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6.6.3. Zakres pomiarów temperatur.

Podczas prowadzenia prac pompowych nalezy dokonywac pomiarów temperatury wody i
powietrza. Pomiary te nalezy odnotowywac w dzienniku pompowania.

6.7. Wyszczególnienie zakresu prac geodezyjnych.

Po zakonczeniu prac pompowych oraz zabezpieczeniu otworu, zostanie okreslona jego
rzedna wysokosciowa w nawiazaniu do reperu panstwowego oraz podane zostanajego domiary
prostokatne do istniejacej sytuacji w terenie.

6.8. Okreslenie formy powykonawczej dokumentacji
hydrogeologicznej.

W oparciu o uzyskane wyniki wiercenia i pompowaniaotworu oraz zakres
przeprowadzonych badan hydrogeologicznych zostanie opracowana w formie dodatku powykonawcza
dokumentacja hydrogeologiczna oraz sporzadzona zostanie'karta kodowa otworu.

6.9. Okreslenie charakteru próbek geologicznych.

Próbki geologiczne z przewiercanych utworów umieszczasie w opakowaniach
zabezpieczajacychje przed zniszczeniem.

Próbki winne zawierac, nazwe otworu, glebokosc, sposób oraz date pobrania.
Próbki te kwalifikuje sie do czasowego przechowywania, skladowane winne byc w

magazynie prób prowadzonym przez Wykonawce robót.
Pobrane próbki po opracowaniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zostana

poddane likwidacji.
Pobranie, przechowywanie próbek oraz ich pózniejsza likwidacja winne byc

odnotowane w prowadzonej przez Wykonawce specjalnej ewidencji zgodnie z wymogami
stawianymi w obowiazujacym Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 18.08.1994 r. (Dz.U. nr 91 p. 425) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 19.12.2001r. (Dz. nr 153, poz. 1780).

7. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowany zastepczy otwór studzienny nr 2a dla ujecia wody wodociagu grupowego
"Zakrzów" pozwoli na stala prace wodociagu, a przez to stworzy uzytkownikom mozliwosc
korzystania w sposób ciagly z wody o parametrach kwalifikujacychjajako wode pitna.

Ciagla eksploatacja wodociagu w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych nie
wplynie ujemnie na srodowisko, bowiem w trakcie eksploatacji prowadzone beda systematyczne
pomiary wydajnosci i stabilizacji lustra wody oraz okresowe analizy prób wody fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej.

8. KOSZTORYSI PRZEDMIAR ROBÓT.

Podstawa wyceny na roboty wykonywane wiertnicami obrotowymi jest "Katalog norm
czasu pracy C.U.G. Warszawa 1982" oraz "Katalog norm czasu pracy na prace projektowe i
dokumentacje -hydrogeologiczne Warszawa 1982 r. ",

"Projekt prac geologicznych na wykonanie zastepczego otworu studziennego nr 2a dla potr.zeb ujecia wody wodociagu grupowego

,,Zakrzów", gm. Polska Cerekiew, pow. Kedzierzyn-Kozle, woj. opolskie".


