
Załącznik nr 1  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
BADANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA NA TERENIE I WOKÓŁ KRAJOWEGO 
SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W RÓŻANIE W 2019 ROKU  
 
1. Obserwacje hydrologiczno – meteorologiczne: 

1.1. Pomiary położenia zwierciadła wody w piezometrach na terenie (10pN, 11p bis, 12p bis, 17pN, 18pN, 130p, 
131p, 132p)  i w otoczeniu (F1, F16, 95p) KSOP w Różanie –  raz w tygodniu z dokładnością do 1 cm; 

1.2. Pomiary wysokości opadu ze stacji meteorologicznej na terenie KSOP w Różanie – codziennie; 
1.3. Pomiary wysokości opadu atmosferycznego w otoczeniu KSOP w Różanie, ze stacji meteorologicznej IMGW 

zlokalizowanej w Czarnowie, gmina Goworowo – codziennie; 
1.4. Pomiary temperatury powietrza ze stacji meteorologicznej na terenie KSOP w Różanie                                  

– codziennie. 
2. Badania hydrogeochemiczne próbek wody gruntowej: 

2.1. Oznaczenia: pH, elektrolityczna przewodność właściwa, NH4, zasadowość ogólna, HCO3, aniony  (F, Cl, Br, 
NO2, NO3, SO4, HPO4), kationy (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, SiO2, 
Sr, V, Ti, Zn) – jedno oznaczenie w ciągu roku dla 9 próbek wody pobranych z piezometrów 4pN, F1 ,F2N, 
F4, 12p bis, 95p, 131p oraz ze źródła i wysięku na skarpie Narwi. 
 

3. Pomiary zmian wilgotności objętościowej w gruncie – dwa razy w ciągu roku: 
3.1. Pomiary będą przeprowadzane w czterech zainstalowanych na terenie KSOP w Różanie reperach; 
3.2. Pomiary wilgotności objętościowej przy pomocy sondy izotopowej będą wykonywane dwukrotnie  

w interwale głębokościowym co 0,2-0,4 m. 
 

4. Pomiary stężenia trytu i sumarycznej aktywności beta w próbkach wody: 
4.1. Próbki wody gruntowej z pięciu wytypowanych piezometrów (12p bis, 17pN, 18pN, 131p, 132p)                         

oraz z miejskiego ujęcia wodociągowego nr 1 będą pobierane w I półroczu 2019 r.; 
4.2. Próbki wody gruntowej z siedemnastu piezometrów (1pN, 2pN, 3pN, 12p bis, 17pN, 18pN, 23pN, 24pN, 

130p, 131p, 132p, F1, F2N,  F5N, F16, 94p, 95p), ze źródła, wysięku i z miejskiego ujęcia wodociągowego nr 
1 będą pobierane w II półroczu 2019 r.; 

4.3. W przypadku uszkodzenia,  któregokolwiek z ww. piezometrów lub w przypadku braku możliwości pobrania 
próbki, należy pobrać ją z piezometru zlokalizowanego najbliżej miejsca, w którym znajduje się uszkodzony 
piezometr; 

4.4. Analiza wyników zostanie przedstawiona za pomocą oprogramowania typu GIS. 
 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie z wykonania zakresu przedmiotu umowy 

wskazanego w pkt. 1- 4 w opracowaniu, które zawierać będzie:  
5.1. prezentację wyników w formie opisowej oraz graficznej,  
5.2. opis metodologii pomiarów i badań, 
5.3. analizę wyników pomiarów i badań.   
Zestawienie wyników pomiarów zwierciadła wód podziemnych będą przedstawione w postaci mapy                     
z hydroizohipsami. 
 

6. Udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Radiologicznej przy Radzie Miejskiej w Różanie celem 
zaprezentowania i omówienia wyników opracowania (raz w roku). 

 

 


