poprowadzony rurociąg zasilający ok. DN2400 do
nowoprojektowanej komory turbozespołu, w związku z czym przewiduje się wykonanie
szczelnego połączenia rurociągu z konstrukcją ujęcia.
Wymagania technologiczne związane z ujęciem wody do MEW zostały opisane w pkt.

planuje się utwardzić oraz nawiązać do istniejącego utwardzonego terenu ujęcia wody do EW
Sromowce. W tym celu planuje się rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia terenu oraz
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czasowy demontaż istniejącej wiaty magazynowej zlokalizowanej na terenie ujęcia i ponowny
montaż w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd pojazdów obsługi do planowanego
ujęcia. Dostęp z drogi publicznej na teren ujęcia odbywać się będzie poprzez istniejącą bramę
wjazdową.
W ramach wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia symulacji przepływu wody przez planowane ujęcie z wykonaniem modelu
hydraulicznego 3D z grupy CFD (Computational Fluid Dynamics) w celu potwierdzenia
ostatecznych parametrów ujęcia.
2.2.5.2 Rurociąg zasilający.
W ramach prac budowlanych przewiduje się budowę części podziemnej rurociągu
zasilającego doprowadzającego wodę do projektowanej komory turbozespołu. Rurociąg
zasilający stanowić będzie rurociąg o średnicy ok. DN2400 i długości ok. 70,0 m, zgodnie
z częścią graficzną opracowania. Przewiduje się wykonanie rurociągu z rur stalowych
przeznaczonych do pracy dla ciśnienia nominalnego PN6, dopuszcza się alternatywne
zastosowanie rurociągu z GRP.
W obrębie rurociągu planuje się zamontować przepływomierz elektromagnetyczny
dostosowany do parametrów rurociągu.
Wbudowanie

rurociągu

planuje

się

wykonać

z

zastosowaniem

technologii

bezwykopowej – mikrotuneling. Komory technologiczne wykonania rurociągu stanowić będą
powiększone wykopy pod ujęcie oraz budynek MEW i komorę przepływomierza.
Wymagania technologiczne związane z rurociągiem zasilającym zostały opisane w pkt.
2.3.9. „Wymagania dotyczące wyposażenia technologicznego”.
2.2.5.3 Budynek MEW.
Przewiduje się wykonanie budynku MEW o konstrukcji mieszanej żelbetowo-murowej
i wymiarach części nadziemnej ok. 6,4 x 16,8 m. Grubości ścian bocznych, żelbetowych w
części podziemnej wynosić będą ok. 0,50 m, w części nadziemnej, murowej grubość ściany
ok. 0,30m. wraz z ociepleniem styropianem grubości min. 10 cm. Konstrukcję żelbetową
planuje się wykonać jako szczelną, monolityczną z betonu hydrotechnicznego. W obrębie
ścian planuje się ukształtować żelbetowe słupy wyposażone w krótkie wsporniki stanowiące

W obrębie budynku przewiduje się wydzielić dwa poziomy użytkowe, poziom niższy
(komora turbozespołu), na którym przewiduje się montaż generatora oraz poziom wyższy
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(hala MEW), na którym planuje się montaż szaf sterowniczych i elektrycznych oraz
usytuowanie wejścia do budynku MEW. Komunikację między poziomami stanowić będą
schody techniczne o konstrukcji stalowej i stopniach wykonanych z krat pomostowych.
Planuje się przekrycie budynku w formie dachu czterospadowego. Kąt dachu nie
mniejszy niż 30º. Pod konstrukcją dachu planuje się wykonanie stropu żelbetowego
stanowiącego zwieńczenie ścian budynku. Jako element pokrycia dachu planuje się
zastosować dachówkę ceramiczną tzw. „karpiówkę” oraz zastosowanie „krycia w koronkę”,
analogicznie jak to zostało wykonane w istniejącym budynku pomocniczym sąsiadującym z
planowaną inwestycją. Dach budynku powinien spełniać wymagania zawarte w zapisach
Miejscowego

Planu

Zagospodarowania

Przestrzennego

–

pkt.

2.2.4.5

niniejszego

opracowania.
Jako wejście do budynku przewiduje się montaż dwuskrzydłowej bramy wjazdowej
o wymiarach ok. 3,5 x 3,5 m wyposażonej w dodatkowe drzwi wejściowe usytuowane
w obrębie jednego ze skrzydeł bramy.
W celu doświetlenia pomieszczeń planuje się wykonanie ośmiu okien, po cztery na
każdej z podłużnych ścian budynku.
Ściany hali MEW od strony wewnętrznej projektuje się wykończyć z zastosowaniem
elementów izolacji akustycznej w formie paneli lub okładzin przeznaczonych do montażu
w wewnątrz obiektów przemysłowych i stanowiących warstwę wykończeniową ścian.
Jako przedłużenie komory turbozespołu planuje się wykonać wydzieloną komorę
przepływomierza. Komora w formie prostopadłościanu o ścianach żelbetowych i wymiarach
wewnętrznych ok. 3,5 x 5,4 m. Wejście do komory za pośrednictwem włazu osadzone
w żelbetowej, demontowanej pokrywie komory. Wewnątrz komory przewiduje się montaż
przepływomierza.
Na wylocie rury ssącej przewiduje się wykonanie komory wylotowej stanowiącej
monolityczną część budynku MEW, Komora wylotowa w formie żelbetowego doku
wbudowanego w skarpę lewego brzegu rzeki Dunajec. Obszar wylotu i komory wydzielony
za pomocą obudowy z rozparciami wykonanej na potrzeby głębokiego wykopu. Ściany
komory wylotowej grubości min. 40 cm zwieńczone od strony schodów terenowych
barierkami ochronnymi. Ściany boczne przewiduje się nawiązać do istniejących umocnień

ścian ok. 5,6 m planuje się wykonać z dnem poziomym. W obrębie tego fragmentu planuje się
wykonać prowadnice zastawek remontowych oraz pomost roboczy. Na ścianie komory
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skarp brzegowych i dna tak, aby stanowiły spójną całość.
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planuje się wykonać stopnie zejściowe umożliwiające zejście na pomost roboczy ze schodów
terenowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie komory wylotowej, od strony
wschodniej. W obrębie pomostu roboczego wyłaz zejściowy i stopnie pozwalające zejść do
poziomu dna komory. W obrębie ściany czołowej planuje się zastosować szczelną zastawkę
naścienną odcinającą rurę ssącą.
Na pozostałym fragmencie komory przewiduje się jej rozszerzenie poprzez załamanie
segmentowe jednej ze ścian w kierunku zachodnim. Na tym fragmencie płycie dennej komory
zostanie nadane pochylenie, tak aby mogła się nawiązać do istniejącej płyty dennej koryta
rzeki. Pochylenie płyty dennej o wartości ok. 19%.
Ponad wylotem komory planuje się wykonanie pomostu roboczego o konstrukcji
stalowej i pokładzie z krat pomostowych, zabezpieczonego poprzez montaż barierek
ochronnych. Pomost umożliwi komunikację z drugą stroną komory wylotowej oraz dojście do
wylotu istniejącej elektrowni wodnej.
W ramach robót budowlanych związanych z wykonaniem budynku MEW planuje się
wykonać rozbiórkę istniejącego, nieczynnego podziemnego kanału zasilającego oraz kanałów
kablowych zlokalizowanych w obrębie planowanego budynku. Przebudowa tras i kanałów
kablowych musi uwzględniać konieczność zachowania ciągłości połączenia kablowego jazu
i EW Sromowce z nastawnią przez cały okres robót budowlanych zgodnie z pkt. 2.3.11.2
niniejszego opracowania.
Wymagania technologiczne związane z budynkiem MEW zostały opisane w pkt. 2.3.9.
„Wymagania dotyczące wyposażenia technologicznego”.
Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne i budowlane budynku MEW mają
charakter poglądowy. Dopuszcza się zmianę przez Wykonawcę zaproponowanych
rozwiązań konstrukcyjnych budynku, z zastrzeżeniem dostosowania budynku do przyjętej
technologii i akceptacji Zamawiającego.

2.2.5.4 Umocnienia skarp.
Przewidywane prace budowlane będą wymagały rozbiórki części istniejących
umocnień brzegowych na czas robót oraz ich ponowne odtworzenie po zakończeniu prac.
W ramach robót budowlanych związanych z umocnieniami skarp przewiduje się:
- rozbiórka i odtworzenie umocnienia dna i

skarp brzegowych w obrębie

- wykonanie nowego umocnienia skarp w pobliżu komory wylotowej,
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- wykonanie pomostu roboczego w obrębie umocnienia skarp brzegowych
w pobliżu komory wylotowej,
Obszar umocnionych lewobrzeżnych skarp rzeki Dunajec zlokalizowany na terenie
komory wylotowej planowanej MEW oraz pomiędzy tą komorą, a wylotem istniejącej
Elektrowni Wodnej Sromowce podlega rozbiórce na czas robót budowlanych. Rozbiórce
podlegają również istniejące schody skarpowe prowadzące do wylotu istniejącej EW.
Po wykonaniu komory wylotowej oraz budynku MEW planuje się wykonać nowe
umocnienie skarp na wspomnianym obszarze z jednoczesnym wyprofilowaniem kształtu
skarp, tak aby były wykonane w ścisłym nawiązaniu do budynków hydroelektrowni.
Wszelkie połączenia umocnienia terenu z obiektami budowlanymi należy bezwzględnie
uszczelnić.
U podnóża umacnianych skarp przewiduje ukształtować żelbetową półkę stanowiącą
pomost roboczy i umożliwiającą dostęp do wylotu istniejącej EW. Pomost roboczy planuje
się zabezpieczyć stalowymi barierkami od strony koryta rzeki.
W ramach odtwarzania umocnień na północno-wschodniej stronie komory wylotowej
przewiduje się ukształtować żelbetowe monolityczne schody skarpowe umożliwiające
komunikację pomiędzy pomostami roboczymi komory wylotowej, a koroną skarpy
brzegowej.
Realizacja ujęcia wody do MEW wymaga rozbiórki części żelbetowych umocnień
skarpowych zbiornika wodnego Sromowce Wyżne. Po zakończeniu robót budowlanych
związanych z wykonaniem ujęcia planuje się odtworzyć rozebrane lub uszkodzone
umocnienie skarp z zastosowaniem żelbetowej płyty, analogicznie do rozwiązań istniejących.
Odtworzone umocnienie terenu należy nawiązać do planowanego ujęcia, a połączenie
umocnienia z konstrukcją ujęcia podlega uszczelnieniu.
2.2.5.5 Utwardzenie terenu.
W ramach robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu planuje się:
- wykonanie utwardzenia terenu ujęcia,
- rozbiórka i odtworzenie utwardzenia terenu w obrębie budynku MEW,
- wykonanie utwardzenia na odcinku od budynku MEW do planowanej stacji

elementy utwardzenia terenu w obrębie budynku MEW, które wymagają rozbiórki na czas
robót budowlanych.
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 Utwardzenie terenu wewnętrznej drogi dojazdowej planuje się odtworzyć jako
nawierzchnię asfaltową o parametrach analogicznych z istniejącymi i nośności
30 ton.
 Utwardzenie terenu placu manewrowego planuje się odtworzyć jako nawierzchnię
żwirową o parametrach i układzie warstw analogicznym z istniejącym i nośności
30 ton.
 Utwardzenie terenu chodników i ciągów komunikacji pieszej planuje się odtworzyć
jako nawierzchnie z drobnowymiarowej kostki betonowej wibroprasowanej
o kształcie i grubości analogicznej do istniejącej.
Planowany chodnik łączący budynek MEW ze stacją transformatorową i budynkiem
pomocniczym planuje się wykonać jako utwardzenie terenu z drobnowymiarowej kostki
betonowej wibroprasowanej wykończone obrzeżami betonowymi osadzonymi na ławach
betonowych.
Obszar wokół ujęcia wody dla MEW wyznaczony planowanym ogrodzeniem terenu
planuje się utwardzić z zastosowaniem prefabrykowanych betonowych płyt ażurowych
obramowanych krawężnikami

betonowymi.

Wypełnienie

ażurów

piaskiem.

Spadki

nawierzchni w kierunku powierzchni biologicznie czynnych, alternatywnie proponuje się
zastosowanie prefabrykowanych korytek odwadniających na obszarze utwardzonym.
2.2.5.6 Ogrodzenie terenu.
W ramach robót budowlanych prowadzących w obszarze ujęcia wody planuje się
demontaż część istniejącego ogrodzenia ujęcia wody do EW Sromowce celem połączenia
istniejącego terenu ujęcia z planowanym. Ponadto przewiduje się ogrodzić planowane ujęcie
oraz nawiązać planowane ogrodzenie do istniejącego. Ogrodzenie o wysokości zgodnej
z wysokością ogrodzenia istniejącego, preferowane ogrodzenie w formie identycznej
z istniejącym, alternatywnie dopuszcza się wykonanie ogrodzenia systemowego składającego
się ze słupków stalowych oraz przęseł w formie paneli wykonanych ze zgrzewanej siatki na
cokole betonowym.
2.2.5.7 Wiata magazynowa.
Planuje się wykonać w obrębie utwardzonego terenu ujęcia wiatę magazynową celem

fundamentowych dla słupów. Dach jednospadowy o nachyleniu połaci min. 5º. Pokrycie
dachu z blachy trapezowej.
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przechowywania zastawek remontowych. Wiata o wymiarach ok. 3,0 x 8,0 m i wysokości do
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2.2.6 Szczegółowe

właściwości

funkcjonalno-użytkowe

wyrażone

we

wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych.
W tabeli poniżej określono orientacyjne wartości wskaźników wielkościowych
elementów zamierzenia inwestycyjnego.
T ABELA 2-10 ZESTAWIENIE ORIENTACYJNYCH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW
WIELKOŚCIOWYCH PLANOWANEJ INWESTYCJI .
Wskaźnik wielkościowy:

Wartość:

Powierzchnia całkowita ujęcia, w tym:
 Komory wlotowej,
 Właściwego ujęcia (w tym część podziemna)

~ 355,0 m2
~ 191,0 m2
~ 164,0 m2

Powierzchnia całkowita budynku MEW, w tym:
 Komory turbozespołu i hali
 Komory wylotowej
 Komory przepływomierza

~ 202,0 m2
~ 107,0 m2
~ 67,0 m2
~ 28,0 m2

Kubatura brutto ujęcia , w tym:
 Komory wlotowej,
 Właściwego ujęcia

~ 2630,0 m3
~ 1330,0 m3
~ 1300,0 m3

Kubatura brutto budynku MEW, w tym:
 Komory turbozespołu i hali MEW
 Komory wylotowej
 Komory przepływomierza

~ 2055,0 m3
~ 1480,0 m3
~ 390,0 m3
~ 185,0 m3

Długość rurociągu zasilającego

~ 70,0 m
~ 215,00 m2

Powierzchnia utwardzenia terenu ujęcia

2.2.7 Wielkość

możliwych

przekroczeń

lub

pomniejszenia

przyjętych

wskaźników.
Zestawione powyżej wartości należy traktować jako szacunkowe i mogą ulec zmianie.
Warunkiem

zmiany

przedstawionych

wskaźników

jest

uzasadnienie

względami

technologicznymi i konstrukcyjnymi wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacji
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2.3 Opis

wymagań

Zamawiającego

w

stosunku

do

przedmiotu

zamówienia.
2.3.1 Wymagania ogólne na etapie składania oferty.
1) Zamawiający oczekuje, że na etapie składania oferty Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu koncepcję techniczną wraz ze szczegółowym zestawieniem, oraz
opisem proponowanego wyposażenia technologicznego i sposobu działania,
potwierdzającą zgodność z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno –
Użytkowym.
Koncepcja techniczna powinna obejmować co najmniej:
a) Dobór i zestawienie hydrozespołu i wyposażenia wymaganego do zainstalowania
i jego prawidłowej pracy.
b) Wykaz części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych zaproponowanego
wyposażenia.
c) Rozwiązania w zakresie części budowlanej, mechanicznej i elektrycznej.
d) Obliczenie wielkości produkcji energii elektrycznej przez MEW Sromowce III
z uwzględnieniem:


strat hydraulicznych układu doprowadzenia wody,



spadu brutto (pomniejszonego o straty hydrauliczne układu doprowadzenia
wody),



przełyku nominalnego turbiny - przełyk maksymalny do 15,0 m3/s,



sprawności zaproponowanych urządzeń,



mocy na zaciskach generatora - moc maksymalna do ok.1,2 MW,



czasu pracy turbin – 360 dni.

e) Określenie czasu realizacji całej inwestycji.
f) Zestawienie*:
 przełyku instalowanego turbiny,
 przełyku nominalnego turbiny (w punkcie z najwyższą sprawnością),
 maksymalnej sprawności turbiny,

 mocy instalowanej generatora,
 maksymalnej sprawności generatora,
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 mocy turbiny w nominalnym punkcie pracy (w punkcie z najwyższą
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 mocy generatora dla cosϕ = 0,90,
 strat hydraulicznych układu doprowadzającego wodę (dla nominalnego punktu
pracy turbiny – z najwyższą sprawnością),
* wskazane wartości będą stanowiły dane wyjściowe do weryfikacji osiągnięcia
zakładanych parametrów układu na etapie wykonania inwestycji.
2) Zamawiający wymaga załączenia do oferty złożonej przez Wykonawcę:
1. Średniej arytmetycznej osiąganej sprawności turbiny dla charakterystycznych punktów
spadu brutto: 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 m i przepływu przez turbinę równego 12,0 m3/s
(przepływ biologiczny zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.) Poniżej
zamieszczono poglądową tabelę zestawczą sprawności i mocy turbiny dla różnych spadów
i stałego przepływu, celem uzupełnienia i dołączenia do oferty przez Wykonawcę.

T ABELA 2-11 ZESTAWIENIE SPRAWNOŚCI I MOCY TURBINY DLA WARIANTOWEGO
3
SPADU I STAŁEGO PRZEPŁYWU 12,0 M / S.
Spad brutto
(m)

Straty
hydrauliczne

Spad netto
(m)

-

-

5,5
6,5
7,5
8,5
9,5

Przepływ
(m3/s)

Sprawność
turbiny
(%)

Moc turbiny
(kW)

12,0

-

-

2. Średniej arytmetycznej osiąganej mocy przez generator dla charakterystycznych punktów
spadu brutto 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 m liczona dla 100% przepływu instalowanego turbiny.
Poniżej zamieszczono poglądową tabelę zestawczą sprawności i mocy turbiny i generatora
dla różnych spadów i stałego przepływu instalowanego, celem uzupełnienia i dołączenia do
oferty przez Wykonawcę.

Straty
hydrauliczne

Spad
netto
(m)

5,5
6,5
7,5
8,5
9,5

-

-

Przepływ
(m3/s)

Sprawność
turbiny
(%)

Moc
turbiny
(kW)

Sprawność
generatora
(%)

Moc
generatora
(kW)

100%
przepływu
instalowanego

-

-

-

-
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T ABELA 2-12 ZESTAWIENIE SPRAWNOŚCI I MOCY TURBINY I GENERATORA DLA
3
WARIANTOWEGO SPADU I STAŁEGO PRZEPŁYWU 100%, DO 15,0 M / S.
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2.3.2 Minimalne wymagania szczególne na etapie projektowania.
Na minimalny wykaz prac do zrealizowania w zakresie projektowania składają się:
1. Analiza materiałów wyjściowych.
2. Prace wstępne przedprojektowe:
a) Uzyskanie aktualnych materiałów do projektowania,
b) Uzyskanie aktualnych materiałów własnościowych (wypisy z rejestru gruntu),
c) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
d) Opracowanie projektu wstępnego,
e) Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
w zakresie wynikającym z opracowania projektowego,
f) Uzyskanie

zezwolenia

na

zlokalizowanie

w

pasie

drogowym

urządzeń

infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego w zakresie wynikającym z opracowania projektowego,
g) Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w zakresie wynikającym
z opracowania projektowego,
h) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
technicznymi,
i) Inne opracowania wymagane Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska
i Prawem Wodnym,
3. Sporządzenie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą wraz
z pozyskaniem stosownych pozwoleń wodnoprawnych:
a) Pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (lub równoważna),
b) Pozostałe wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne.
4. Sporządzenie projektu budowlanego oraz pozyskanie pozwolenia na budowę*:
a) Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla obiektów wymagających
pozwolenia,
b) Pozostałe wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne,
*Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić projekt budowlany z Zamawiającym
i otrzymać jego akceptację co do treści projektu.
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5. Sporządzenie projektów wykonawczych:
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b) Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB),
c) Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
d) Sporządzenie Projektu organizacji robót,
e) Sporządzenie Przedmiaru robót,
6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej:
a) Sporządzenie instrukcji rozruchu,
b) Sporządzenie instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu,
c) Sporządzenie dokumentacji obejmującej oprogramowanie stacji operatorskiej,
d) Sporządzenie Instrukcji BHP,
e) Sporządzenie Dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urządzeń.
Wszelkie sporządzane przez Wykonawcę dokumenty i opracowania powinny
spełniać wymogi stosownych rozporządzeń i przepisów prawa oraz wytyczne określone
w Warunkach Wykonania i Odbioru Prac Projektowych stanowiących TOM II
niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

2.3.3 Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy i formy Dokumentacji
Projektowej.
W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaże Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego Dokumenty Wykonawcy obejmujące między innymi:


Szczegółowy harmonogram prac projektowych i realizacji Robót wraz z niezbędnymi
procedurami formalnymi.
Dokumentację projektową w skład której wchodzą:
- Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym i instrukcja
gospodarowania wodą,
- Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
- Projekt budowlany,
- Wszelkie inne opracowania, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane dla
uzyskania pozwolenia na budowę,
- Dokumentacja wykonawcza dla każdej z branż dla celów realizacji inwestycji,
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonany przez kierownika budowy w
oparciu o Informacje BIOZ wchodzącą w skład projektu budowlanego,
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- Pozwolenie na budowę,
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- Dokumentacja powykonawcza,
- Pozwolenie na użytkowanie.

2.3.4 Wymagania

ogólne

dotyczące

robót

budowlano-montażowych

i wyposażenia MEW.
Poniżej

opisano

wytyczne

ogólne

dotyczące

robót

budowlano-montażowych

i wyposażenia MEW:
1) Warunkiem przystąpienia do prac budowlano-montażowych jest:
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- dokonanie skutecznego zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac
budowlano-montażowych do właściwego organu administracji publicznej,
- uzyskanie akceptacji dokumentacji wykonawczej przez Zamawiającego,
- protokolarne przekazanie terenu prowadzenia prac budowlano-montażowych.
2) Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnione w niniejszym PFU
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.
3) Wykonawca gwarantuje utrzymanie w należytym stanie zaplecza budowy.
4) Wykonawca zapewni stały nadzór nad realizacją robót przez osoby posiadające
niezbędne doświadczenia zawodowe, wymagane przepisami polskiego prawa
odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie oraz będące członkami
właściwej izby samorządu zawodowego i posiadające aktualną polisę ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej.
5) Wykonawca zapewni stały nadzór i obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami
polskiego prawa, sztuki budowlanej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
6) Jeżeli urządzenia obce położone przy obiekcie będą kolidować z robotami
budowlanymi to roboty należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem
Zarządców wg własności tych urządzeń. Koszty projektu przełożenia, opłat,
nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej.
7) Wykonawca odpowiada za prawidłowy dobór technologii wykonania robót do
robót

Zamawiającego.

specjalistycznych

wymagają

bezwzględnej

akceptacji
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zakresu projektowanych robót oraz warunków gruntowo-wodnych. Technologie
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8) Roboty budowlane realizowane w czaszy Zbiornika Sromowce Wyżne oraz
w obrębie wylotu EW Sromowce należy poprzedzić wykonaniem pełnego,
szczelnego zabezpieczenia i odcięcia dopływu wody. Zabezpieczenie w czaszy
zbiornika Sromowce Wyżne należy wykonać do rzędnej co najmniej +490,00 m
n.p.m. Na czas wykonania zabezpieczenia Zamawiający zobowiązuje się (przy
jednoczesnym występowaniu korzystnych warunków hydrotechnicznych) przez
określony czas do utrzymania poziomu zwierciadła wody w Zbiorniku Sromowce
Wyżne na poziomie +484,00 m n.p.m. Wykonawca w ramach koncepcji przedstawi
wymagany okres obniżenia zwierciadła wody.
9) Wykonawca zobowiązuje się maksymalnie ograniczyć wpływ robót budowlanych
na funkcjonowanie istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. Wykonawca w
ramach koncepcji przedstawi wymagany okres wyłączenia EW Sromowce.
Wszelkie roboty budowlano-montażowe i wyposażenia MEW powinny spełniać
wymogi stosownych rozporządzeń i przepisów prawa oraz wytyczne określone
w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących TOM III
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niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
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2.3.5 Wymagania dotyczące architektury.
Wielkość budynku i ich lokalizację należy ująć w ścisłym powiązaniu z potrzebami
użytkowymi i ukształtowaniem terenu oraz istniejącymi obiektami na terenie wskazanym do
zlokalizowania

przedmiotowej

inwestycji.

Wszystkie

rozwiązania

architektoniczno-

budowlane muszą spełniać aktualne warunki techniczne, którym powinny odpowiadać
budynki oraz ich usytuowanie. Projektowany obiekt powinien komponować się z otoczeniem
i nawiązywać architektonicznie do sąsiednich obiektów tworząc z nimi spójny ład
architektoniczny.
Budynek MEW należy wykonać w formie prostopadłościanu wbudowanego w skarpy
brzegowe rzeki Dunajec przekrytego dachem czterospadowym. Nachylenie połaci dachowych
na poziomie ok. 30º. Pokrycie dachu powinno nawiązywać do pokrycia dachu istniejącego
budynku pomocniczego zlokalizowanego w pobliżu projektowanej inwestycji.
Budynek MEW nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi w związku z czym nie
przewiduje się montażu instalacji sanitarnych socjalno-bytowych, ani pomieszczeń socjalnych
związanych z pobytem ludzi. Pobyt obsługi MEW związany będzie dozorem oraz
konserwacją wyposażenia technologicznego, a łączny czas pobytu nie będzie przekraczał
2 godzin w ciągu doby.
Elewacja budynku MEW powinna być dostosowana do istniejących budynków
zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Proponuje się zastosować okładziny
z kamienia naturalnego oraz elementy architektoniczne charakterystyczne dla regionu
lokalizacji inwestycji.
Przedstawione rozwiązania architektoniczne budynku MEW mają charakter
poglądowy. Dopuszcza się zmianę przez Wykonawcę zaproponowanych rozwiązań
konstrukcyjnych budynku po akceptacji Zamawiającego. Zmiana rozwiązań powinna być
zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2.3.6 Minimalne wymagania dotyczące konstrukcji.

Podbudowa płyty dennej – chudy beton klasy C8/10 gr.10 cm,



Płyta denna (fundament blokowy) – żelbetowa z betonu wodoszczelnego klasy min.
C30/37 zbrojonego stalą zbrojeniową A-III N (RB500W),



Ściany i korpus ujęcia – żelbetowe gr. ok. 80 cm z betonu wodoszczelnego klasy min.
C30/37, zbrojone stalą zbrojeniową A-IIIN (RB500W),
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2.3.6.1 Ujęcie wody do MEW:
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Konstrukcja wsporcza czyszczarki - słupowo belkowa konstrukcja stalowa ze stali
ogólnego przeznaczenia zabezpieczonej antykorozyjnie. Dobór i typ profili wykonać na
etapie sporządzenia dokumentacji projektowej,



Konstrukcja wsporcza mechanizmu zamknięcia -

słupowo belkowa konstrukcja

stalowa ze stali ogólnego przeznaczenia zabezpieczonej antykorozyjnie. Dobór i typ
profili wykonać na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.
2.3.6.2 Budynek MEW:


Podbudowa płyty dennej – chudy beton klasy C8/10 gr.10 cm,



Płyta denna (fundament blokowy) – żelbetowa z betonu wodoszczelnego klasy min.
C30/37 zbrojonego stalą zbrojeniową A-III N (RB500W),



Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu:
 Konstrukcja – pustaki z betonu komórkowego gr. 30cm,
 Izolacja akustyczna – panele akustyczne przeznaczone do montażu wewnątrz
obiektów przemysłowych, o zewnętrznej powierzchni odpornej na działanie wilgoci i
izolacyjności akustycznej na poziomie min. 40 dB,
 Tynk zewnętrzny– cienkowarstwowy tynk silikonowy, kolor zgodnie z założeniami
kolorystycznymi elewacji,
 Cokół oraz naroża budynku z kamienia elewacyjnego w formie płyt lub łupków
o naturalnej fakturze, proponuje się zastosować gnejs lub granit elewacyjny.
Okładziny

kamienne

montowane

na

zaprawie

klejącej,

jako

dodatkowe

zabezpieczenie montażu kotwy systemowe przeznaczone do okładzin kamiennych,


Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu:
 Konstrukcja – ściany żelbetowe gr. min. 50 cm z betonu wodoszczelnego klasy min.
C30/37, zbrojone stalą zbrojeniową A-IIIN (RB500W),
 Izolacja przeciwwodna - hydroizolacyjna masa asfaltowo – kauczukowa: dwie
powłoki ochronne nałożone na zagruntowane podłoże w miejscu kontaktu
konstrukcji z gruntem,
 Wykończenie wewnętrzne – podwójna powłoka malarska wykonana farbą lateksową
przeznaczoną do zastosowanie bezpośrednio na beton, kolor zgodny z założeniami

Dach:
 Więźba dachowa/konstrukcja nośna – drewniana lub stalowa (spełniająca
wymagania przeciwpożarowe),
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kolorystycznymi elewacji.
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 Izolacja dachu – izolacja wykonana z wełny mineralnej o grubości min. 20cm
znajdująca się między krokwiami,
 Membrana

dachowa

–

trójwarstwowa

folia

z

polipropylenu

PP

nierozprzestrzeniająca ognia gr. min. 0,20 mm systemowa o paroprzepuszczalności
powyżej 1200 g/m2/dobę,
 Dachówka ceramiczna „karpiówka” kryta „w koronkę” wraz z akcesoriami
systemowymi, kolor pokrycia zgodny z założeniami kolorystycznymi elewacji,
 Wyłaz dachowy – wyłaz uniwersalny wykonany z tworzywa sztucznego lub stalowy,
Wyłaz z uchwytem umożliwiającym blokowanie skrzydła w kilku pozycjach. Kolor
wyłazu zgodny z kolorystyką pokrycia,
 Płotki przeciwśnieżne - Ocynkowane, malowane proszkowo, w kolorze dachu,
będące w ofercie producenta wybranego systemu dachówkowego,


Posadzka betonowa – posadzka betonowa zabezpieczona powłoką ochronną z farby
poliuretanowej przeznaczonej do stosowania bezpośrednio na beton.

2.3.6.2.1 Komora wylotowa MEW:


Podsypka – grunt niespoisty zagęszczony do Is=min.0,95, grubość podsypki – min. 20
cm,



Podbudowa płyty dennej – warstwa podkładowa pod płytę denną grubości 10 cm,
wykonana z betonu C8/10,



Płyta denna – żelbetowa gr. min. 50 cm z betonu wodoszczelnego klasy min. C30/37
zbrojonego stalą zbrojeniową A-III N (RB500W),



Ściany – żelbetowe gr. min. 40 cm z betonu wodoszczelnego klasy min. C30/37,
zbrojone stalą zbrojeniową A-IIIN (RB500W),



Schody skarpowe – żelbetowe, monolityczne z betonu wodoszczelnego klasy min.
C30/37, zbrojone stalą zbrojeniową A-IIIN (RB500W).

2.3.6.3 Umocnienie skarp:


Podsypka – grunt niespoisty zagęszczony do Is=min.0,95, grubość podsypki – min.
Podbudowa płyt umocnieniowych – chudy beton klasy C8/10 gr.10 cm,



Płyty umocnieniowe – płyty żelbetowe monolityczne gr. min. 30 cm z betonu
wodoszczelnego klasy min. C30/37 zbrojonego stalą zbrojeniową A-III N (RB500W),
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20 cm,
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Uszczelnienie i wypełnienie przerw roboczych – taśmy uszczelniające do betonu, wałki
podpierające (tzw. kordy) polietylenowe + bitumiczna masa zalewowa.

2.3.6.4 Wiata magazynowa:


Posadowienie – stopy fundamentowe żelbetowe z betonu klasy min. C30/37 zbrojonego
stalą zbrojeniową A-III N (RB500W),



Konstrukcja wiaty – słupowo belkowa konstrukcja stalowa ze stali ogólnego
przeznaczenia zabezpieczonej antykorozyjnie. Dobór i typ profili wykonać na etapie
sporządzenia dokumentacji projektowej,



Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych – przewiduje się wykonanie 3
powłok malarskich – farba epoksydowa (podkład) – 70 μm, farba epoksydowa (powłoka
pośrednia) – 70 μm, farba poliuretanowa (warstwa powierzchniowa) – 60 μm,



Pokrycie dachu - blacha trapezowa powlekana powłoka poliestrową gr min. 1,0 mm,



Obróbki blacharskie wykonane z blachy tytanowo – cynkowej grubości 0,7 mm i
powlekane farbą podkładową grubości 5 μm oraz warstwą lakieru poliestrowego grubości
20 μm. Kolorystyka obróbek blacharskich zgodna z kolorystyką pokrycia. Montaż za
pomocą wkrętów samowiercących z uszczelką z gumy EPDM.

2.3.7 Wymagania dotyczące wykończenia:


Barierki - oporęczowanie o wysokości ok. h = 1,10 m. Słupki, pochwyty barierek oraz
pręty pośrednie z rur okrągłych. Całość elementu wykonana ze stali ogólnego
przeznaczenia zabezpieczonego antykorozyjnie. Mocowanie poręczy do konstrukcji
żelbetowych przy zastosowaniu kotew stalowych wklejanych na ładunku z żywicy,



Pomosty robocze – Konstrukcja pomostu wykonana ze stali ogólnego przeznaczenia
zabezpieczonej antykorozyjnie. Elementy konstrukcji nośnej łączone za pomocą spawu.
Montaż konstrukcji pomostu do konstrukcji żelbetowych przy zastosowaniu kotew
stalowych wklejanych na ładunku z żywicy. Pokład pomostu wykonany z krat
pomostowych

ocynkowanych.

Należy

przewidzieć

zastosowanie

uchwytów

standardowych uniemożliwiających przemieszczenie krat. W obrębie pomostów,



Schody wewnętrzne stalowe - Stalowe schody wewnętrzne – szerokość stopnia 250 mm.
Poręcze schodów o wysokości ok. h = 1,10 m. Słupki, pochwyty barierek oraz pręty
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w miejscu przewidzianym w dokumentacji, otwierany wyłaz umożliwiający zejście do
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pośrednie z rur okrągłych. Stopnie schodów z krat pomostowych. Całość elementu
wykonana ze stali ogólnego przeznaczenia zabezpieczonej antykorozyjnie. Elementy
łączone za pomocą spawu,


Stopnie złazowe - Stopnie złazowe żeliwne, malowane lakierem bitumicznym. Odległość
między szczeblami 280 mm,



Prowadnice zastawek remontowych - Prowadnice zastawek remontowych wykonane ze
stali ogólnego przeznaczenia zabezpieczonej antykorozyjnie,



Stolarka drzwiowa i okienna - Główne wejście do budynku – stalowa, ocieplana, brama
rozwierana. Wymiary bramy 350x350 cm. Wypełnienie skrzydeł z blachy stalowej,
ocynkowanej T-10 gr. min. 0,5 mm. Ocieplenie styropianem grubości min. 20 mm,
wewnętrzna okładzina z paneli PVC. Konstrukcja bramy wykonana z kształtowników
stalowych ocynkowanych, łącznych za pomocą połączeń skręcanych.

Brama

wyposażona w dodatkowe drzwi wejściowe wykonane w jednym ze skrzydeł. Każde
skrzydło bramy wyposażone w dwa rygle samozatrzaskowe, zapewniające dodatkowe
zabezpieczenie otwarcia bramy. Brama wyposażona w ograniczniki otwarcia skrzydeł,
ograniczniki zawiasów i stopni ograniczające ruch otwartej bramy. Kolor bramy zgodny
z założeniami kolorystycznymi elewacji.
Stolarka okienna w budynku wykonana z profili aluminiowych, zamkniętych,
systemowych, minimum 5-cio komorowych. Okna dwuszybowe lub trzyszybowe,
zastosowana szyba bezpieczna o klasie min P2A, skrzydła uchylno-otwierane,
wyposażone w nowoczesne okucia, o współczynniku przenikania ciepła Umax nie
większym niż 1,1 W/(m2K). Kolor okien zgodny z założeniami kolorystycznymi
elewacji.


Parapety - Parapety wewnętrzne, komorowe PCV. Parapety zewnętrzne z blachy
tytanowo-cynkowej grubości 0,7 mm i powlekane farbą podkładową grubości 5 μm oraz
warstwą lakieru poliestrowego grubości 20 μm, osadzane na kleju montażowym.
Uszczelnienie styku parapetu z oknem za pomocą masy silikonowej, styki parapetu z
murem zabezpieczone za pomocą elastycznej taśmy rozprężnej. Kolor obróbek
blacharskich i parapetów zgodny z kolorem dachu i założeniami kolorystycznymi
elewacji,
orynnowania z blachy nierdzewnej grubości 0,55 mm, wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta. Rury spustowe wyposażone w czyszczaki. Kolor orynnowania zgodny z
kolorem dachu i założeniami kolorystycznymi elewacji,
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Orynnowanie – Rury spustowe i rynny ze stali nierdzewnej. Obróbki blacharskie
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Obróbki blacharskie wykonane z blachy nierdzewnej grubości 0,7 mm i powlekane
farbą podkładową grubości 5 μm oraz warstwą lakieru poliestrowego grubości 20 μm. Na
połaciach dachu zastosować łapacze śniegu. Kolorystyka obróbek blacharskich zgodna z
kolorystyką pokrycia,



Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych – przewiduje się wykonanie 3
powłok malarskich – farba epoksydowa (podkład) – 70 μm, farba epoksydowa (powłoka
pośrednia) – 70 μm, farba poliuretanowa (warstwa powierzchniowa) – 60 μm.
Przedstawione powyżej rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynku MEW mają

charakter poglądowy. Dopuszcza się zmianę przez Wykonawcę zaproponowanych
rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych po akceptacji Zamawiającego.

2.3.8 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.
2.3.8.1 Utwardzenie terenu.
 Utwardzenie terenu ujęcia:
Podsypka piaskowa - Warstwa zagęszczonego materiału gruntowego wykorzystywanego
do podniesienia korony zapory, grubość warstwy – min. 20 cm.
Utwardzenie terenu ujęcia - Zbrojone, ażurowe płyty żelbetowe o wymiarach
100x75x12,5 cm.
Wypełnienie ażurów - Piasek o zawartości od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm,
Utwardzenie terenu w obrębie MEW:
Utwardzenie asfaltowe - utwardzenie przystosowane do ruchu pojazdów powyżej 3,5 t. –
druga kategoria ruchu. Utwardzenie analogiczne do istniejącego podlegającego rozbiórce.
Rozwiązania materiałowe dobrać na podstawie inwentaryzacji utwardzenia istniejącego,
alternatywnie proponuje się następujące rozwiązanie:
 Warstwa ścieralna AC11S grubości 4cm,
 Warstwa wiążąca AC11W grubości 7cm,
 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym : 20cm,
Utwardzenie żwirowe – utwardzenie przystosowane do ruchu pojazdów powyżej 3,5 t. –
Rozwiązania materiałowe dobrać na podstawie inwentaryzacji utwardzenia istniejącego,
alternatywnie proponuje się następujące rozwiązanie:
 Podbudowa - żwir lub tłuczeń #30-40 mm - grubości 25 cm,
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druga kategoria ruchu. Utwardzenie analogiczne do istniejącego podlegającego rozbiórce.
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 Nawierzchnia – żwir lub grys #5-10 mm - grubości 10 cm,
Utwardzenie terenu z kostki betonowej:
 Nawierzchnia - kostka betonowa drobnowymiarowa grubości 80 mm,
 Spoiny – piasek drobnoziarnisty,
 Podsypka – piaskowo – cementowa grubości min. 30 mm,
 Podbudowa – z kruszywa łamanego #0-31,5 mm gr. min.200 mm,
 Warstwa odsączająca – piasek gr. 200 mm,
 Obrzeża – krawężnik betonowy prefabrykowany:
 150 x 300 mm (wystające),
 120 x 250 mm (wtopione),
 Obrzeża układane na ławach fundamentowych z betonu C16/20 za pośrednictwem
podsypki piaskowej,
 Odwodnienie – prefabrykowane betonowe elementy odwodnienia liniowego, wpusty i
studzienki ściekowe, rury odprowadzające kanalizacji deszczowej z PEHD.
2.3.8.2 Ogrodzenie terenu.
Ogrodzenie wykonać jako analogiczne do istniejącego, alternatywnie dopuszcza się
zastosowanie systemowego rozwiązania składającego się ze słupków stalowych oraz przęseł
w

formie paneli wykonanych ze zgrzewanej siatki na cokole betonowym. Ogrodzenie

o wysokości zgodnej z wysokością ogrodzenia istniejącego.
Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia wykonane ze stali ocynowanej malowanej
proszkowo. Kolorystka zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.


Słupki stalowe:
 Przekrój 60 x 40 mm,
 Fundament – 30 x 30 x 40 cm min. 1,0 m p.p.t.,
 Baza słupków – beton C16/20, łącznik prosty – 22,0 x 16,5 cm; łącznik narożny –
22,0 x 22,0 cm.
Panele kratowe:
 Średnic drutu poziomego – 5 mm,
 Średnica drutu pionowego – 5 mm,
 Wymiar oczek małych – 50 x 50 mm,
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 Wymiar oczek prostych – 50 x 200 mm,
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 Strefa cokołowa – elementy betonowe prefabrykowane z betonu C16/20 na podsypce
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piaskowej min. 10 cm.
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2.3.9 Wymagania dotyczące wyposażenia technologicznego.
Podstawowym urządzeniem zainstalowanym w ramach przedstawionego projektu
będzie moduł turbiny z wyposażeniem pomocniczym, czyli hydrozespół elektrowni.
Dodatkowo wewnątrz MEW zostaną zainstalowane pozostałe elementy wyposażenia
mechanicznego i elektrycznego.
Moduł hydrozespołu składa się z turbiny Kaplana i generatora. Zarówno turbina jak
i generator usytuowane będą w układzie pionowym w komorze turbozespołu (bez przekładni),
z rurą ssącą wychodzącą do komory wylotowej.
Generator usytuowany na pionowym wale głównym bezpośrednio nad wirnikiem
turbiny Kaplana. Gabaryty i parametry generatora zostały dopasowane do prędkości
obrotowej turbiny Kaplana, dzięki czemu energia przenoszona jest bezpośrednio do wału
generatora, bez potrzeby wykorzystania pasa lub przekładni. Generator został zaprojektowany
jako maszyna synchroniczna, na prąd trójfazowy, o mocy nominalnej dostosowanej do
projektowanej turbiny Kaplana.
Dopływ

wody

do

hydrozespołu

będzie

się

odbywać

za

pośrednictwem

nowoprojektowanego rurociągu zasilającego o średnicy ok. DN2400 łączącego ujęcie z
komorą turbozespołu.
Uzyskiwanie energii odbywa się bezpośrednio przy przejściu wody przez łopatki
turbiny Kaplana. Turbina zakończona będzie łamaną rurą ssącą typu „S”.
Turbozespół zostanie zainstalowany w szczelnej żelbetowej komorze wbudowanej
w skarpę brzegową rzeki Dunajec. Ponad komorą zostanie zrealizowana hala MEW
mieszcząca elementy wyposażenia elektrycznego oraz suwnicę.
Komora turbozespołu jest sucha i umożliwia serwisowanie poszczególnych elementów
turbiny. Do komory prowadzi wejście oraz luk montażowy umiejscowiony w stropie komory.
Elektrownia będzie produkowała energię elektryczną z odnawialnego źródła, jakim są
zasoby wodno-energetyczne rzeki Dunajec. Energia potencjalna wody zgromadzona
w wyniku istniejącego piętrzenia będzie zamieniana na prąd elektryczny i doprowadzana do
istniejącej infrastruktury energetycznej za pomocą przewodów prowadzonych w nasypie
zapory.
Mała Elektrownia Wodna Sromowce III będzie miała możliwość pracy jako
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elektrownia przepływowa przez 24 godz./dobę.
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Przedstawione powyżej rozwiązanie technologiczne turbozespołu MEW mają charakter
poglądowy. Dopuszcza się zmianę przez Wykonawcę zaproponowanych rozwiązań
technologicznych na inne, o nie gorszych parametrach z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się
stosowania przekładni mechanicznych. Zaproponowane rozwiązania muszą uzyskać
bezwzględną akceptację Zamawiającego.

2.3.9.1 Podstawowe wytyczne do zabudowy hydrozespołu w MEW Sromowce III.
1. Hydrozespół wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi należy zaprojektować
i zabudować w obrębie planowanej komory turbozespołu.
2. Zasilanie hydrozespołu w wodę planuje się wykonać w formie rurociągu zasilającego
łączącego ujęcie brzegowe zlokalizowane w obrębie zbiornika wodnego Sromowce
Wyżne z planowanym budynkiem MEW.
3. Rurociąg doprowadzający wodę do turbiny zaprojektować w sposób minimalizujący
straty hydrauliczne.
4. Zrzut wody z hydrozespołu

planuje się wykonać z zastosowaniem rury ssącej

wyprowadzonej z budynku MEW do planowanej komory wylotowej usytuowanej w
obrębie brzegu rzeki Dunajec, w pobliżu wylotu istniejącej EW Sromowce. W
komorze wylotowej należy zapewnić możliwość zamknięcia zastawki naściennej
zabezpieczającej przed dostaniem się wody do budowli na wypadek czasowego
demontażu turbin.
5. Hydrozespół powinien być dobrany i umożliwiać produkcje energii elektrycznej przy
wystąpieniu niniejszych parametrów:


Poziom wody górnej (488,50 m n.p.m. – 482,50 m n.p.m.),



Poziom wody dolnej (480,00 m n.p.m. – 477,50 m n.p.m.),



Spad brutto (11,0 m – 4 m).

6. Hydrozespół powinien być dobrany przy uwzględnieniu:


Przepływ instalowany - do 15,0 m3/s,



Moc instalowana - do ok. 1,2 MW,



Ilość godzin pracy w roku - 8640 h.

regulacji mocy,



regulacji napięcia,



regulacji przepływu,
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7. Hydrozespół powinien mieć możliwość pracy w trybie:
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8. Hydrozespół wyposażony w generator synchroniczny o parametrach:


napięcie 6 kV,



z układem wzbudzenia z możliwością regulacji napięcia i cos φ,



z układem synchronizacji ręcznej i automatycznej,



z możliwością współpracy z siecią elektroenergetyczną oraz możliwością
pracy na sieć wydzieloną (praca wyspowa),



rodzaj łożyskowania – łożyska ślizgowe.

9. Sprawności:


Sprawność turbiny w punkcie pracy Hnetto = 7,0 m i Q = 12,00 m3/s – nie mniej
niż 91%,



Sprawność generatora przy 100% obciążenia – nie mniej niż 96%.

2.3.9.2 Ujęcie wody.
2.3.9.2.1 Zastawki remontowe.
W ramach ujęcia wody przewiduje się zastosować i dostarczyć systemowe rozwiązanie
zastawek remontowych. Prowadnice pionowe wykonane z profili ze stali nierdzewnej lub
aluminiowych wyposażonych w wymienne uszczelki z EPDM. W obrębie płyty dennej
pomiędzy prowadnicami stalowy profil ceowy kotwiony w konstrukcji żelbetowej dna
i zabezpieczony antykorozyjnie. Zastawki w formie belek zaporowych wykonanych jako
symetryczne profile aluminiowe lub wykonane ze stali nierdzewnej uszczelniane
wymiennymi uszczelkami z EPDM. Belki zaporowe powinny umożliwiać bezproblemowy
ich montaż lub demontaż za pomocą zaprojektowanego i dostarczonego mechanizmu
podnoszenia zastawek.
2.3.9.2.2 Zamknięcie główne.
Spawana konstrukcja stalowa o wymiarach ok. 6,0 x 3,6 m złożona z konstrukcji
ramowej usztywnionej żebrami, wykończonej obustronnie blachami opierzającymi.
Konstrukcja wyposażona w uchwyty umożliwiające podnoszenie i opuszczanie. Zamknięcie
główne wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L) zgodnej z normą PN-EN 10088-1:
2007

wsporcza umożliwiająca automatyczne opuszczanie i podnoszenie zamknięcia. Konstrukcja
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Ruch zamknięcia odbywać się będzie w prowadnicach stalowych osadzonych
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wsporcza wykonana ze stali konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia zabezpieczonej
antykorozyjnie.
Uszczelnienie zamknięcia poziome i pionowe z gumy o zwiększonej odporności na
starzenie i zgodnej z wymaganiami zawartymi w normie PN-C-94152:1964.

2.3.9.2.3 Czyszczarka krat.
W celu czyszczenia krat wymaga się zastosowania istniejącej czyszczarki obsługującej
ujęcie do EW Sromowce. Na potrzeby wykorzystania istniejącej czyszczarki należy wykonać
przedłużenie istniejącego toru jezdnego. Profil oraz warunki montażowe toru jezdnego
(wysokość, sposób montażu na konstrukcji wsporczej itp.)

zgodne z torem jezdnym

czyszczarki istniejącego ujęcia i umożliwiające połączenie z nim. Dopuszcza się zastosowanie
innych rozwiązań toru jezdnego z zastrzeżeniem wykonania w całości nowego toru jezdnego
umożliwiającego obsługę zarówno istniejącego jak i planowanego ujęcia.
Czyszczarka powinna umożliwiać obsługę krat wlotowych zarówno istniejącego jak
i planowanego ujęcia.
Wymaga się ponadto zastosowania instalacji umożliwiającej czyszczenie krat
sprężonym powietrzem – analogicznej instalacji do istniejącej i funkcjonującej na ujęciu do
EW Sromowce – działającej w oparciu istniejące zbiorniki i sprężarkę istniejącej instalacji, a
stanowiącej jedynie jej rozbudowę o kolejne ujęcie.
2.3.9.2.4 Kraty wlotowe.
Jako element zabezpieczający przed napływem ciał obcych do rurociągu zasilającego
przewiduje się zastosowanie krat stałych wykonanych z płaskowników stalowych ze stali
AISI 316 ułożonych w układzie pionowym. Kraty demontowalne osadzone w prowadnicach
krat bezpośrednio przy wlocie do ujęcia. Karty powinny być dostosowane do zastosowania
czyszczarki.
Zaleca się, aby rozstaw i parametry płaskowników krat zostały wykonane jako
analogiczne do krat zainstalowanych na istniejącym ujęciu, umożliwi to obsługę obu ujęć
przez pojedynczą czyszczarkę bez konieczności zmiany chwytaka.
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2.3.9.2.5 Kontener na skratki

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA ZAMÓWIENIA:
„BUDOWA MEW SROMOWCE III NA ISTNIEJĄCYM PIĘTRZENIU SROMOWCE WYŻNE”

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego kontenera na skratki przy zmianie jego
usytuowania (pomiędzy ujęciami) w ten sposób, aby mógł obsługiwać pracę czyszczarki na
obu ujęciach (istniejącym do EW Sromowce i planowanym do MEW Sromowce III).
2.3.9.3 Rurociąg zasilający.
Projektuje się zastosować rurociąg o średnicy ok. DN2400 i długości ok. 70,0 m. Jako
rozwiązanie konstrukcyjne planuje się wykonanie z rur stalowych przeznaczonych do pracy
dla ciśnienia nominalnego PN6. Rurociągi powinny spełniać wymagania zawarte w normie
EN 10217-1.
Alternatywnie dopuszcza się budowę rurociągu zasilającego z rur wykonanych z żywic
poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) spełniających wymagania normy
EN 14364.
Rurociąg planuje się wykonać ze spadkiem w kierunku „od ujęcia do turbiny”, spadek
rurociągu ok. 1.4%
2.3.9.4 Budynek MEW
Na wyposażenie technologiczne budynku MEW składają się co najmniej:


Turbina,

 Generator,
 Przepływomierz,
 Przepustnica (opcjonalnie),
 Suwnica,
 Przejścia szczelne,
 Wstawki i prostki kołnierzowe,
 Zastawka naścienna.
2.3.9.4.1 Turbina.
Planuje się zastosowanie turbiny Kaplana przeznaczonej do pionowego montażu wraz
z rurą ssącą. Zastosowana turbina powinna się charakteryzować możliwością pracy
w zakresie przełyków od ok. 4,0 m3/s do 15,0 m3/s. Moc turbiny ok. 1200 kW.
Wirnik turbiny wraz z łopatkami.
Łopatki wirnika frezowane w technologii CNC i polerowane. Piasta wirnika wykonana
z żeliwa wyposażona w stalowy mechanizm regulacji łopatek oraz wypełnienie
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Wirnik turbiny wyposażony w regulowane łopatki wykonane ze stali nierdzewnej.
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przeciwdziałające zamarzaniu piasty. Wirnik wyważony dynamicznie w klasie Q 6.3
zgodnie z wymaganiami normy ISO 1940-1.
Mechanizm regulacji położenia łopatek sterowany siłownikiem hydraulicznym
podłączonym do drążonego wału turbiny.


Komora wirnika.
Komora wirnika wykonana jako dwuczęściowa, umożliwiająca łatwą konserwację
i czynności inspekcyjne. W obrębie łopatek wirnika obudowa wykonana ze stali
nierdzewnej i ukształtowana częściowo sferycznie w celu uzyskania stałej szczeliny w
każdej pozycji łopatek wirnika. Pozostała część obudowy stożkowa, wykonana jako
konstrukcja spawana wyposażona w kołnierze montażowe umożliwiające połączenie z
kolanem rury ssącej.



Układ kierowniczy.
Układ kierowniczy składa się z następujących elementów:
 Zewnętrzna komora łopatek wirnikowych

i wewnętrzna opływka. Elementy

wykonane ze stali o kształcie wycinka kuli w miejscu współpracy z łopatami
kierunkowymi. Opływka wewnętrzna tworzy jednocześnie konstrukcję do
montażu łożyska prowadzącego turbiny. Zewnętrzna komora stanowi miejsce
montażu czopów łopatek kierunkowych i jest skręcona kołnierzowo z pozostałymi
elementami obudowy turbiny.
 Łopaty kierunkowe (16 szt.) ze stali nierdzewnej, frezowane i szlifowane. Czopy
łopat łożyskowane w bezobsługowych ślizgowych łożyskach samosmarownych.
 Dźwignie regulacyjne z zaciskanymi krzywkami. Krzywki połączone są z
pierścieniem regulacyjnym za pomocą dźwigni. Co druga z dźwigni jest
elastyczna w celu zabezpieczenia układu. Zmiana długości dźwigni elastycznej
jest monitorowana przez automatyczny system elektroniczny.
 Pierścień regulacyjny wprawiany w ruch za pomocą cylindra hydraulicznego,
prowadzony przez samosmarujące segmenty, wyposażony w czop łączący do
siłownika hydraulicznego oraz przeciwwagę, dzięki temu zamknięcie kierownicy
jest wywoływane grawitacyjnie – duża pewność zamknięcia.
 Ręczny układ blokujący w pozycji otwartej / zamkniętej.

Obudowa turbiny w formie spawanej konstrukcji stalowej przeznaczonej do osadzenia
w konstrukcji betonowej. Obudowa turbiny składa się z zewnętrznej obudowy
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Obudowa turbiny.
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wykończonej kołnierzem przeznaczonym do montażu układu kierowniczego i stalowej
sferycznej

wewnętrznej

sekcji

wlotowej

oraz

elementów

usztywniających

i

montażowych.


Uszczelnienie wału turbiny – Uszczelnienie dławnicy.
Uszczelnienie wału projektuje się jako uszczelnienie dławicowe smarowane. Szczeliwo
dławnicy wykonane jako grafitowe z domieszką włókien PTFE. Uszczelnienie nie
wymaga dostarczania wody chłodzącej lub smarującej. Wszystkie części obudowy
uszczelniającej wykonane jako dzielone, umożliwiające łatwą wymianę uszczelnienia. w
miejscu uszczelnia wał został wyposażony w tuleję nierdzewną z naniesioną warstwą
węglika wolframu. przecieki z układu uszczelnienia odprowadzane są rurą odpływową do
studzienki drenażowej wyposażonej w pompę.



Uszczelnienie wału turbiny – Uszczelka wargowa wału.
Uszczelnienie wału jest zaprojektowane jako uszczelnienie wargowe smarowane.
Uszczelnienie nie wymaga dostarczania wody chłodzącej. Pierścienie uszczelniające
pierwotnie niedzielone, w celu wymiany uszczelnienia dostępne są dzielone uszczelki
wargowe.
Wszystkie obudowy i pokrywy uszczelniające są wykonane ze stali nierdzewnej.
Zamontowane pierścienie dystansowe umożliwiają przemieszczenia osiowe uszczelek
wargowych w przypadku zużycia na obracającej się powierzchni oporowej. W obszarze
uszczelnienia walu turbiny umieszczona jest tuleja ze stali nierdzewnej pokryta warstwą
węglika wolframu. Ewentualny przeciek zostaje prowadzony przez co najmniej dwie rury
odpływowe do studzienki drenażowej wyposażonej w pompy.



Wał turbiny.
Wał turbiny złożony z dwóch części, górna część w formie kutego ulepszanego cieplnie
wału drążonego. Wał przebiega od wirnika turbiny, przez kolano rury ssącej do
uszczelniania wału i głównego łożyska turbiny. Powierzchnia wału w obrębie dławicy
zabezpieczona jest tuleją nierdzewną z warstwą węglika wolframu. Układ wału
wyważany dynamicznie zgodnie z EN ISO 1940-1, klasa jakości Q 6.3.
Serwomotor wirnika.
Regulacja łopatek podczas pracy odbywa się za pomocą obrotowego złącza
turbiny. Ciśnienie z

agregatu hydraulicznego jest podawane za pomocą złącza

obrotowego, wyposażonego w obudowę przeciwwyciekową i zawory zwrotne.
Określenie pozycji łopatek następuje poprzez indukcyjny przetwornik położenia.
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hydraulicznego. Siłownik sterowania łopatek wirnika znajduje się na górnym wale
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Główny węzeł łożyskowy- smarowany olejowo.
Główny węzeł łożyskowy turbiny stanowi zespół łożysk tocznych smarowanych olejowo
przenoszących siły promieniowe i osiowe wału. Każde łożysko jest wyposażone w
czujnik temperatury, czujnik drgań oraz układ kontroli poziomu oleju, który monitoruje
poziom oleju konieczny dla bezpiecznej pracy łożyska. Sposób smarowania zamknięty,
zanurzeniowy z miską olejową. Czujniki zlokalizowane w odniesieniu do ostatecznych
rozwiązań technologicznych, co najmniej w obrębie łożyska generatora i turbiny oraz na
obudowie aparatu kierowniczego (opcjonalnie na obudowie rurociągu). Łożyskowanie
wyposażone w układ chłodzenia (wymiennik ciepła typu woda/olej) zlokalizowany w
misce olejowej.



Rura ssąca.
Rura ssąca to spawana konstrukcja stalowa składająca się z sekcji kolana i rozszerzającej
się sekcji wylotowej. Konstrukcja rury ssącej wyposażona w kotwy, wsporniki i
usztywnienia przeznaczone do osadzenia w konstrukcji betonowej. Rura ssąca
wyposażona w kołnierz montażowy przeznaczony do połączenia z pierścieniem
tłocznym.

Rura wyposażona w podporę głównego łożyska turbiny i obudowę

uszczelnienia wału.
Przedstawione rozwiązanie technologiczne turbozespołu MEW mają charakter
poglądowy. Dopuszcza się zmianę przez Wykonawcę zaproponowanych rozwiązań
technologicznych na inne, o nie gorszych parametrach z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się
stosowania przekładni mechanicznych. Zaproponowane rozwiązania muszą uzyskać
bezwzględną akceptację Zamawiającego.
2.3.9.4.2 Generator.
Generator synchroniczny, na prąd trójfazowy, o mocy nominalnej dostosowanej do
projektowanej turbiny Kaplana. Moc maksymalna na zaciskach generatora ok. 1200 kW.
Napięcie generatora 6 kV. Generator wyposażony w układ wzbudzenia z możliwością
regulacji napięcia i cosφ oraz układ synchronizacji ręcznej i automatycznej.
2.3.9.4.3 Przepływomierz.

przepływomierza stanowiącej integralną część budynku MEW. Zastosowany przepływomierz
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Celem pomiarów przepływu wody dla monitoringu pracy MEW planuje się zastosować
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powinien charakteryzować się dokładnością nie gorszą niż 0,5% poświadczoną atestem
kalibracji w 3 punktach na mokro.
2.3.9.4.4 Przepustnica.
Przepustnica powinna być dostosowana do średnicy zastosowanego rurociągu
zasilającego. Przewiduje się zastosowanie kołnierzowego montażu przepustnicy. Maksymalne
ciśnienie robocze przepustnicy na poziomie 6 barów. Przepustnica wyposażona w bypass.
Sterowanie przepustnicą napędem elektromechanicznym lub hydraulicznym.
2.3.9.4.5 Suwnica.
Celem zapewnienia funkcjonalności obiektu proponuje się zastosowanie suwnicy.
Suwnica powinna być dostosowana do

serwisowania zaproponowanego rozwiązania

technologicznego MEW. Sterowanie suwnicą powinno się odbywać radiowo z miejsca pracy.
Wykonawca

zobowiązany

jest

do

uzyskania

wszelkich

dokumentów

dopuszczających suwnicę do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z
dokonaniem pierwszej rejestracji urządzenia w imieniu Zamawiającego.
2.3.9.4.6 Wstawki i prostki kołnierzowe.
Projektuje się połączenie poszczególnych elementów armatury z turbozespołem za
pomocą prostek dwukołnierzowych o średnicy nominalnej ok. DN2400. Prostki wykonane ze
stali nierdzewnej, kołnierze owiercone według EN 1092-2: 1999, standard PN6.
2.3.9.4.7 Zastawka naścienna.
W obrębie ściany czołowej komory wylotowej planuje się zastosować szczelną zastawkę
naścienną umożliwiającą szczelne odcięcie rury ssącej w przypadku dużych wezbrań
powodziowych. Zastawka wykonana ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie z EPDM.
Wyposażona w napęd ręczny i elektryczny/hydrauliczny.
2.3.9.4.8 Przejścia szczelne.
Przejścia szczelne w formie stalowej tulei osadzonej w żelbetowej konstrukcji.
Wypełnienie pomiędzy tuleją, a elementami rurociągu zasilającego z zastosowaniem
Materiał elastomeru – EPDM,



Materiał płytki dociskowej – poliamid,



Elementy metalowe – stal kwasoodporna 1.4307 – A2,



Wykonanie odporne na korozję,
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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA ZAMÓWIENIA:
„BUDOWA MEW SROMOWCE III NA ISTNIEJĄCYM PIĘTRZENIU SROMOWCE WYŻNE”

 Maksymalne ciśnienie pracy - min. 0,6 MPa.
2.3.10 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych.
2.3.10.1 Wymagania dotyczące instalacji odwodnienia komory turbozespołu.
W celu odprowadzenia wody ze skroplin oraz ewentualnych przecieków z urządzeń
technologicznych przewiduje się wyposażyć obiekt w kanalizację technologiczną
odwadniającą.
Skropliny i woda z przecieków będą się zbierać w studzience odwadniającej
ukształtowanej w fundamencie blokowym komory turbozespołu. Studzienka zostanie
zlokalizowana w najniższym punkcie komory. W obrębie studzienki przewiduje się montaż
dwóch zatapialnych pomp odwadniających (w tym jedna rezerwowa).
Parametry techniczne pomp (wydajność, wysokość podnoszenia, moc itd.) należy
dobrać w odniesieniu do ostatecznych parametrów projektowanego obiektu.
2.3.10.2 Wymagania dotyczące instalacji wentylacji.
Przedmiotową inwestycję przewiduje się wyposażyć w instalację wentylacji złożoną
z wentylacji wywiewnej – grawitacyjnej oraz wentylacji nawiewnej – mechanicznej.
Wentylacja wywiewna, grawitacyjna zapewni wentylację komory generatora
i odprowadzać będzie nadmiar wilgoci z pomieszczenia, z kolei funkcją wentylacji
nawiewnej będzie schładzanie bloku generatora, poprzez odprowadzenie nadmiaru ciepła
wytwarzanego w czasie jego pracy. Wentylację wywiewną należy wyposażyć w czerpnię
pobierającą nadmiar ciepła bezpośrednio z generatora.
Wentylacja pomieszczeń MEW będzie wynikać wyłącznie z potrzeb technologicznych
instalacji. Nie przewiduje się stałego przebywania ludzi w budynku. Przewidywana ilość
powietrza wentylowanego w czasie godziny powinna być nie mniejsza niż 4 krotności
wymiany.
Instalacje wentylacji przewiduje się wyposażyć w przepustnice wentylacyjne
wielopłaszczyznowe zamontowane na kanałach. W okresie letnim powietrze schładzające
odprowadzone będzie na zewnątrz komory, w okresie zimy i przejściowym część powietrza
będzie usuwana na zewnątrz, a część będzie nawiewana do pomieszczenia MEW w celu

przedmiotu zamówienia powinny spełniać wymagania zawarte w odpowiednich warunkach
technicznych i obowiązujących normach.
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2.3.10.3 Wymagania dotyczące instalacji grzewczej.
Budynek należy wyposażyć w instalację grzewczą umożliwiającą utrzymywanie
temperatury nie niższej niż 5°C w przypadku wystąpienia przestojów hydrozespołu w okresie
zimowym. Jako źródło ciepła proponuje się zastosowanie promienników podczerwieni.
Promienniki z możliwością programowania temperatur i połączenia promienników do
jednego sterownika. Promienniki dostosowane do pracy w pomieszczeniach o wysokiej
wilgotności i odporne na zachlapania.

2.3.11 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i układu sterowania.
2.3.11.1 Wymagania dotyczące zasilania elektrowni
Zasilanie elektrowni należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją projektową.
Wyprowadzenie mocy jako elektroenergetyczną linię kablową 6,3kV należy zaprojektować
i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi i
ich wykonania określonymi przez gestorów sieci elektrycznej. Z uwagi na moc zainstalowaną
elektrowni (około 1,2 MW) przewidzieć należy rozbudowę istniejących rozdzielnic
energetycznych zainstalowanych w istniejącym budynku pomocniczym. Projektowana
elektrownia powinna pracować w ścisłej współpracy z siecią energetyczną ZEW Niedzica
w takim układzie pracy który pozwala na pracę wyspową elektrowni jako autonomiczne
źródło zasilania jak i we współpracy z pozostałymi elektrowniami.
Wyprowadzenie

mocy z

generatora

na

poziomie

6,3kV

należy zrealizować

z wykorzystaniem nowej modułowej rozdzielnicy SN 6,3kV zainstalowanej w nowym
budynku elektrowni. Przewidywany układ pól:


Pole zera generatora i układu wzbudzenia,



Pole generatora,



Pole pomiarowe,



Pole wyprowadzenia mocy,



Pole transformatora potrzeb własnych obiektu.

Wszystkie pola powinny zostać wyposażone w charakterystyczne urządzenia automatyki
zabezpieczeniowej dla typu danego pola.
Z projektowanego budynku elektrowni należy wyprowadzić linię wyprowadzenia mocy

lokalizacji po stronie Wykonawcy, z wymogiem akceptacji przez Zamawiającego, lokalizację
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transformatora należy dobrać w odniesieniu do ostatecznych parametrów projektowanego
obiektu). Wymaga się zastosowania transformatorów suchych żywicznych.
Nawiązanie nowego transformatora z siecią 15kV zostanie wykonane z wykorzystaniem
istniejącej, rozbudowanej o pole transformatorowe rozdzielnicy 15kV.
Do zasilania potrzeb własnych obiektu niezbędne jest pozyskanie napięcia 0,4kV. W tym
celu obiekt powinien zostać wyposażony w transformator potrzeb własnych 6,3/0,4kV o
mocy ok 100kVA. Transformator należy zainstalować w bezpośrednim sąsiedztwie
projektowanej rozdzielnicy 6,3kV. Dystrybucja napięcia 0,4kV dla obiektu powinna zostać
zrealizowana z wykorzystaniem modułowej rozdzielnicy 0,4kV wyposażonej w zespoły
zabezpieczeń strony niskiego napięcia.
Trasy linii elektroenergetycznych należy zaprojektować w sposób zapewniający
minimalną ingerencję w przestrzeń. Układanie kabli/przewodów stosownie do dokumentacji
technicznej: kable bezpośrednio w wykopie, należy układać na głębokości min. 0,8 m, z
dokładnością ± 5 cm na dolnej warstwie piasku o grubości 15 cm + przykrycie warstwą
piasku o grubości 10 cm nad kablem – a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co
najmniej 15 cm. Nad tą warstwą jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i
sygnalizację obecności kabla energetycznego, który może być pod napięciem - wzdłuż całej
trasy (co najmniej 25 cm nad kablem) układać folię kalandrowaną w kolorze niebieskim (nN)
lub czerwonym (SN) - o szerokości co najmniej 30 cm.
Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami i placami
utwardzonymi, kable należy układać w przepustach kablowych oraz osłonach kablowych. Na
kablach już istniejących w miejscach skrzyżowań należy zakładać rury osłonowe dwudzielne.
Przekroje kabli/przewodów powinny zostać dobrane zgodnie z obowiązującymi normami.
Materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne wymagane prawem atesty i aprobaty
oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p.
pożarowych.
2.3.11.2 Wymagania dotyczące rozbiórki istniejących tras kablowych i zapewnienia
działania EW Sromowce na czas robót budowlanych.
W ramach robót budowlanych związanych z wykonaniem budynku MEW planuje się

ze zmienionym przebiegiem po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową
budynku MEW.
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wykonać rozbiórkę istniejących kanałów kablowych łączących EW Sromowce z siecią
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Roboty

budowlane

związane

z

rozbiórką

kanałów

kablowych

powinny

uwzględniać konieczność zachowania ciągłości pracy EW Sromowce oraz ciągłości
połączenia kablowego jazu z nastawnią przez cały okres robót budowlanych.
Zamawiający w wyjątkowej sytuacji dopuszcza wykonanie tymczasowych połączeń
kablowych obsługujących istniejące obiekty na czas robót budowlanych z zastrzeżeniem, że
wszelkie przerwy w pracy istniejącej EW Sromowce i jazu związane z robotami
budowlanymi zostaną ograniczone do niezbędnego minimum (czas przełączenia zasilania z
istniejącego na tymczasowe/ projektowane) i uzgodnione każdorazowo z Zamawiającym.
Wykonanie na czas budowy tymczasowych tras kablowych łączących EW Sromowce
z

siecią elektroenergetyczną oraz jaz z nastawnią wymaga ponadto zastosowania

dodatkowego rezerwowego źródła zasilania w formie generatora spalinowego.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym powinien zapewnić miejscowy nadzór
nad jazem na czas robót związanych ze zmianą linii zasilających z istniejących na
tymczasowe oraz pokryć koszty nadzoru.
Przerwanie ciągłości pracy jazu i EW Sromowce na okres dłuższy niż uzgodniony
z Zamawiającym będzie się wiązało z pokryciem przez Wykonawcę kosztów ubytku
przychodu Zamawiającego oraz wszelkich innych kosztów wynikłych z tego tytułu.
2.3.11.3 Wymagania dotyczące układu wzbudzenia oraz regulatora obrotów.
Integralną częścią układu sterowania hydrozespołu jest cyfrowy układ wzbudzenia
generatora. Regulator powinien umożliwiać pracę w każdym z następujących trybów:


Tryb regulacji napięcia,



Tryb regulacji współczynnika mocy cosφ,



Tryb regulacji mocy biernej,



Tryb pracy ręcznej poprzez regulację prądu wzbudzenia.

Dany tryb regulacji powinien być wybierany z poziomu systemu sterowania
hydrozespołu.
Regulator powinien realizować dodatkowe funkcje oraz zabezpieczenia opisane poniżej:


Zabezpieczenie przed osiągnięciem maksymalnej wartości prądu stojana.
Ochrona przed przeciążeniem stojana,
stabilności generatora,



Ochrona pułapu prądu wzbudzenia i maksymalnego prądu wzbudzenia,
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Ogranicznik minimalnego prądu wzbudzenia zapewniający minimalny prąd
podtrzymania pracy tyrystorów,



Monitorowanie prawidłowego napięcia pracy generatora,



Monitorowanie prawidłowego napięcia wzbudzenia,



Funkcja Watchdog – samotestowanie regulatora,



Zabezpieczenie przed uszkodzeniem obwodów wyjściowych regulatora oraz
układu formującego impulsy zapłonowe,



Monitorowanie głównego wyłącznika sprzęgającego generatora z szynami
zbiorczymi,



Zabezpieczenia nadnapięciowe generatora i wirnika generatora.

2.3.11.4 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych wewnętrznych budynku.
Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją projektową. Instalacje
elektryczną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami oraz warunkami technicznymi i ich wykonania określonymi przez gestorów sieci
elektrycznej. Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych muszą
być dostosowane do sieci o napięciu znamionowym 400/230 V prądu przemiennego i
częstotliwości 50 Hz. Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach
prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. Przewody i kable elektryczne należy
prowadzić

w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji

budynku. Układanie przewodów stosownie do dokumentacji technicznej wykonać w oparciu
o koryta metalowe oraz rury instalacyjne. Wszystkie instalacje wykonane jako natynkowe.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewnić
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego
usytuowania. Wymaga się, aby wszystkie urządzenia niezbędne do poprawnego działania
małej elektrowni wodnej zostały w poprawny sposób zasilone i zabezpieczone. Przewiduje się
wykonanie gniazd wtykowych 1-fazowych oraz 3-fazowych.
W instalacjach elektrycznych stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe,
łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji
budynku. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki

technicznej.


Wymagania dotyczące instalacji oświetleniowej
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Wymaga się aby wnętrze budynku (oraz teren pobliski ujęcia oraz elektrowni) zostały
wyposażone w odpowiednio dobrane i zabezpieczone obwody instalacji oświetleniowej.
Dokładna lokalizacja opraw oświetleniowych, ich moc oraz parametry techniki świetlnej
należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami oraz życzeniem inwestora. Dobór
oświetlenia powinien zostać poparty analizą w specjalistycznym oprogramowaniu np.
DIALux. Oprawy dobrać należy z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz warunków pracy
np. odpowiedni stopień ochrony IP, barwa światła, krzywa rozsyłu światłości. Instalacje
oświetlenia zewnętrznego wyposażyć w sterowanie za pomocą programowalnego zegara
astronomicznego lub czujnika zmierzchowego – we współpracy z czujnikami ruchu.


Rozdzielnica główna potrzeb własnych obiektu

W budynku przewidzieć należy rozdzielnicę główną, w której znajdować się będzie
niezbędna aparatura łączeniowa, elementy zabezpieczające oraz sterownicze, w tym w pełni
funkcjonalna instalacja automatyki kontrolno-pomiarowej i alarmowej oraz zabezpieczenia
potrzeb własnych obiektu.
Główna rozdzielnica elektryczna przeznaczona do połączenia ze stroną niskiego napięcia
transformatora potrzeb własnych. Nawiązanie rozdzielnicy z transformatorem przewodami
lub mostem szynowym o przekroju dobranym do długotrwałego obciążenia. Rozdzielnica
o parametrach nie gorszych niż poniższe:


Obudowa z blachy malowanej proszkowo,



Napięcie znamionowe izolacji do 1000V,



Napięcie znamionowe łączeniowe 690V,



Napięcie znamionowe udarowe 8kV,



Liczba faz 3,



Częstotliwość znamionowa 50Hz,



Odporność na działanie łuku wewnętrznego 400kA/0,3s.

Rozdzielnica wyposażona w co najmniej:


Zabezpieczenie główne zrealizowane za pomocą wyłącznika kompaktowego o prądzie
dobranym do obciążenia, wyposażonego w zabezpieczenie elektroniczne, styki
pomocnicze odzwierciedlające położenie styków głównych, napęd silnikowy,
wyzwalacz nadnapięciowy,
międzyfazowe, prądy każdej fazy, moc (czynna, bierna, pozorna), chwilowa każdej
fazy, częstotliwość.
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Miernik parametrów sieci umożliwiający dokonanie pomiarów: napięcia fazowe,
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Zabezpieczenia dla rozdzielnic obiektowych (potrzeby własne elektrowni).

Rozdzielnice obiektowe (o ile będą konieczne), wykonane jako szafy stojące lub wiszące,
wyposażone w zabezpieczenia poszczególnych obwodów:


Gniazd wtyczkowych,



Oświetlenia wewnętrznego,



Oświetlenie zewnętrznego,



Zasilania automatyki sterowniczej i zabezpieczeniowej,

Główne trasy kablowe wykonane w oparciu o metalowe koryta kablowe. Odejścia
końcowe obwodów wykonawczych w rurkach instalacyjnych. Wszystkie instalacje wykonane
jako natynkowe.
2.3.11.5 Wymagania dotyczące automatyki i sterowania obiektem.
System sterowania należy wykonać w oparciu o swobodnie programowalne sterowniki
logiczne o konstrukcji modułowej umożliwiające zastosowanie systemu ochrony sieci OT
przed zagrożeniami cybernetycznymi.
Podstawowe kryteria jakie powinien spełniać sterownik to:


modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczną rozbudowę i ograniczająca koszty
ewentualnego serwisu w przyszłości,



arytmetyka zmiennoprzecinkowa,



trzy swobodnie programowalne porty komunikacyjne RS232 / RS485 i Ethernet z
obsługą protokołów Modbus RTU master/slave, Modbus TCP slave, protokołu
sterownika (zdalne serwisowanie systemu) oraz możliwość tworzenia własnych ramek
protokołów komunikacyjnych (obsługa modemu GSM itp.),



odpowiednio duża pamięć pozwalająca na swobodne rozwijanie aplikacji.

2.3.11.5.1 Automatyka hydrozespołu.
System sterowania powinien zapewniać możliwość pracy urządzenia w trybie
manualnym z wykorzystaniem nastaw wprowadzonych bezpośrednio przez operatora oraz
w trybie całkowicie automatycznym. W przypadku obu trybów urządzanie musi być w stanie
bezpiecznie się wyłączyć w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej np. zaniku napięcia
w sieci.
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Czujniki temperatury

- wszystkie łożyska turbiny, wszystkie łożyska generatora,

uzwojenia generatora, przekładnia, temperatura powietrza w turbinowni, temperatura
powietrza na zewnątrz, temperatura wewnątrz szaf,


Czujniki przemieszczenia – położenia łopat wirnika, położenia łopat kierunkowych,
prędkość obrotowa turbiny, czujnik drgań łożyskowania turbiny,



Inne czujniki niezbędne do realizacji zadań układu lub zapewnienia jego bezpiecznej i
bezawaryjnej pracy.

Automatyka (regulator) hydrozespołu powinna posiadać następujące funkcje:


Jednoimpulsowe uruchamianie i odstawienie hydrozespołu,



Regulacja prędkości kątowej biegu jałowego przez obsługę lub z układu
automatycznej synchronizacji,



Samoczynne obciążenie hydrozespołu po synchronizacji,



Regulacja obciążenia turbiny w różnych trybach pracy (regulacja mocy, obrotów,
przepływu, poziomu, otwarcia),



Optymalne sterowanie łopatami wirnika w funkcji otwarcia aparatu kierowniczego i
spadu,



Tryb serwisowy umożliwiający ręczne sterowania łopatami wirnika i aparatu
kierowniczego,



Możliwość włączenia regulatora do nadrzędnego systemu sterowania (łącza
MODBUS, PROFIBUS).

Głównymi elementami regulatora są: siłowniki aparatu kierowniczego, zasilacz
hydrauliczny, hydrauliczne elementy sterujące.
2.3.11.5.2 Stacja operatorska z oprogramowaniem.
Stacja operatorska zrealizowana w oparciu o komputer przemysłowy typ AIO (All in
One) z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA.
Komputer powinien być dobrany do wymagań sprzętowych środowiska SCADA,
jednak o parametrach nie gorszych niż komputer przemysłowy AIO.
System SCADA ma umożliwiać m.in.:


SCADA ma być systemem otwartym mającym możliwość wymiany nieograniczonej

wszystkie elementy wizualizacji (informacje, komunikaty, pozycje menu, raporty)
mają wyświetlać się w języku polskim,
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system musi byś skonfigurowany w taki sposób aby awaria jednego z elementów nie
miała wpływu na działanie pozostałych jego elementów,



oprogramowanie

SCADA

musi

posiadać

co

najmniej:

moduł

sterowania

i wizualizacji, moduł alarmów, moduł trendów i archiwizacji, moduł raportowania,
moduł komunikacji zapewniający wymianę danych z innymi elementami systemu przy
użyciu różnych protokołów i mediów transmisyjnych,


system musi zapewniać tabelaryczne i graficzne przedstawianie mierzonych
i kontrolowanych wartości i ich archiwizowanie, sygnalizację stanów alarmowych i
ostrzegawczych,



system ma umożliwić ustawianie progów ostrzegawczych i alarmowych dla
poszczególnych zmiennych, zadawanie parametrów technologicznych, zdalne
załączanie i wyłączanie urządzeń oraz potwierdzenie/kasowanie awarii urządzeń.



w systemie należy odwzorować stany poszczególnych urządzeń technologicznych
(praca, awaria, gotowość, odstawienie) oraz rejestrować czasy pracy wszystkich
urządzeń,



polecenia wydawane przez operatora powinny pojawiać się w systemie w czasie nie
dłuższym niż 1 sekunda,



system musi monitorować wszystkie sygnały analogowe wykorzystywane zarówno
w procesie sterowania jak i do celów pomiarowych,



system musi zapewnić dostęp do sterowań i zmiany parametrów procesowych
w zależności od posiadanych uprawnień z punktu dyspozytorskiego,



obsługiwać minimum 250 zmiennych.

Oprogramowanie systemu sterowania powinno umożliwić co najmniej:


utworzenie co najmniej jednego użytkownika z prawami administratora oraz ustaloną
z Inwestorem liczbę użytkowników mogących pracować zgodnie z uprawnieniami
nadanymi przez administratora. Każdy użytkownik powinien posiadać indywidualny
login i hasło (zarówno SCADA jak i panel operatorski),



tworzenie logów zdarzeń i alarmów z dokładnym czasem (zarówno SCADA jak i
komunikację z PLC (zarówno SCADA jak i panel operatorski),



dokumentowanie i gromadzenie danych (zarówno SCADA jak i panel operatorski),
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wykresy graficzne i tablice przedstawiające aktualne historyczne wielkości zapisanych
parametrów eksploatacyjnych (zarówno SCADA jak i panel operatorski) generowanie,
zapisywanie i przeglądanie alarmów (zarówno SCADA jak i panel operatorski),



generowanie dowolnych raportów uzgodnionych z Inwestorem na etapie rozruchu
bezpośrednio w formacie xls. (SCADA).
Wszystkie wymienione funkcje muszą być łatwo dostępne w głównej stacji

operatorskiej SCADA bez zatrzymywania bieżącej funkcji systemu SCADA.
2.3.11.6 Instalacje SSWiN, CCTV i SAP
Planowany obiekt należy wyposażyć w instalację SSWiN, CCTV i SAP poprzez
wykonanie nowych instalacji dla obiektu i włączenie ich do centralnego układu ZEW
Niedzica S.A.
Instalację alarmową należy dostosować do „Planu ochrony Zespołu Elektrowni
Wodnych Niedzica”.
W ramach instalacji CCTV planuje się jedynie rozmieszczenie kamer obsługujących
planowany obiekt oraz podłączenie ich do istniejącej centrali.
System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru obiektu należy dostosować i włączyć do
istniejącego centralnego systemu SAP ZEW Niedzica.
Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić proponowane
rozwiązania techniczne dla instalacji SSWiN, CCTV i SAP z Zamawiającym.

2.3.12 Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych.
Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych dotyczących budowy MEW
Sromowce III zostały opisane w odrębnym opracowaniu „TOM II: Warunki Wykonania
i

Odbioru Prac Projektowych” wchodzącym w skład materiałów wyjściowych do

projektowania.

2.3.13 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczących budowy MEW
Sromowce III zostały opisane w odrębnym opracowaniu „TOM III: Warunki Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych” wchodzącym w skład materiałów wyjściowych do

zachowania pracy EW Sromowce na czas robót.
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2.3.14 Opis wymagań w stosunku do udzielonej gwarancji przez Wykonawcę
w zakresie prac budowlanych oraz urządzeń technologicznych.
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie zainstalowane maszyny
i urządzenia na okres co najmniej 3 lat.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji osiągnięcia minimalnych zakładanych
parametrów układu technologicznego.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w zakresie maksymalnej ilości strat
materiału przez uszkodzenia kawitacyjne zgodnej z normą IEC 60609-1 z 2004 roku,
na 8000 godzin pracy turbiny.
Producent hydrozespołu na etapie składania oferty zobowiązany jest wykazać
(udokumentować), że w ciągu ostatnich dziesięciu lat wykonał co najmniej jedną
turbinę zweryfikowaną przez niezależne jednostki badawcze pod względem
osiągnięcia

zakładanych

parametrów

sprawnościowych

–

z

wynikiem

pozytywnym.

2.3.15 Opis wymagań w stosunku do posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia,
na które składać się będzie:
1) Wykonanie w ostatnich 10 latach co najmniej jednego zadania polegającego
na:

opracowaniu

dokumentacji

technicznej Elektrowni

Wodnej

o

parametrach podobnych jak w przedmiotowym zamówieniu.
2) Wykonanie w ostatnich 10 latach co najmniej jednego zadania polegającego na:
dostawie, montażu i uruchomieniu hydrozespołu z turbiną Kaplana o mocy
instalowanej min. 1200 kW na obiekcie o spadzie powyżej 3,0 m.*
* Zamawiający wymaga dołączenia na etapie składania oferty referencji
potwierdzających należyte wykonanie poszczególnych prac.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy potwierdzenia spełnienia warunków posiadania
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2.3.16 Opis wymagań w stosunku do dysponowania potencjałem technicznym.
Wykonawca

jest

zobowiązany

do

dysponowania

odpowiednimi

narzędziami,

wyposażeniem i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia, tj.:


minimum

jednym

hydraulicznego 3D

stanowiskiem
z grupy

CFD

z

oprogramowaniem
(computational

fluid

do

modelowania

dynamics)

lub

udokumentowana współpraca z odpowiednią instytucją badawczą,


minimum dwoma stanowiskami z oprogramowaniem CAD do projektowania 3D w
tym co najmniej z jednym stanowiskiem do zaawansowanych analiz MEW lub
udokumentowana współpraca w tym zakresie z odpowiednią instytucją (np. biuro
projektowe, instytut badawczy).

2.3.17 Opis wymagań w stosunku do dysponowania przez Wykonawcę zespołem
osób zdolnych do wykonania Zamówienia.
Wykonawca będzie dysponował zespołem osób, w skład którego wejdą w szczególności:
1. co najmniej 1 osoba – posiadająca uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – projektant
posiadający minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu,
2. co najmniej 1 osoba – posiadająca uprawnienia do sporządzania projektów
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
lub inżynierii wodnej lub odpowiadającymi im równoważnymi uprawnieniami
wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów – projektant posiadający minimum
5 lat doświadczenia w projektowaniu,
3. co najmniej 1 osoba - posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe
w zakresie realizacji projektów związanych z hydroenergetyką.
4. co najmniej 1 osoba

- posiadająca uprawnienia do projektowania i kierowania

robotami w specjalności instalacyjnej – w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
5. co najmniej 1 osoba – posiadająca uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej – w zakresie instalacji i urządzeń
wentylacyjnych.

7. co najmniej 1 osoba – posiadająca kwalifikacje do kierowania pracami podwodnymi
II klasy.

Strona

urządzeń elektrycznych oraz aktualne świadectwa kwalifikacyjne D i E do 15 kV.

76

6. co najmniej 1 osoba - posiadająca kwalifikacje w zakresie konserwacji i obsługi

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA ZAMÓWIENIA:
„BUDOWA MEW SROMOWCE III NA ISTNIEJĄCYM PIĘTRZENIU SROMOWCE WYŻNE”

2.3.18 Wizja lokalna.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie,
na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty w formule „zaprojektuj i wykonaj”. Wizję lokalną
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Wykonawca dokona na swój koszt.
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3

CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

3.1 Dokumenty

potwierdzające

zgodność

zamierzenia

budowlanego

z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Zamawiający informuje, że posiada:


Informację od Konserwatora zabytków nr OZNT.1331.13.2018.AP stwierdzającą,
że inwestycja znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej a w jej pobliżu nie
znajdują się obiekty objęte jakąkolwiek formą ochrony zabytków.



Prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia,



Ekspertyzę pn. „Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego”.

3.2 Oświadczenie

Zamawiającego

stwierdzające

jego

prawo

do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający będący Inwestorem zobowiązuje się do przygotowania oświadczeń
stwierdzających jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niezbędne
do złożenia m.in. wniosków o ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej, oraz wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wyłącznie dla działek
inwestycyjnych będących własnością Zamawiającego.
Do zadań Wykonawcy należy pozyskanie praw do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane w zakresie wynikającym z opracowania projektowanego oraz wymaganym
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej dla działek nie będących własnością
Zamawiającego oraz ewentualnych działek ewidencyjnych, które nie zostały ujęte
w niniejszych opracowaniach, a konieczność ich włączenia do zakresu inwestycji wyniknie
na etapie prac projektowych oraz wykonawczych.

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200 z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774,
1165, 1265, 1549, 1642, 1777 - z późniejszymi zmianami.
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zamierzenia budowlanego.
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2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.
1566, 2180, z 2018 r. poz. 650, 710 - z późniejszymi zmianami.
3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Tekst jednolity Dz.U. z 2012
r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662,
z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz. 266 –
z późniejszymi zmianami.
4) Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. z 2011 r. nr 163 poz. 981

-

z późniejszymi zmianami.
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –
z późniejszymi zmianami.
6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
– z późniejszymi zmianami.
7) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.1999r.Nr 43 poz.430.
8) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, ST wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, Dz.U. Nr 202, poz. 2072
z późniejszymi. zmianami.
10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
11) Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz.U.2010 r. Nr 113, poz.
759 z późniejszymi zmianami.
12) Inne, niewymienione wyżej akty prawne, przepisy i normy konieczne do
zrealizowania inwestycji.

Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń.

Strona



79

3.4 Uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia.
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Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń.



Uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub
inżynierii wodnej bez ograniczeń.



Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej lub inżynierii wodnej bez ograniczeń.



Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej - w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.



Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej - w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.



Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej - w zakresie instalacji i
urządzeń wentylacyjnych bez ograniczeń.



Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej - w zakresie
instalacji i urządzeń wentylacyjnych bez ograniczeń.

3.5 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania
robót budowlanych.
Materiałami wyjściowymi do projektowania są:
- TOM I: Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy
- TOM II: Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych
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- TOM III: Warunki Wykonania i Odbioru Prac Budowlanych dla wszystkich branż.
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4

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I CZĘŚCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA.



Spis załączników opracowania:
1. Mapa do celów projektowych,
2. Mapa ewidencyjna,
3. Wypisy z ewidencji gruntów,
4. Opinia geotechniczna dla zadania pn. „Budowa Małej Elektrowni Wodnej III na
istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne” wykonana przez firmę GeoSeis w lipcu
2018r.
5. Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych.
6. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Spis części graficznej opracowania.
 Rys. KT-KBH-01 – Planowane zagospodarowanie terenu MEW Sromowce III.
 Rys. KT-KBH-02 – MEW Sromowce III – rzut I-I.
 Rys. KT-KBH-03 – MEW Sromowce III – rzut II-II.
 Rys. KT-KBH-04 – MEW Sromowce III – przekrój A-A.
 Rys. KT-KBH-05 – MEW Sromowce III – przekrój B-B.
 Rys. KT-KBH-06 – MEW Sromowce III – profil elektrowni.
 Rys. KT-KBH-07 – MEW Sromowce III – rzut ujęcia
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 Rys. KT-KBH-08 – MEW Sromowce III – elewacje budynku MEW.
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