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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 26 

17-300 Siemiatycze 

NIP 544 00 04 192 

 

Lokalizacja inwestycji: 

dz. nr geod. 2089/6, jedn. ewid. Siemiatycze, obręb ewid. Siemiatycze 1, 

ul. Sportowa 36, 17-300 Siemiatycze 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 

publicznych w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Siemiatyczach, których 

szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności 

oceny ofert, a następnie  zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są roboty specjalistyczne polegające na wykonaniu 

rekonstrukcji studni wierconej Nr 4 usytuowanej na terenie działki ozn. nr geod. 2089/6 

położonej w jedn. ewid. Siemiatycze, obręb Siemiatycze 1, przy ul. Sportowej 

w Siemiatyczach celem przywrócenia przybliżonej pierwotnej wydajności 

eksploatacyjnej studni utraconej podczas eksploatacji, po nieudanej rekonstrukcji tej 

studni w roku 2021 lub przeprowadzenia likwidacji studni nr 4 w przypadku kolejnego 

niepowodzenia jej rekonstrukcji. 

4. STAN ISTNIEJACY 

W roku 2021 przeprowadzono próbę wykonania rekonstrukcji studni nr 4, która 

zakończyła się niepowodzeniem. W wyniku prac geologicznych została rozerwana 

kolumna filtrowa, prawdopodobnie nastąpił zasyp traconej kolumny filtrowej (piasek 

spod buta rury osłonowej zapełnił traconą kolumnę filtrową).  Po nieudanej 

rekonstrukcji przeprowadzona została inspekcja tv studni nr 4  przez firmę 

Hydroinżynieria Kamil Stachyra z siedzibą w Warszawie, zakończona „Raportem 

z kamerowania studni nr 4 na terenie ujęcia w Siemiatyczach” wraz z opracowaniem 

„Wniosków po kamerowaniu studni nr 4 w Siemiatyczach” i nagraniem wideo, które 

stanową załącznik do niniejszego OPZ. 

5. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Wariant 1 – wykonanie rekonstrukcji ujęcia nr 4 

Wykonanie wszelkich robót rekonstrukcyjnych studni obejmujących następujący 

zakres: 

1) zagospodarowanie placu budowy – ustawienie i montaż zestawu wiertniczego 

(wieży i urządzeń wiertniczych do wierceń mechanicznych udarowo – okrętnych), 

2) montaż podnośników hydraulicznych, 
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3) uszczelnienie otworu kolumną rur o średnicy 356 mm na głębokości około 61,00 m 

p.p.t., 

4) ewentualna instrumentacja wewnątrz otworu przy użyciu specjalistycznego 

sprzętu tj. „korony ratunkowej” i usunięcie z wnętrza filtra zatopionego silnika 

pompy głębinowej, wraz z kablem z głębokości ok. 93,3 m poniżej poziomu terenu 

(otwór wypełniony od pierwotnej głębokości 98 m tj. rura podfiltrowa 2,8 m i dolna 

część robocza filtra 1,9m), 

5) wprowadzenie w istniejąca kolumnę filtrową kolumny rur o średnicy 299,00 mm 

i oczyszczenie otworu z zasypu do głębokości około 95,00 mm, 

6) zaklinowanie wprowadzonej kolumny 299 mm z istniejącą kolumną filtrową 

356,00  mm i wyprowadzenie kolumny 356,00 mm na powierzchnię  

7) wiercenie ponowne otworu do pierwotnej głębokości 98,00 m p.p.t., rurami 

wiertniczymi 16”, w przedziale głębokości zalegania warstwy wodonośnej poniżej 

65,0m należy wykonać co najmniej 3-krotnie przy intensywnym wybieraniu urobku 

w celu maksymalnego usunięcia skolmatowanej warstwy wodonośnej powstałej 

wokół części roboczej filtra,  

8) zabudowa filtra z tworzyw sztucznych o średnicy Dn250 typ K 280,00 mm lub Dn200 

typ. k – 225 mm z jednoczesnym podciąganiem rur wiertniczych do powierzchni, 

oraz wykonanie obsypki filtracyjnej, 

 

Ostateczną szczegółową konstrukcję filtra oraz rodzaj obsypki filtracyjnej ustali 

Dozór Geologiczny po zapoznaniu się z rzeczywistymi wynikami ponownego 

odwiertu, warunkami gruntowo-wodnymi oraz wynikami analiz 

granulometrycznych – w oparciu o które zostanie opracowany projekt 

zafiltrowania. 

  

9) wykonanie  pompowania zgodnie z poniższym opisem: 

I etap –  pompowanie oczyszczające należy prowadzić do całkowitego 

oczyszczenia się wody z zawiesiny mechanicznej, jednak nie krócej niż 24 

godziny. Końcowa wydajność pompowania oczyszczającego powinna być 

nie mniejsza od określonej pierwotnie wydajności. Po zakończeniu 

pompowania oczyszczającego należy otwór zachlorować i zarządzić 

przerwę trwającą minimum jedną dobę. 

II etap –  pompowanie pomiarowe należy prowadzić w trzech cyklach 

dynamicznych, przy czym jako podstawę do ustalenia wydajności 

na poszczególnych cyklach wykorzystać, wyniki pompowania 

oczyszczającego i pomiarowego należy prowadzić obserwację zwierciadła 

wody w sąsiednich studniach wierconych. W końcowej fazie pompowania 

pomiarowego należy pobrać próby wody do badań fizykochemicznych 

i  bakteriologicznych.  

10) demontaż wieży wiertniczej i urządzeń wiertniczych, 

11) uporządkowanie terenu wokół studni ujęcia nr 4, 

UWAGA: Zainstalowanie agregatu pompowego wraz z  rurociągiem tłocznym, 

montaż obudowy studni podłączenie sterowania zasilania i rurociągów 

technologicznych wykona Zamawiający. 
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5.2. Wariant 2 – w przypadku niepowodzenia wykonania rekonstrukcji studni nr 

4 – likwidacja studni 

W związku z tym, iż roboty rekonstrukcyjne studni głębinowej są obarczone 

ogromnym ryzykiem niepowodzenia wykonania rekonstrukcji. Zamawiający 

uwzględnia w zamówieniu Wariant 2 polegający na likwidacji studni nr 4 

z zastrzeżeniem, że cena za realizację Wariantu 2 nie przekroczy 45% wartości ceny 

za realizację Wariantu 1 określonej w ofercie Wykonawcy. 

Przystąpienie do realizacji Wariantu 2 możliwe będzie jedynie po niepowodzeniu 

wykonywanej w Wariancie 1 rekonstrukcji studni nr 4 w związku z czym prowadzenie 

dalszych robót będzie bezpodstawne i ekonomicznie nieuzasadnione co zostanie 

potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego i Dozoru Geologicznego. 

 

Zakres prac Wykonawcy obejmuje: 

1) uzyskanie, w zgodzie z aktualnymi lub wchodzącymi w życie w trakcie realizacji 

zadania przepisami prawa, potrzebnych map, wypisów, wyrysów i innych 

wymaganych dokumentów związanych z realizacją zadania (pozyskane 

dokumenty mają umożliwić złożenie wszelkich niezbędnych wniosków, zgłoszeń, 

itp.), 

2) opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie likwidacji istniejącego 

otworu studziennego nr 4, 

3) złożenie opracowanego projektu likwidacji studni nr 4 do odpowiedniego organu 

administracji geologicznej i uzyskanie decyzji zatwierdzającej, 

4) opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie likwidacji urządzenia 

wodnego - studni nr 4 wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, 

5) likwidacja otworu studziennego nr 4, polegająca na  usunięciu kolumny rur 457 mm 

z otworu, zaiłowaniem otworu, uszczelnieniu compactonitem i żwirem (zgodnie 

z zaleceniami dozoru geologicznego) 

6) opracowanie dokumentacji geologicznej zlikwidowanego otworu wraz 

z przekazaniem jej do odpowiedniego organu administracji geologicznej. 

 

W ofercie cenowej należy uwzględnić, że stalowe rury osłonowe o średnicy 457 mm 

pozyskane z likwidacji studni nr 4, Wykonawca otrzyma jako częściową rekompensatę 

za wykonane roboty w wariancie 2. 

6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

1) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2) wykonanie i uzgodnienie projektu prac geologicznych jeżeli wymagany, 

3) uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień, zgodnie 

z zaleceniami właściwych organów, jak również wykonanie niezbędnych 

opracowań wynikających z tych uzgodnień, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

4) wykonanie robót w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 

3 opracowania zgodnie z zakresem opisanym w pkt 4 niniejszego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia określanego dalej jako OPZ, 
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5) dokonanie własnym staraniem i na własny koszt w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego niezbędnych zgłoszeń prowadzonych robót do odpowiednich 

organów, 

6) prowadzenie prac geologicznych, zastosowanie materiałów, wykonanie badań 

i pompowań zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru hydrogeologicznego, 

sprawującego nadzór nad realizacją prac, 

7) zastosowanie materiałów posiadających dopuszczenia do kontaktu z wodą 

pitną, np. atest PZH, 

8) zastosowanie materiałów posiadających stosowne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2015 z późn. zmianami), 

9) posiadanie sprzętu umożliwiającego prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

10) wykonanie analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody ze studni przed 

rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu celem wykazania prawidłowego 

oczyszczenia studni (po pompowaniu oczyszczającym), 

11) własnym staraniem i na własny koszt w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

po zakończeniu prac i robót geologicznych określonych w pkt 5 OPZ opracowanie 

niezbędnej dokumentacji hydrogeologicznej i powykonawczej celem 

przedłożenia do odpowiednich organów. 

7. DOSTĘPNE MATERIAŁY BĘDĄCE W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający udostępni Wykonawcy nw. materiały i dokumenty: 

1) Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych otw. 4 z 1988 r., - 

kserokopia, 

2) „Opinia hydrogeologiczna  określająca stan techniczny oraz zakres prac i robót 

geologicznych związanych z rekonstrukcją studni wierconej nr 4 na terenie stacji 

wodociągowej ujęcia wody w miejscowości Siemiatycze, woj. podlaskie” z 2018 

roku, autorstwa mgr inż. Małgorzaty Wysockiej i mgr inż. Macieja Trzeciaka, - 

kserokopia, 

3) Pozwolenie wodnoprawne - kserokopia 

4) Sprawozdanie z przebiegu inspekcji badań i pomiarów studni głębinowej nr 4 

z 2016 r., wraz z inspekcją TV studni, 

5) Raport z kamerowania studni nr 4 na terenie ujęcia w Siemiatyczach wraz 

z wnioskami po kamerowaniu studni nr 4 w Siemiatyczach i nagranie wideo – 

opracowane po nieudanej rekonstrukcji studni nr 4 w roku 2021, 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU 

POSIADANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NIEZBĘDNEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA ORAZ 

DYSPONOWANIA POTENCJAŁEM TECHNICZNYM I OSOBAMI ZDOLNYMI DO 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1) Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień  

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień – uprawnienia osoby posiadającej 
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uprawnienia do kierowania robotami wiertniczymi i rekonstrukcyjnymi (stosowne 

zatwierdzenia z Urzędu Górniczego). 

2) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 

niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

za ten okres, że z należytą starannością wykonał min. 3 zadania odpowiadające 

swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. 

rekonstrukcji lub budowie studni głębinowych o głębokości przekraczającej 90 m, 

(wszystkie poparte dokumentami potwierdzającymi , że roboty zostały wykonane 

należycie), 

3) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

tj. uprawniony geolog, kierownik budowy posiadający czynne prawo 

do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 

odpowiedniej do zakresu robót z minimum 5 lat praktyki zawodowej, kierownik 

ruchu zakładu górniczego, 

4) Wykonawca wykaże, ze dysponuje narzędziami i urządzeniami niezbędnymi 

do wykonania zamówienia. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót będzie polegał na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  robót 

w odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót.  

Zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zakresie Wariantu 1 uważa się jeżeli 

łącznie zostały spełnione nw. warunki: 

1) wydajność eksploatacyjna po wykonaniu rekonstrukcji studni wynosi 

przynajmniej 75% eksploatacyjnej wydajności pierwotnej która wynosiła 

Q=160m3/h przy S=6,5m i R=354m, q=24,6m3/h, 

2) wymieniona została rura filtrowa w otworze studni wraz z obsypką filtracyjną, 

3) z otworu został usunięty zatopiony agregat pompowy, 

4) Wykonawca przedstawił komplet protokołów i sprawdzeń potwierdzających 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: inspekcję telewizyjną otworu 

studni, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody po wykonaniu płukania 

oczyszczającego, dokumentację potwierdzającą użycie odpowiednich 

materiałów (atesty, aprobaty i inne dokumenty), wyniki badań i obliczeń 

hydrogeologicznych po wykonaniu próbnego pompowania,  

5) Wykonawca przekazał Zamawiającemu powykonawczą dokumentację 

hydrogeologiczną. 

 

Zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w Wariancie 2 

po niepowodzeniu wykonania rekonstrukcji studni uważa się jeżeli łącznie zostały 

spełnione nw. warunki: 

1) Wykonawca uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie zezwolenia 

na likwidację studni głębinowej, 

2) Wykonawca przeprowadził fizyczną likwidację studni, 

3) Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego opracował kompletną 

dokumentację geologiczną zlikwidowanego otworu tj. studni nr 4 oraz złożył ją do 

odpowiedniego organu administracji geologicznej. 
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ZAŁĄCZNIKI DO OPZ 

 

1) Dokumentacja studni głębinowej nr 4  

2) Opinia hydrogeologiczna określająca stan techniczny oraz zakres prac i robót 

geologicznych związanych z rekonstrukcją studni wierconej nr 4 na terenie stacji 

wodociągowej ujęcia wody w miejscowości Siemiatycze, woj. podlaskie z 2018r 

3) Pozwolenie wodnoprawne 

4) Sprawozdanie z przebiegu inspekcji, badań i pomiarów studni głębinowej nr 4  

z 2016 r. 

5) „Raport z kamerowania studni nr 4 na terenie ujęcia w Siemiatyczach” i 

„Wnioski po kamerowaniu studni nr 4 w Siemiatyczach” 

 

 

 











































































































Raport z kamerowania studni nr 4 na terenie ujęcia w
Siemiatyczach

Zleceniodawca:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 26
17-300 Siemiatycze

Wykonawca:
Hydroinżynieria Kamil Stachyra
ul. Modzelewskiego 46/50/17
02-679 Warszawa

Data wykonania prac terenowych: 22 grudzień 2021 r.

Raport z kamerowania studni nr 4 Siemiatycze, 22.12.2021 Strona 1 z 14

 



Opis:
Rura osłonowa studni 
wyniesiona ok. 1,20 m 
powyżej terenu.
Kamerowanie 
rozpoczęte od 
umieszczenia kamery  
0,30 m poniżej krawędzi 
rury 18'' – od tego 
położenia rozpoczęto 
pomiar (poziom 0,00 m 
na kamerze)

Głębokości: 0,96 m
Opis:
- połączenie rur (spaw)
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Głębokość: 3,35 m
Opis:
1. poziom zwierciadła 
wody 

Głębokość: 5,78 m 
Opis: 
1. połączenie gwintowe 
rur
2. osad / korozja na 
rurze
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Głębokość: 11,80 
Opis: 
1. połączenie gwintowe 
rur
2. duży osad / korozja 
na rurze

Głębokość: 17,14 m
Opis: 
1. połączenie gwintowe 
rur
2. osad / korozja na 
rurze
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Głębokość: 24,22 m 
Opis: 
1. połączenie gwintowe 
rur
2. osad / korozja na 
rurze

Głębokość: 31,05 m
Opis: 
1. połączenie gwintowe 
rur
2. osad / korozja na 
rurze
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Głębokość: 38,70 m
Opis: 
1. połączenie gwintowe 
rur

Głębokość: 46,25 m 
Opis: 
1. połączenie gwintowe 
rur
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Głębokość: 53,70 m 
Opis: 
1. połączenie gwintowe 
rur

Głębokość: 60,33 m 
Opis: 
1. połączenie gwintowe 
rur
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Głębokość: 60,03 m 
Opis: 
1. widoczny zasyp na 
głębokości 60,41

Głębokość: 60,40 m 
Opis: 
1. zasyp w studni
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Głębokość: 60,40 m 
Opis: 
1. zasyp w studni
2. widoczny element 
(jasny) pod warstwą pyłu

Głębokość: 60,40 m 
Opis: 
1. zasyp w studni
2. widoczny element pod
pyłem 
3. brak widocznego 
gwintu wewnętrznego w 
zasypanej rurze 
(element kolummny 
nadfiltrowej)
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Głębokość: 60,40 m 
Opis: 
1. zasyp w studni

Głębokość: 60,40 m 
Opis: 
1. zasyp w studni
2. widoczna rura stalowa
z zasypem nie zawiera 
widocznego gwintu 
wewnętrznego 
(widoczna pełna rura)
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Poniższe zdjęcia prezentują elementy rury 14'' wyciągnięte ze studni (część nadfiltrowa 
kolumny traconej) w trakcie prac rekonstrukcyjnych, znajdujący się na terenie ujęcia wód 
podziemnych w Siemiatyczach:
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Kamerowanie przeprowadził:

Kamil Stachyra 
uprawnienia geologiczne XII-173

Porównanie kolumny rur w studni nr 4 pomiędzy kamerowaniem w roku 2016 a 2021:

Kamerowanie 30.09.2016 r Kamerowanie 22.12.2021 r.

[m] Opis [m]
„0” - to 0,30
cm poniżej

krawędzi rury
18'' 

[m]
od

powierzchni
terenu

Opis

2,2 Krawędź rury osłonowej 0,96 0,10 Połączenie rur - spaw

 

7,00 Połączenie gwintowe, rura
18''

5,78 4,92 Połączenie gwintowe, rura
18''

13,20 Połączenie gwintowe, rura
18''

11,80 10,94 Połączenie gwintowe, rura
18''

18,40 Połączenie gwintowe, rura
18''

17,14 16,28 Połączenie gwintowe, rura
18''

25,50 Połączenie gwintowe, rura
18''

24,22 23,36 Połączenie gwintowe, rura
18''

32,30 Połączenie gwintowe, rura
18''

31,05 30,19 Połączenie gwintowe, rura
18''

39,90 Połączenie gwintowe, rura
18''

38,70 37,84 Połączenie gwintowe, rura
18''

47,40 Połączenie gwintowe, rura
18''

46,25 45,39 Połączenie gwintowe, rura
18''
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54,90 Połączenie gwintowe, rura
18''

53,70 52,84 Połączenie gwintowe, rura
18''

55,20 Góra kolumny traconej,
14'', 

60,30 59,44 Połączenie gwintowe, rura
18''

Długość pierwszej, górnej
rury stalowej (z kolumny

traconej) to 5,80

61,00 Połączenie gwintowe, rura
14''

60,40 59,54 Zasyp

67,80 Połączenie gwintowe, rura
14''

Poniższa grafika prezentuje poziom urwania rury nadfiltrowej w czasie prac renowacji studni.

Analizując kamerowanie z r. 2016 i r. 2021 wynika, iż wyciągnięta rura nadfiltrowa ze studni powinna

zawierać  część  drugiej/kolejnej  rury  nadfiltrowej  14''  (ok.  60  cm  drugiej  rury)  –  tak  wynika  z

porównania dwóch kamerowań studni.

Dodatkowo  rura  osłonowa  18''  została  wyciągnięta  o  ok.  2,1  m  (w  trakcie  prac

rekonstrukcyjnych studni)
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Hydroinżynieria Kamil Stachyra
ul. Zygmunta Modzelewskiego 46/50/17
02-679 Warszawa

tel/fax 22 647 21 59
tel. 605 228 166

biuro.hydroinzynieria@hydroinzynieria.pl
www.hydroinzynieria.pl 

Warszawa 05.01.2022

Hydroinżynieria Kamil Stachyra

ul. Modzelewskiego 46/50/17

02-679 Warszawa 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 26

17-300 Siemiatycze 

Wnioski po kamerowaniu studni nr 4 w Siemiatyczach

Szanowni Państwo,

Kamerowanie studni nr 4 przeprowadzone w dniu 22.12.2021 r. przedstawiło

zasyp traconej kolumny filtrowej.

Zasyp  kolumny  traconej  powstał  prawdopodobnie  z  powodu  odsłonięcia

kolumny traconej (poziom rur 18'' jest minimalnie poniżej rur 14'' , bądź nawet na

tym samym poziomie

Kolumna  rur  osłonowych  18''  była  zapuszczona  na  głębokości  61  m  ppt
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Hydroinżynieria Kamil Stachyra
ul. Zygmunta Modzelewskiego 46/50/17
02-679 Warszawa

tel/fax 22 647 21 59
tel. 605 228 166

biuro.hydroinzynieria@hydroinzynieria.pl
www.hydroinzynieria.pl 

(dokumentacja po wykonaniu studni).  Pomiar zasypu /  rury nadfiltrowej  fi  14''  to

59,54 m poniżej terenu.

Na kamerowaniu widać ostatnią rurę 18'', wraz z gwintem wewnętrznym oraz

dokręconym  butem  (specjalistyczny  element  do  rur  wiertniczych  dokręcany  do

pierwszej dolnej rury). 

Strona 2 z 5

mailto:biuro.hydroinzynieria@hydroinzynieria.pl


Hydroinżynieria Kamil Stachyra
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Po wyrwaniu pierwszej rury nadfiltrowej z zamkiem, oraz po podciągnięciu

rury osłonowej 18'' o ok. 0,5 m (dowiedziałem się o tym fakcie w dn. 28.12.2021) –

prawdopodobnie nastąpił zasyp traconej kolumny filtrowej (piasek spod buta rury

pod wystąpieniem minimalnego większego ciśnienia w tej warstwie, zapełnił całą

traconą kolumnę filtrową).
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Znając  prawdopodobną  diagnozę  zasypu  –  należy  przeanalizować  możliwość

zabezpieczenia tak studni, aby móc ewentualnie rozpocząć eksploatację studni bez

piaszczenia. (możliwe jest także rozerwanie siatki filtracyjnej wokół czynnej części

filtra, jednakże studnia po pracach rekonstrukcji nie była pompowana).

Należy rozważyć w niniejszym przypadku:

– likwidację studni nr 4

– wykonanie studni zastępczej – 4 BIS.

Należy dodać, że rury w studni nr 4 są już częściowo skorodowane (widać na rurze

14''  wyciągniętej  ze  studni).  Studnia  nr  4  została  wykonana  w 1988  r.  Studnie
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projektuje się na ok. 40 lat pracy (później spada wydajność). Zasadnym wydaje się

fakt, aby wykonać nową studnię w odległości ok. 20-30 m od aktualnej lokalizacji

studni nr 4.

Z poważaniem,

Kamil Stachyra
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