
Załącznik Nr 3 do SIWZ  
SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST- 01 
WIERCENIE STUDNI WODNYCH 
 
Nazwa zamówienia wg kodów CPV 
45000000-7 Roboty budowlane 
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
 
1. WSTĘP. 
Przedmiotem zadania są odwierty studni głębinowych w miejscowościach Skalnik, Brzezowa, Mytarz, 
Mytarka, Grabanina, Stary Żmigród i Łężyny w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców wiosek 
w czasie występowania suszy. Studnie zostaną odwiercone na n/w działkach stanowiących własność 
gminy Nowy Żmigród: 
- Skalnik działki ewid. nr 468/, 469,  
- Brzezowa działka ewid. nr 489/7, 
- Mytarz działka ewid. nr 862/2, 
- Mytarka działka ewid. nr 357/4, 
- Grabanina działka ewid. nr 181 
- Stary Żmigród działki ewid. nr 1156, 1158/1 
- Łężyny działki ewid. nr 2012/4, 2013/2 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. 
 
1.3. Zakres robot objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robot z Dokumentacją 
projektową ST i obowiązującymi normami. Ze względu na możliwość odstępstw od zakładanej 
głębokości warstwy wodonośnej, ustalenia zawarte w Dokumentacji Projektowej powinny być na 
bieżąco weryfikowane, w uzgodnieniu z nadzorem geologicznym i zleceniodawcą. 
 
1.3.2. Zakres robot. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą realizacji budowy studni wierconej, montażu 
pompy głębinowej, zasilania i obudowy studni oraz wykonanie ujęcia wody na obudowie studni.  
W zakres robot wchodzi: 
- ustalenie lokalizacji miejsca odwiertu,  
- wykonanie projektu robót geologicznych wraz z zatwierdzeniem, 
- objęcie kierownictwa nad realizacją zadania przez osoby posiadającą odpowiednie kwalifikacje 
określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,  
- wywiercenie studni o głębokości 30 m z zabudową materiałów (rura i filtry studzienne fi 160), 
obsybka żwirkiem filtracyjnym płukanym bez zawartości piasku. 
- montaż rury osłonowej o dł. 6m (fi 250),  
- zabudowa studni (kręgi betonowe śr. wewnętrznej 100 cm) z dnem oraz pokrywą żelbetową, wraz z 
odpowietrzeniem 
- Wykonanie zadaszenia zamykanego nad studnią zabezpieczające przed ingerencją osób 
zewnetrznych 
- pompowanie oczyszczające (min 24h),  
- pompowanie pomiarowe (min 72 h),  
- badanie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (pełne badanie fizykochemia i bakteriologia) 
- wykonanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni 
wraz z zatwierdzeniem, 
- montaż pompy zdrojowej ręcznej z cylindrem roboczym umieszczonym w studni między rurą ssącą a 
tłoczną z wykonaniem ujęcia na obudowie studni (pompa o minimalnej głębokości ssania i 
podnoszenia 25 m) 



- uporządkowanie terenu po pracach 
 
Minimalna wymagana wydajność studni – 0,5m3/h. W przypadku nie spełnienia minimalnej wydajności 
studni odwiert zostanie uznany za negatywny. 
 
1.4. Lokalizacja i dostęp do terenu budowy. 
Planowane odwierty znajdują się na obszarze gminy Nowy Żmigród w miejscach wskazanych  
w zgłoszeniach budowy. 
 
1.5. Korespondencja dotycząca budowy. 
Cała korespondencja dotycząca budowy powinna być adresowana do: Urząd Gminy Nowy Żmigród, 
Ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród. 
 
1.6. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i przepisami. 
 
1.7. Wymagania ogólne. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego i nadzoru geologicznego. 
 
2. MATEIAŁY 
- RURY OSŁONIOWE 
- RURA NADFILTROWA  
- RURA PODFILTROWA Z KORKIEM  
- FILRT SZCZELINOWY  
- OBSYPKA ŻWIROWA  
 
3. SPRZĘT 
Urządzenie wiertnicze o parametrach technicznych pozwalających na wywiercenie otworu do 
głębokości minimum 30 m ppt. 
- URZĄDZENIE WIERTNICZE DO WIERCEŃ UDAROWYCH lub innych, 
- POMPA GŁĘBINOWA, 
- RUROCIĄGI , 
- DŹWIG , 
- KOMPRESOR, 
- RURY WIERTNICZE , 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które umożliwią 
bezpieczny przewoź sprzętu specjalistycznego i materiałów użytych do realizacji kontraktu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Prace przygotowawcze. 
- przed przystąpieniem do prac wiertniczych studni należy oznaczyć za pomocą drewnianego palika 
punkt wiercenia zgodnie z dokumentacją projektową. 
- ze względu na podziemne uzbrojenie terenu wyznaczenie punktu wiercenia powinno odbyć się w 
obecności Zamawiającego, geologa nadzorującego i wykonawcy prac wiertniczych. 
- montaż sprzętu i urządzeń wiertniczych. 
 
5.2. Roboty wiertnicze. 
 
5.2.1. Wykonanie otworu studziennego. 
Wykonanie i odbiór studni musi być zgodne z Polska Normą PN-6-02318. Studnię należy wykonać w 
istniejącej powierzchni terenu wg. opracowanego Projektu geologicznotechnicznego przedstawionego 
w „Projekcie prac geologicznych”, który jest częścią zamówienia. Otwór wykonany będzie metodą 
obrotową. 
- pompowanie oczyszczające przeprowadzić przy użyciu pompy głębinowej z wydajnością i w czasie 
pozwalającym na uzyskania klarowności wody. Do pompowania otworu należy zastosować pompę 



głębinową o wydatku i wysokości podnoszenia dostosowanej do konstrukcji otworu. 
 
5.2.2. Badania hydrogeologiczne. 
O próbowanie hydrogeologiczne przeprowadzić zgodnie z normą PN-G-02318. Przeprowadzić 
pompowanie pomiarowe na 3-ch stopniach dynamicznych z wydajnościami pozwalającymi na 
udokumentowanie zasobów wodnych. Z wynikami ustalonymi należy pompować kolejno 8, 12 i 
24godz. Na ustalenie się dopływów należy założyć 12, 24 i 36 godzin. 
 
5.2.3. Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne. 
Podczas pompowania, trzeciej depresji należy pobrać próbę wody do analizy fizyko-chemicznej. 
Badania te wykonać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. 
Badania bakteriologiczne wykonać zgodnie z załącznikiem Nr.1 do w/w Rozporządzenia. 
W badaniach fizyko-chemicznych należy określić wszystkie parametry niezbędne do określenia 
przydatności wody do celów socjalno bytowych. 
 
5.2.4. Montaż pompy głębinowej. 
Do otworu zabudować pompę głębinową o odpowiednich parametrach wynikających z wymagań 
Zamawiającego i dostosowaną do wydajności warstwy wodonośnej określonej w wyniku pompowań 
pomiarowych i celu jakiemu ma służyć studnia zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym. 
 
5.3. Wykonanie obudowy studni. 
Otwór projektowany uzbroić należy w obudowę studni z kręgów betonowych o śr. wewnętrznej 100 cm 
wystającą ok.20 cm ponad ustalony poziom terenu przy zachowaniu wymagań technicznych i 
technologicznych zawartości niniejszej specyfikacji. 
 
5.3.1. Opis sposobu wykonania podstawy studni. 
Wykonany fundament z betonu powinien zapewnić optymalne warunki dla wypoziomowania podstaw 
obudowy w stosunku do osi pionowej rury osłonowej studni. Wymiary fundamentu powinny być 
dostosowane do wymiarów podstawy obudowy. 
 
5.3.2. Pokrywa obudowy. 
Wewnętrzne wymiary pokrywy obudowy studni tj. długość, szerokość oraz wysokość powinny 
zapewnić łatwy dostęp do znajdującego się w obudowie wyposażenia technologicznego w celu 
dokonania jego montażu lub wymiany. Nad pokrywą należy wykonać zadaszenie zamykane przed 
ingerencją osób zewnętrznych. 
 
5.3.3. Wentylacja obudowy. 
Wentylacja powinna zabezpieczać przed przedostawaniem się do wewnątrz obudowy wody 
deszczowej, owadów, oraz drobnych gryzoni. Wlot powietrza do obudowy powinien być wyposażony 
w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) 
 
5.4. Dokumentacja hydrologiczna. 
Dokumentację hydrogeologiczną należy opracować w projektu – 4 egz. Do dokumentacji 
zasobowej. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 19.12.2000r. w sprawie szczegółowych wymagań jakimi powinny odpowiadać dokumentacje 
hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr. 153 2002r., poź. 1779). 
 
6. Kontrola jakości robot. 
Zasady kontroli jakości robot obejmujące: 
- program zapewniający jakość 
- atesty jakości materiałów i uzgodnień 
- dokumenty budowy 
 
7. Obmiar robot. 
- ogólne zasady obmiaru robot 
- zasady określenia ilości robot i materiału 
Obmiar wykonywany będzie wg. następujących jednostek : 
- jednostka obmiarowa głębokości wykonywanych wierceń rur okładzinowych i filtra metr [m] 
- jednostka obmiarowa rurociągów odwadniających wodę z próbnego pompowania metr [m] 
- jednostka obmiarowa średnica rur wiertniczych, rur okładzinowych i filtra metr [m] 



- jednostka obmiarowa zużytej obsypki żwirowej – metr sześcienny [m3] 
- jednostka obmiarowa pracy pomp - godzina[h] 
 
8. Odbiór robot. 
Ogólne zasady odbioru. 
Odbiorowi podlegają : 
- otwór studzienny wraz z zamontowaną pompą głębinową i obudową nadziemną 
 
9. Zasady płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SIWZ. 
Cena obejmuje : 
- opracowanie kompletu dokumentacji(projekt prac geologicznych, dokumentacja hydrologiczna, 
niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, zgłoszenia dla prawidłowego wykonania i eksploatacji studni) 
- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszt rekultywacji i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót 
- zysk kalkulacyjny zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu kontraktu w całym okresie 
jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
10. Przepisy związane. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawa Budowlane (Dz.U. nr.89 poz.414-tekst jednolity Dz.U.z 2006r. 
nr.156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
Normy: 
- PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru 
-PN-93/G-02319-Studnie wiercone- Rury pełne i filtrowe z PVC - Wymiary i wymagania ogólne 
-PN-88/B-6715-Stunie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne 
-PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-Obudowa i wyposażenie-Wymagania 
- Wyznaczenie parametrów hydraulicznych wód podziemnych na podstawie pompowań próbnych. Z. 
Siwek i M. Mańkowski 
 


