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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Wykonanie studni wierconej nr 1 z utworów czwartorzędowych na nowo projektowanym ujęciu 

wód podziemnych w Zdzieszowicach dla potrzeb wodociągu komunalnego w Zdzieszowicach. 

1.2. Cel wykonania obiektu  

Projektowana studnia ujęcia wód podziemnych będzie zaopatrywała w wodę wodociąg 

Zdzieszowice. Zapotrzebowanie na wodę wynosi ponad 50 m
3
/h. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Wykonanie studni wierconej zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych 

zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Opolskiego znak DOŚ.II.7430.17.2019.KM, 

z dnia 30 października 2019 r.  

W zakresie robót uwzględniono:  

1. Wykonanie otworu studziennego nr 1 na głębokość 27,5 m obrotowo na sucho, świdrem 

rurowym i łyżką wiertniczą do rur Ø20” i Ø18”. 

Wiercenie wykonane ma być dwoma kolumnami rur: 

 Do głębokości 13,0 m w stalowej rurze osłonowej Ø20”, usunięta z otworu po 

zafiltrowaniu, 

 Do końca, do głębokości 27,5 m w stalowej rurze osłonowej Ø18”, usunięta z otworu po 

zafiltrowaniu. 

2. Zabudowanie w otworze filtra kolumnowego, szczelinowego o konstrukcji: 

 Rura nadfiltrowa PCV DN315, PN10 bar, długość 16,2 m, o średnicy zewn. 328 mm 

i przelocie wewn. 289 mm; 

 Filtr PCV szczelinowy PCV DN315, PN10 bar, długość 8,0 m, o średnicy zewn. 328 mm 

i przelocie wewn. 289 mm; 

 Rura podfiltrowa PCV DN315, PN10 bar, długość 3,0 m, o średnicy zewn. 328 mm 

i przelocie wewn. 289 mm, z denkiem. 

Wokół filtra ma zostać wykonania obsypka żwirowa: dobrana do szczeliny filtra. Szczelina 

filtra ma zostać dobrana przez Wykonawcę otworu wg ustalenia granulacji warstwy 

wodonośnej, wyznaczonej poprzez analizę sitową. 

Wiercenie ma zostać wykonane metodą obrotową na sucho, bez stosowania płuczki. 

3. W trakcie wiercenia należy pobierać próbki do skrzyni drewnianej z każdej zmiany 

litologicznej oraz nie rzadziej, niż co 2,0 m. Z warstwy wodonośnej należy pobrać dwie 

próby do badań uziarnienia gruntu, w celu doboru szczeliny filtra studziennego. 

4. Po nawierceniu wody podziemnej należy przerwać wiercenie i poczekać do ustabilizowania 

się zwierciadła wody. Należy dokonać pomiaru zwierciadła wody nawierconego 

i ustabilizowanego za pomocą świstawki studziennej. 

5. Wykonanie pompowania oczyszczającego w otworze przez ok. 24 godz., aż do całkowitego 

oczyszczenia wody.  

6. Dezynfekcja otworu.  

7. Wykonanie pompowania pomiarowego pojedynczego, pompą głębinową, zabudowaną 

w studni i umożliwiającą pobór wody z wydajnością ponad 50 m
3
/h.  

Pompowanie zostanie przeprowadzone w układzie: 3 x 24 h – nie krócej niż do 

ustabilizowania zwierciadła wody. 

1.4. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studni wierconej nr 1 z utworów czwartorzędowych na 

nowo projektowanym ujęciu wód podziemnych w Zdzieszowicach dla potrzeb wodociągu 

komunalnego w Zdzieszowicach, w szczególności: 



3 
 

 Wykonanie otworu studziennego o głębokości ok. 27,5 m. 

 Wykonanie pomiarów poziomu zwierciadła wody w studni oraz wydajności studni. 

 Wykonanie pompowania próbnego. 

 Wykonanie pomiaru geodezyjnego. 

 Wykonanie analiz wody. 

Powyższe prace powinny być zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych. 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Zasilanie w energię elektryczną pozostaje w gestii Wykonawcy. 

Woda z pompowania oczyszczającego i próbnego może być odprowadzana, zgodnie z projektem 

robót geologicznych do rowu melioracyjnego, kanalizacji burzowej lub bezpośrednio na grunt. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie miejsca odprowadzania wód z właścicielem 

infrastruktury.  

1.6. Informacje o terenie budowy 

Roboty geologiczne wykonywane będą na terenie działki nr 580/213 zlokalizowanej przy 

skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i ul. Rozwadzkiej w Zdzieszowicach, stanowiącej własność Gminy 

Zdzieszowice. Koszty związane z korzystaniem z terenu działki na czas robót ponosi 

Wykonawca. Bezpośrednio do działki prowadzi droga gruntowa. Wokół działki zlokalizowane są 

szeregowe garaże oraz parking dla samochodów osobowych. 

1.7. Organizacja robót, przekazanie miejsca realizacji prac geologicznych  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac na zasadach i w terminie określonym w umowie 

o wykonanie robót.  

Wykonywanie robót geologicznych wyszczególnionych w projekcie robót geologicznych podlega 

rygorom dotyczącym ruchu zakładu górniczego określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868 wraz z późn. zm.) i przepisom 

wykonawczym.  

Robotami w terenie powinien zarządzać kierownik wiertni posiadający stosowne kwalifikacje. 

Wszystkie czynności wykonywane w związku z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być 

odnotowywane w dokumentacji wiercenia. 

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób 

zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za przypadkowo wyrządzone szkody 

w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca.  

1.9. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów i normatywów 

z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac i poza nim. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych 

i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 

czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych. 

Wykonawca ma obowiązek zutylizowania odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa  

Zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868 wraz z późn. zm.) 

wykonywanie robót geologicznych może się odbywać tylko pod kierownictwem i dozorem osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje - kierownik robót.  

Roboty geologiczne związane z wykonywaniem otworu zastępczego winny być wykonywane 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
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zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny 

otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002, Nr 109, poz.961).  

Wykonawca robót objętych przedmiotem zamówienia powinien posiadać stosowny dokument 

bezpieczeństwa.  

Podstawowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego 

zakładu wykonującego roboty geologiczne zostały przedstawione w projekcie prac 

geologicznych.  

1.11. Teren prowadzonych prac  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

 ochrony terenu prowadzonych prac we własnym zakresie,  

 utrzymania porządku,  

 właściwego, zgodnego z planem ruchu usytuowania wiertnicy i składowania materiałów,  

 zapewnienia swobodnego korzystania z terenów przyległych, 

 utrzymania w czystości dróg publicznych,  

 zabezpieczenia chodników, jezdni tak aby w trakcie robót ich nie uszkodzić.  

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

Zaplecze techniczne Wykonawca urządzi na terenie prowadzonych prac wraz 

z zabezpieczeniem niezbędnych mediów, we własnym zakresie.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, 

certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, 

przed ich zastosowaniem.  

2.2. Wszystkie użyte do wykonania zamówienia materiały powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Materiały 

stosowane do budowy studni powinny być tak dobrane, aby ich skład, a także wzajemne 

oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenia 

trwałości studni. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi § 24 pkt 1 zastosowanie 

materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny 

higienicznej właściwego państwowego powiatowego, lub państwowego granicznego inspektora 

sanitarnego. Wykonawca uzyska taką zgodę przed zabudowaniem tych materiałów, wyrobów 

i preparatów.  

2.3. Przed zamontowaniem filtra do otworu winien być spisany protokół odbioru filtra przez dozór 

geologiczny i przedstawiciela zamawiającego. Materiał filtra powinien posiadać świadectwo 

dopuszczające do kontaktu z żywnością.  

2.4. Materiał do wykonania obsypki filtra, średnica ziaren osypki i wielkość szczelin filtra oraz 

rozmiar siatki winny być ustalone przez wykonawcę i dozór geologiczny po wykonaniu 

odwiertu na podstawie stwierdzonego profilu warstwy wodonośnej.  

2.5. Składowanie materiałów: rury wiertnicze i materiały przeznaczone do wbudowania winny być 

składowane zgodnie z planem zagospodarowania placu wierceń.  
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3. SPRZĘT  

3.1. Wykonawca winien dysponować lub mieć możliwość wynajęcia urządzenia wiertniczego 

o zdolności wiercenia do głębokości min. 30 m i średnicy końcowej otworu min. 20” wraz 

z osprzętem.  

3.2. Wykonawca winien dysponować lub mieć możliwość wynajęcia sprzętu umożliwiającego 

przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pomiarowego:  

a) agregat pompy głębinowej o wydajności min. 50 m
3
/h i wysokości podnoszenia min. 30 m, 

b) agregat prądotwórczy o mocy zapewniającej realizację zamówienia (w przypadku braku 

zapewnienia przez Zamawiającego przyłącza o odpowiedniej mocy),  

3.3. Wykonawca winien dysponować środkami transportu umożliwiającymi dostarczenie sprzętu 

i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

4. WYKONASTWO  

4.1. Roboty geologiczne  

Wszystkie prace i roboty geologiczne należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem 

robót geologicznych. 

4.1.1. Wiercenie z filtrowaniem i zamykaniem horyzontów wodonośnych  

Projektowany otwór wiertniczy należy wykonać metodą obrotową na sucho, z zastosowaniem 

niezbędnego sprzętu i osprzętu dostosowanego do przewiercanych utworów i średnicy rur 

wiertniczych.  

Przewidywana schematyczna konstrukcja otworu oraz zafiltrowania podana jest w projekcie 

robót geologicznych.  

Osoba dozoru geologicznego Zamawiającego posiadająca uprawnienia hydrogeologiczne 

będzie w porozumieniu z Wykonawcą korygować głębokość wiercenia, konstrukcję otworu, 

zafiltrowanie otworu, adekwatnie do uzyskanych wyników wierceń i badań. 

Nie przewiduje się zamykania poziomów wodonośnych. 

Niezależnie od dozoru geologicznego ze strony Zamawiającego, Wykonawca robót 

geologicznych powinien zapewnić dozór geologiczny podczas realizacji prac objętych 

zamówieniem.  

4.1.2. Pobieranie próbek wody i gruntu.  

W trakcie wiercenia należy pobierać próbki do skrzyni drewnianej z każdej zmiany 

litologicznej oraz nie rzadziej, niż co 2,0 m. Z warstwy wodonośnej należy pobrać dwie próby 

do badań uziarnienia gruntu, w celu doboru szczeliny filtra studziennego. 

Nie przewiduje się przekazywania próbek geologicznych organowi administracji publicznej. 

Wykonawca zapewni pobór wody dla potrzeb badań laboratoryjnych. Przewiduje się 

wykonanie rozszerzonej analizy wody, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. 

Pobór próbek musi odbywać się w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

4.1.3. Pomiary i badania hydrogeologiczne w trakcie wiercenia  

Po nawierceniu wody podziemnej należy przerwać wiercenie i poczekać do ustabilizowania 

się zwierciadła wody. Należy dokonać pomiaru zwierciadła wody nawierconego 

i ustabilizowanego za pomocą świstawki studziennej. 

4.1.4. Pompowanie  

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić pompowanie wykonanego 

otworu w dwóch etapach:  

 pompowanie oczyszczające, 

 pompowanie pomiarowe.  

Pompowanie oczyszczające należy przeprowadzić przez ok. 24 godz., aż do całkowitego 

oczyszczenia wody.  
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Po zakończeniu pompowania oczyszczającego należy usunąć osad z rury podfiltrowej, do 

otworu wlać środek dezynfekcyjny i zarządzić przerwę w ruchu trwającą 24 godziny. 

Pompowanie pomiarowe ma na celu przeprowadzenie testu warstwy wodonośnej i systemu 

wodonośnego. Planuje się pompowanie pomiarowe pojedyncze, pompą głębinową, 

zabudowaną w studni i umożliwiającą pobór wody z wydajnością ponad 50 m
3
/h. 

Pompowanie zostanie przeprowadzone w układzie: 3 x 24 h – nie krócej niż do 

ustabilizowania zwierciadła wody. Szczegółowy program pompowania należy określić wraz 

z  dozorem geologicznym adekwatnie do uzyskanych wyników wierceń i pompowania 

oczyszczającego.  

 

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW.  

5.1. Zasady kontroli  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów, zapewniając 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek gruntu i wody, wykonywania 

pomiarów i obserwacji geologicznych oraz badania materiałów i robót.  

5.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących 

przepisów. Wykonawca powiadomi dozór geologiczny Zamawiającego o terminie pomiarów 

lub badań oraz zabezpieczy sprzęt i urządzenia do pomiarów i badań.  

5.3. Badania prowadzone przez dozór geologiczny  

Dozór geologiczny Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych 

próbek gruntu i wody, wykonywania pomiarów i obserwacji geologicznych oraz badania 

materiałów i robót. Na zlecenie dozoru geologicznego Zamawiającego Wykonawca będzie 

prowadził dodatkowe badania, które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane 

pomiary i badania geologiczne nie zostaną przez Wykonawcę wyeliminowane z własnej woli. 

Wykonawca zapewni, wszelką dostępną pomoc w tych czynnościach.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia niezgodności 

z poleceniami dozoru geologicznego Zamawiającego, normami lub aprobatami technicznymi; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie dozoru 

geologicznego Zleceniodawcy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego 

zaakceptowany.  

5.4. Dokumentacja prowadzonych robót geologicznych  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji wiercenia z prowadzonych robót 

geologicznych, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania 

do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentację wiercenia stanowią:  

 decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych,  

 projekt robót geologicznych,  

 raporty wiertnicze,  

 aktualny profil geologiczny otworu,  

 dziennik wiertniczy,  

 projekty i protokoły filtrowania,  

 projekty i protokoły pomiarów i badań wykonanych prac specjalistycznych, 

 książka kontroli obiektu.  
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. obmiar robót powinien 

zawierać zestawienie wykonanych robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonywania ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających opis z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek obmiarowych robót podstawowych. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po powiadomieniu dozoru geologicznego Zamawiającego o terminie i zakresie 

obmierzanych robót lub elementów do wbudowania. Powiadomienie powinno nastąpić, co 

najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiaru lub 

protokołu.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymane w należytym stanie przez cały okres 

trwania robót.  

Jeżeli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 

dozorowi geologicznemu Zleceniodawcy ważne świadectwo.  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót.  

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzać przed ich zakryciem.  

 

7. ODBIORY ROBÓT  

7.1. Sprawdzenia i odbiory częściowe  

W czasie wykonywania odwiertów dla potrzeb ujęcia wody wodociągu należy przeprowadzić 

następujące odbiory częściowe i zanikające:  

 sprawdzić, czy lokalizacja odwiertu jest zgodna z projektem,  

 sprawdzić głębokość i średnice wykonywanego odwiertu,  

 odbiór filtra dostarczonego na budowę i jego zabudowę w otworze,  

 sprawdzić wykonanie obsypki i przybitki żwirowej,  

 protokół pompowania próbnego otworu.  

7.2. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na:  

 sprawdzeniu protokołów i dokumentów z odbiorów częściowych i zanikających,  

 stwierdzeniu, że odwiert został wykonany prawidłowo,  

 sprawdzeniu wydajności odwiertu oraz ocenie jakości wody,  

 stwierdzeniu zabezpieczenia studni,  

 przekazaniu profilu litologicznego i danych technologicznych otworu.  

7.3. Odbiór pogwarancyjny  

Wykonywany jest po upływie okresu gwarancji.  

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT  

Rozliczenie za wykonanie robót będzie w systemie ryczałtowym. W ofercie ustalona będzie cena 

ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Cena ryczałtowa powinna zawierać:  

 Organizacja placu budowy wraz z kosztami zajęcia terenu Gminy Zdzieszowice na czas robót, 

 montaż wiertnicy i zagospodarowanie placu wierceń,  

 wytyczenie otworu w terenie przez geodetę z wykonaniem szkicu geodezyjnego tyczenia,  

 wiercenie z cementowaniem rur osłonowych,  

 pompowanie oczyszczające i próbne wykonanego otworu, wraz z kosztami odprowadzenia wód, 

 pomiary lustra wody i wydajności w otworze wiertniczym,  
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 pomiary stabilizacji lustra wody,  

 pobór próbek wody oraz wykonanie badań laboratoryjnych, 

 zabezpieczenie niezbędnych mediów,  

 demontaż wiertnicy i likwidacja placu wierceń, uprzątnięcie placu wierceń 

z zagospodarowaniem urobku,  

 wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z określeniem współrzędnych XY 

otworu oraz rzędnej Z w m n.p.m. kryzy rurki piezometrycznej,  

 materiały niezbędne do realizacji zamówienia,  

 transport sprzętu i materiałów na plac wierceń i powrotny, załadunek i rozładunek,  

 koszty ogólne oraz inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  

 zysk,  

 podatek VAT.  

 


