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1. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Obiekt wyposażony jest w niezależne systemy  uzdatniania wody basenowej (OBIEGI 
WODNE), oddzielne dla basenów o różnych funkcjonalnościach. 
 

Opis Maksymalny wydatek stacji 
uzdatniania wody 

 [m3/h] 
Basen pływacki  

OBIEG 1 ok. 150 

Basen rekreacyjny, brodzik, 
zjeżdżalnia wodna 

OBIEG 2 
ok. 309 

Wanna (basen)  
z hydromasażem 

OBIEG 3 
ok. 23 

 
Filtracja wody basenowej prowadzona jest w filtrach cylindrycznych, ciśnieniowych 
przystosowanych do zastosowania w nich złoża filtracyjnego o sumarycznej wysokości 
150cm. W filtrach używane było złoże filtracyjne żwirowo piaskowe, które z racji znacznego 
zużycia, nie pozwalało na prowadzenie optymalnej filtracji i uzdatniania wody w basenach. 
Istniejące filtry stalowe są urządzeniami pracującymi  ok. 20 lat. Wewnętrzne powierzchnie 
filtrów są skorodowane, a „grzybki”/”dysze” filtracyjne częściowo uszkodzone. Remont 
wewnętrznych elementów filtrów zostanie wykonany w ramach oddzielnego postępowania i 
nie jest objęty niniejszym projektem. 
Zamontowane pierwotnie układy ozonowania wody nie są używane, a urządzenia i rurociągi 
ozonowania wody zostały odłączone od podstawowych instalacji. 
Instalacja uzdatniania wody wymaga modernizacji, która pozwoli na uzyskanie jakości wody 
uzdatnionej spełniającej współczesne wymagania oraz znacząco obniży koszty 
eksploatacyjne obiektu. 

 
2. OPIS ROBÓT 

 
Celem wymiany złoża filtracyjnego w filtrach (w połączeniu z  ustaleniem  nowych parametrów 
pracy systemów uzdatniania wody)  jest wypełnienie wymagań stawianych przez: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 2.12.2015 POZ. 2016 W SPRAWIE 
WYMAGAŃ, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH. 

 
Projektuje się zastosowanie w filtrach cylindrycznych złoża filtracyjnego typu hybrydowego tj. 
warstwa podpierająca/nośna żwirowa, warstwa  filtracyjna ze szkła aktywowanego np. typ AFM 
(lub równoważne) oraz warstwa  filtracyjna z węgla aktywnego. 
Zastosowanie nowego złoża filtracyjnego w filtrach poprawi jakość filtracji  oraz zwiększy 
„dopłukiwalność” złoża filtracyjnego. Dzięki temu, złoże filtracyjne w filtrach pozostanie w 
dobrej/niezmiennej w czasie „kondycji” technologicznej znacznie dłużej niż używane wcześniej 
złoże żwirowo piaskowe.  
Przewidywana jest wymiana złoża filtracyjnego typu hybrydowego (warstwa 
podpierająca/nośna żwirowa, warstwa  filtracyjna ze szkła aktywowanego) nie wcześniej niż po 
25 latach użytkowania.  
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Dzięki zastosowaniu nowego złoża filtracyjnego osiągnięta zostanie znaczna oszczędność w 
zużyciu wody, zmniejszenie ilości zrzucanych ścieków popłucznych, a co za tym idzie 
zmniejszy się zapotrzebowanie energii cieplnej przeznaczonej na podgrzanie strumienia wody 
uzupełniającej. 

 
Opis systemu uzdatniania wody basenowej  przy zastosowaniu filtrów ciśnieniowych ze 
złożem hybrydowym (warstwa podpierająca/nośna żwirowa, warstwa  filtracyjna ze szkła 
aktywowanego np. typ AFM lub równoważne oraz warstwa  filtracyjna z węgla aktywnego). 

 
Sposób uzdatniania wody: filtrowanie wstępne przez łapacz włókien zintegrowany z pompą 
wody „zanieczyszczonej”, koagulacja, filtrowanie przez filtr wielowarstwowy ciśnieniowy, 
podgrzewanie wody, korekta pH, dezynfekcja podchlorynem sodu.  
Filtrowanie wstępne 
Filtrowanie wstępne odbywa się przy użyciu łapacza włókien, w który wyposażona jest  
pompa obiegowa. Wychwytuje  ona większe  zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpiecza  
pompę przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Konstrukcja pompy umożliwia łatwy dostęp 
do łapacza włókien i szybkie jego oczyszczenie. 

 
Koagulacja 
Rodzaj koagulanta       siarczan glinu lub równoważny 
Dawka koagulanta    0.5-1.0 ml/m3 
Miejsce dozowania          za pompami wody obiegowej, przed filtrami 
Sposób dozowania    za pomocą pompy dozującej 

 UWAGA: 
Zaleca się stosowanie koagulanta typ APF lub równoważnego (o zawartości chlorku poliglinu 
nie mniejszej niż 20%) 
 
Filtrowanie przez filtr wielowarstwowy ciśnieniowy 
Filtry o średnicy 1800mm i 2100mm - filtry wypełnione są złożem o wysokości 1,5m. 
Przewiduje się zastosowanie warstwy podpierającej/nośnej żwirowej o wysokości 0.30m oraz 
warstwy filtracyjnej o wysokości 1.2m.  
Filtr o średnicy 1000mm - filtr wypełniony jest złożem o wysokości 1,2m. Przewiduje się 
zastosowanie warstwy podpierającej/nośnej żwirowej o wysokości 0.20m oraz warstwy 
filtracyjnej o wysokości 1.0m.  
Woda ze zbiornika przelewowego (wyrównawczego) jest przepompowywana do filtra pompą 
obiegową/filtracyjną (z łapaczem zanieczyszczeń) wyposażoną w falownik.  
Równocześnie odbywa się odpływ wody przefiltrowanej z filtra.   
Woda do płukania filtra jest pobierana ze zbiornika przelewowego. 

 
Charakterystyka złoża filtracyjnego: 
- potwierdzona możliwość mechanicznej filtracji i wypłukania ≥ 82% zanieczyszczeń wielkości 
5µm w wodzie filtrowanej 
- zdolność do wypłukania minimum 90% zanieczyszczeń przy spadku ciśnienia nie większym 
niż 0.5 bar pod koniec cyklu filtracyjnego przy płukaniu wstecznym o prędkości 45 m/h i 
czasie płukania nie dłuższym niż 4 minuty; po płukaniu wstecznym różnica ciśnień nie 
powinna być większa niż 1,5 bar.  
- odporność na zanieczyszczenie biologiczne i zapewnienie stabilnego procesu filtracji 
mechanicznej, gwarantowana odporność na zbrylanie się przez co najmniej 6 lat eksploatacji.  
- zawartość białego szkła nie większa niż 5%  
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Złoże filtracyjne powinno posiadać certyfikat na używanie go do uzdatniania wody do picia 
zgodnie z Regulacją 31 prawodawstwa unijnego dotyczącego wody do picia lub/i posiadać 
certyfikat NSF 61 i być wyprodukowane zgodnie ze standardami ISO 9001.  
Filtry i złoże są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną i posiadają atest PZH. 
Ekspansja złoża mniejsza niż 15-20% przy prędkości 45m/h w temperaturze 20 st. C 

 
Fizyczne parametry złoża filtracyjnego: 
- twardość      > 7 mohs 
- sferyczność      > 0.8 
- krągłość       > 0.6 
- współczynnik jednorodności   < 1.5 - 1.7  
- proporcje wymiarów ziarna    2 to 2.4 
- czystość       > 99.95% 
- zanieczyszczenie organiczne   < 50ppm 

 
Warstwy i  granulacja złoża: 
 
Obieg filtracyjny nr 1 (2 x filtr Ø1800), obieg filtracyjny nr 2 (3 x filtr Ø2100) 
Warstwa podpierająca/nośna: 
-żwir (3,0 - 5,0 mm) – 150mm 
-żwir (2,0 - 3,0 mm) – 150mm 
Warstwa filtracyjna: 
-zielone szkło typ AFM lub równoważne (1,0 - 2,0 mm) – 250mm 
-zielone szkło typ AFM lub równoważne (0,4 - 1,0 mm) – 750mm 
-węgiel aktywny z orzecha kokosowego typu CC 8x16 lub równoważne - 1,18 - 2,36mm o 
gęstości nasypowej 500 kg/m3 - 200mm 
 
Obieg filtracyjny nr 3 (1 x filtr Ø1000) 
Warstwa podpierająca/nośna: 
-żwir (3,0 - 5,0 mm) – 100mm 
-żwir (2,0 - 3,0 mm) – 100mm 
Warstwa filtracyjna: 
-zielone szkło typ AFM lub równoważne (1,0 - 2,0 mm) – 250mm 
-zielone szkło typ AFM lub równoważne (0,4 - 1,0 mm) – 600mm 
-węgiel aktywny z orzecha kokosowego typu CC 8x16 - 1,18 - 2,36 mm o gęstości nasypowej 
500 kg/m3 - 150mm 

 
Płukanie filtra  odbywać się będzie  nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (chyba że wcześniej 
spadek ciśnienia na złożu osiągnie wartość Δp≥ 0.5 bar).  
Program płukania: 
Woda do płukania filtrów pobierana jest przez pompy obiegowe ze zbiornika przelewowego.  
Ilość wody pobieranej do płukania filtrów jest ujęta w bilansie wody potrzebnej do 
uzupełnienia, która zgodnie z normą DIN 19643 jest proporcjonalna do ilości osób 
korzystających z basenu i wynosi minimum 30dm3/osobę. 

 
Woda do płukania filtra pobierana jest ze  zbiornika przelewowego i odprowadzana do 
kanalizacji sanitarnej.  
 
Program płukania filtra: 
1 faza: płukanie wodą, prędkość 40m/h – 1-2 min. 
2 faza: odpowietrzenie złoża 1 min. 
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3 faza: płukanie wodą, prędkość  40m/h – 3-5 min. 
4 faza: odprowadzenie pierwszego filtratu – 0,5-1 min. 
5 faza: zakończenie płukania, przełączenie w tryb pracy. 
Wydajność wodną podczas płukania filtrów należy dostosować do właściwości fizycznych 
złoża filtracyjnego, w taki sposób żeby uniknąć niekontrolowanego odpływu elementów złoża 
do kanalizacji. Studnia zrzutowa dla popłuczyn z filtrów o średnicy 2100mm i 1800mm, 
powinna posiadać odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej o wydajności chwilowej 140m3/h  
(zalecane 175m3/h). 
UWAGA: dla polepszenia skuteczności płukania filtrów, zaleca się zamontowanie systemu 
płukania powietrznego filtrów. 
Korekta pH 
Rodzaj korektora     - kwas siarkowy lub równoważny 
Dawka korektora  - do ustalenia w czasie eksploatacji 
Miejsce dozowania - do rurociągu wody obiegowej za filtrem 
Sposób dozowania - za pomocą dozownika z pompą sterowaną automatycznie 
Dozowniki są zlokalizowane w pomieszczeniu korektora pH. 

 
Dezynfekcja   
Rodzaj środka dezynfekcyjnego      - podchloryn sodu 13% (handlowy) 
Średnia dawka środka dezynfekcyjnego  - 0.5-2.0 g Cl2/m3 
Miejsce dozowania        - do rurociągu wody obiegowej za filtrem 
Sposób dozowania  - za pomocą dozownika z pompą sterowaną 

automatycznie 
Stężenie chloru w wodzie basenowej – wielkość wymagana: 0.3 – 0.6 (mg chloru/dm3 wody) 
Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu 
technologicznego. 
 
Wydajność instalacji. 
Dla proponowanego systemu filtracji, prędkość liniową filtracji zaleca się obniżyć do 20 m/h. 
Wielkość taka jest optymalna i pozwala na uzyskanie zadowalającego efektu oczyszczania 
wody.  
Istniejące pompy są wyposażone w falowniki, dzięki czemu możliwa jest płynna regulacja 
wydajności filtracji, a także intensywności płukania dopasowanej do właściwości elementów 
złoża filtracyjnego. 
   

Opis 
Wydatek stacji 
uzdatniania wody przy 
prędkości filtracji 30m/h 

Wydatek stacji 
uzdatniania wody przy 
prędkości filtracji 20m/h 

 [m3/h] [m3/h] 
Basen pływacki  

OBIEG 1 ok. 150 ok. 100 

Basen rekreacyjny, 
brodzik, zjeżdżalnia 

wodna 
OBIEG 2 

ok. 309 ok. 206 

Wanna (basen)  
z hydromasażem 

OBIEG 3 
ok. 23 ok. 15 
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ZRZUT POPŁUCZYN Z FILTRÓW 

 
OBIEG NR 1 – BASEN PŁYWACKI  
Maksymalny wydatek zrzutu popłuczyn z filtrów wynosi Qmax.= 102 m3/h. Filtry  płukane są w 
godzinach nocnych. Dokładny czas i częstotliwość płukania filtrów zostanie ustalony w czasie 
rozruchu technologicznego. Popłuczyny z filtrów zrzucane są do kanalizacji sanitarnej. Każdy 
filtr płukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Płukanie nie może zostać przerwane.  
Ilość popłuczyn z filtrów: 
dla filtrów 2 x Ø1800   - 8.5 m3 x 4 (102m3/h, zrzut w ciągu 5 minut)= 34 m3 /tydz. 

 
OBIEG NR 2 – BASEN REKREACYJNY 
Maksymalny wydatek zrzutu popłuczyn z filtrów wynosi Qmax.= 138,5 m3/h. Filtry  płukane są w 
godzinach nocnych. Dokładny czas i częstotliwość płukania filtrów zostanie ustalony w czasie 
rozruchu technologicznego. Popłuczyny z filtrów zrzucane są do kanalizacji sanitarnej. Każdy 
filtr płukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Płukanie nie może zostać przerwane.  
Ilość popłuczyn z filtrów: 
dla filtrów 3 x Ø2100   - 11.5 m3 x 6 (138,5m3/h, zrzut w ciągu 5 minut)=69 m3 /tydz. 

 
OBIEG NR 3 – WANNA JACUZZI  
Maksymalny wydatek zrzutu popłuczyn z filtrów wynosi Qmax.= 31,5 m3/h. Filtry  płukane są w 
godzinach nocnych. Dokładny czas i częstotliwość płukania filtrów zostanie ustalony w czasie 
rozruchu technologicznego. Popłuczyny z filtrów zrzucane są do kanalizacji sanitarnej. Każdy 
filtr płukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Płukanie nie może zostać przerwane.  
Ilość popłuczyn z filtrów: 
dla filtra 1 x Ø1000   - 2.6 m3 x 2 (31,5m3/h, zrzut w ciągu 5 minut)=5.2 m3 /tydz. 

 
3. WYMAGANIA REALIZACYJNE  

a. Wymianę złoża w filtrach należy wykonać po przeprowadzonym remoncie 
wewnętrznych elementów filtrów (powierzchnia ścian i den, dysze filtracyjne) 

b. Nowe złoże wypełniające filtry należy wsypywać w sposób nie powodujący uszkodzenia 
dysz filtracyjnych 

c. Sumaryczna wysokość warstw wypełnienia filtra powinna być dostoswana do wysokości 
leja odpływowego – podczas płukania i „ekspansji” wypełniania ok. 20% (ok. 30cm), 
uniesione złoże filtracyjne nie powinno odpływać do leja i dalej do kanalizacji 

d. Przed przystąpieniem do właściwej eksploatacji filtrów z nowym wypełnieniem, należy 
przeprowadzić rozruch technologiczny - płukanie początkowe: 
- złoże żwirowe i szklane –płukanie wodne przez ok. 30 min. 
- po zasypaniu węgla aktywnego – płukanie wodne przez ok. 30 min. 
oraz filtrację „początkową” połączoną ze zrzutem do kanalizacji („pierwszy filtrat”) – 
przez ok. 30 min. 

e. Po uruchomieniu systemów filtracyjnych z nowym wypełnieniem filtrów uzdatnianie 
wody będzie prowadzone bez systemu ozonowania 

 
 

4. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE 
a. Przewidywana jest wymiana złoża filtracyjnego typu hybrydowego (warstwa 

podpierająca/nośna żwirowa, warstwa  filtracyjna ze szkła aktywowanego) nie wcześniej 
niż po 25 latach użytkowania.  

b. Eksploatacyjne uzupełniane warstwy węgla aktywnego – co 6 miesięcy ok. 50% objętości. 
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5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYPEŁNIENIA FILTRÓW 

 
Warstwa podpierająca/nośna: 
-żwir filtracyjny (3,0 - 5,0 mm) – 150mm  --     2.4 m3  
w tym: 
dla 3 filtrów Ø2100mm  - 1.557m3 
dla 2 filtrów Ø1800mm  -  0.763m3  
dla 1 filtra Ø1000mm  -  0.08m3  
- masa 3800kg 
 
-żwir filtracyjny (2,0 - 3,0 mm) – 150mm   --   2.4 m3  
dla 3 filtrów Ø2100mm  - 1.557m3 
dla 2 filtrów Ø1800mm  -  0.763m3  
dla 1 filtra Ø1000mm  -  0.08m3  

      - masa 3800kg 
 
Warstwa filtracyjna: 
-zielone szkło typ AFM lub równoważne  1,0 - 2,0 mm – 250mm  --- 4.07m3  
dla 3 filtrów Ø2100mm  - 2.6m3 
dla 2 filtrów Ø1800mm  -  1.27m3  
dla 1 filtra Ø1000mm-  0.2m3 

      - masa 5087kg 
 
-zielone szkło typ AFM  lub równoważne 0,4 - 1,0 mm – 750mm   ---  12.08m3  
dla 3 filtrów Ø2100mm  - 7.8m3 
dla 2 filtrów Ø1800mm  -  3.81m3  
dla 1 filtra Ø1000mm-  0.47m3 
- masa 15100kg 
 
-węgiel aktywny z orzecha kokosowego typu CC 8x16 lub równoważne - 1,18 - 2,36 mm o 
gęstości nasypowej 500 kg/m3 - 200mm      ----    3.22m3  
dla 3 filtrów Ø2100mm  - 2.1m3 
dla 2 filtrów Ø1800mm  -  1m3  
dla 1 filtra Ø1000mm-  0.12m3 
masa 1610kg 
 

Podane w zestawieniu ilości obejmują wypełnienie dla: 
 3 x filtr 2100 (wysokość złoża 1.5m) 
 2 x filtr 1800 (wysokość złoża 1.5m) 
 1 x filtr 1000 (wysokość złoża 1.2m) 
 

6. OBLICZENIA OSZCZĘDNOŚCI PO ZASTOSOWANIU ZŁOŻA SZKLANEGO TYP AFM 
(lub równoważnego) 

 Dane z obiegów basenowych Numer obiegu Obieg 3 Obieg 2 Obieg 1 
  

 

Rodzaj 
basenu wanna rekreac. sportowy 

  
 

Jednostki Wartość Wartość Wartość 
  Ilość filtrów  szt. 1 3 2   
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Średnice filtrów mm 1000 2100 1800 
  Ilość pomp filtracyjnych szt. 1 2 1   

 Moce pomp filtracyjnych kW 2,2 11 5,5 
  Średnica głównego rurociągu tłocznego DN 50 250 150 
  Czas płukania wodą min 8 8 8 
  Czas płukania powietrzem min 5 5 5 
  Cena wody  zł/m3 6 6 6 
  Cena ścieków zł/m3 6 6 6 
  Cena ciepła  zł/kWh 0,22 0,22 0,22 
  Cena energii elektrycznej zł/kWh 0,60 0,60 0,60 
  

  
      

  Obliczenia 
 

      SUMA 
 Powierzchnia filtracji m2 0,79 10,39 5,09 16 m2 

Prędkość przepływu przez złoże piaskowe dla 
płukania  m/h 50 50 50 

  Zużycie wody na 1 płukanie wszystkich filtrów m3 5,23 69,24 33,91 108 m3 
Koszt wody na jedno płukanie filtrów zł 31 415 203 650 zł 
Koszt ścieków z jednego płukania zł 31 415 203 650 zł 
Koszt wody i ścieków z jednego płukania filtrów zł 63 831 407 1 301 zł 
Ilość płukań filtrów w miesiącu (co 3 dni) płukań 10 10 10 

  Koszt wody i ścieków w miesiącu na płukanie 
filtrów zł 628 8 308 4 069 13 006 zł 
Roczny koszt wody i ścieków na płukanie filtrów zł 7 536 99 701 48 833 156 071 zł 

  
      

  Oszczędności wody 
 

      
  Prędkość przepływu przez złoże szklane dla 

płukania m/h 40 40 40 
  Czas płukania złoża szklanego wodą  min 5 5 5 
  Zużycie wody na 1 płukanie wszystkich filtrów m3 2,62 34,62 16,96 54 m3 

Koszt wody i ścieków z jednego płukania filtrów zł 31 415 203 650 zł 
Ilość płukań filtrów w miesiącu płukań 10 10 10 

  Koszt wody i ścieków w miesiącu na płukanie 
filtrów zł 314 4 154 2 035 6 503 zł 
Roczny koszt wody i ścieków na płukanie filtrów zł 3 768 49 851 24 417 78 035 zł 

  
      

  Oszczędność wody i kanalizacji roczna w zł zł 3 768 49 851 24 417 78 035 zł 

  
      

  Oszczędność ciepła 
 

      
  Ilość wody zużytej na płukanie filtrów ze złożem 

piaskowym m3/miesiąc 52 692 339 1 084 m3 
Ilość wody zużytej na płukanie filtrów ze złożem 
szklanym m3/miesiąc 26 346 170 542 m3 
Różnica w zużyciu wody (oszczędność) m3/miesiąc 26 346 170 542 m3 
Ilość ciepła potrzebna na podgrzew wody o 20 
st. C złoże piaskowe kWh/miesiąc 1 217 16 105 7 888 25 210 kWh 
Ilość ciepła potrzebna na podgrzew wody o 20 
st. C złoże szklane kWh/miesiąc 609 8 052 3 944 12 605 kWh 
Koszty podgrzewu wody zużytej na płukanie 
filtrów złoże piaskowe zł/miesiąc 268 3 543 1 735 5 546 zł 
Koszty podgrzewu wody zużytej na płukanie 
filtrów złoże szklane zł/miesiąc 134 1 771 868 2 773 zł 



str. 10 
 

Koszty podgrzewu wody zużytej na płukanie 
filtrów złoże piaskowe zł/rok 3 214 42 516 20 824 66 554 zł 
Koszty podgrzewu wody zużytej na płukanie 
filtrów złoże szklane zł/rok 1 607 21 258 10 412 33 277 zł 

      Oszczędność ciepła na zamianie rodzaju złoża 
filtracyjnego zł/rok 1 607 21 258 10 412 33 277 zł 

  
      

  
  

      
  Zestawienie oszczędności 

 
      

  Oszczędność wody i kanalizacji roczna w zł zł 3 768 49 851 24 417 78 035 zł 
Oszczędność ciepła na zamianie rodzaju złoża 
filtracyjnego zł/rok 1 607 21 258 10 412 33 277 zł 

          111 312 zł 
Oszczędności prądu przy zmniejszeniu 
wydajności o 10% zł 3 079 30 793 7 698 41 570 zł 
Oszczędności prądu przy zmniejszeniu 
wydajności o 20% (noc, święta) zł 5 588 55 884 13 971 75 443 zł 

     
152 883 zł 

     
186 755 zł 

 
UWAGA: 
Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy 
technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako 
informację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób 
konieczny do użycia. 
Autor dokumentacji dopuszcza zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i 
technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których 
mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spełnienie warunków ustawy o wyrobach budowlanych 
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od 
określonego w projekcie i specyfikacji. 
Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzającej równoważność i 
zatwierdzenia przez Inwestora. 

 


