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1 Wprowadzenie 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego 
Nazwa projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach” 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogólne, odnosi si  do wymaga  wspólnych dla 
poszczególnych wymaga  technicznych, dotycz cych wykonania i odbioru Robót budowlanych, które 
zostan  wykonane w ramach Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach. 

 

Lokalizacja inwestycji: 

Miejscowo omianki, Gmina omianki, województwo mazowieckie. 

Zak ad Wodoci gów i Kanalizacji w omiankach Sp. z o.o.  

Oczyszczalnia cieków,  

ul. Brukowa 2a,  

05 – 092 omianki 

 

Inwestor:  

Zak ad Wodoci gów i Kanalizacji w omiankach Sp. z o.o.  

ul. Rolnicza 244,  

05 – 092 omianki, Kie pin 

 

Jednostka projektowa  

EKOWATER Sp. z o.o.  

ul. Warszawska 31 

05 – 092 omianki  

 

Opis istniej cej oczyszczalni cieków. 
Oczyszczalnia cieków w omiankach jest oczyszczalni  mechaniczno-biologiczn  z chemicznym 
usuwaniem fosforu, która zosta a zaprojektowana do przyjmowania i unieszkodliwiania dwóch rodzajów 
cieków bytowo-gospodarczych:  

 
 cieków dop ywaj cych sieci  kanalizacyjn ,  
 cieków dowo onych taborem asenizacyjnym.  

 
Oczyszczanie cieków realizowane jest metod  osadu czynnego, z wykorzystaniem procesów rozk adu 
zwi zków organicznych, nitryfikacji, denitryfikacji oraz cz ciowej defosfatacji biologicznej wspomaganej 
procesem chemicznego str cania fosforu.  

cieki dop ywaj ce sieci  kanalizacyjn  trafiaj  do oczyszczalni z pompowni g ównej, znajduj cej si  przy 
ul. kowej. W pierwszej kolejno ci poddawane s  oczyszczaniu mechanicznemu, które stanowi wst pne 
przygotowanie do wprowadzenia cieków do reaktora.  
Ma ono na celu eliminacj  wszystkich zanieczyszcze , które mo na usun  w wyniku procesów 
mechanicznych. Obecnie urz dzenia do mechanicznego oczyszczania cieków stanowi  istotny element 
uk adu technologicznego, który ma znacz cy wp yw na jako  i sprawno  zachodz cych w pó niejszych 
etapach reakcji.  
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Do obiektów wst pnego oczyszczania nale :  
 

 krata mechaniczna schodkowa, która zast pi a uprzednio dzia aj  krat  strunow  oraz sito 
limakowe,  

 piaskownik o ruchu okr nym.  
 

cieki przep ywaj  przez krat  mechaniczn  gdzie zostaj  pozbawione cz ci sta ych. Nast pnie cieki 
przep ywaj  do piaskownika pionowego wirowego o ruchu okr nym (Geigera) w celu oddzielenia 
cz stek mineralnych. Nagromadzony w procesie sedymentacji piasek zbierany jest w komorze piaskowej, 
a nast pnie przepompowany zostaje do separatora piasku, gdzie jest odwadniany i sk adowany w 
kontenerze. Skratki, piasek oraz osad nadmierny s  wywo one poza teren oczyszczalni przez 
specjalistyczn  firm , posiadaj  wymagane prawem zgody, pozwolenia i decyzje, gdzie nast puje ich 
dalsza przeróbka.  
 
W dalszej kolejno ci cieki przep ywaj  do selektora, gdzie nast puje ich mieszanie z osadem 
recyrkulowanym oraz ciekami dostarczanymi do oczyszczalni taborem asenizacyjnym. Zadaniem 
selektora jest zredukowanie rozwoju bakterii nitkowatych, których obecno  ma negatywny wp yw na 
indeks osadu i w ciwo ci sedymentacyjne osadu czynnego. Nast pnie cieki grawitacyjnie przep ywaj  
do reaktora osadu czynnego typu Carrousel. cieki z reaktora wraz z osadem czynnym poprzez podwójny 
przelew przep ywaj  do dwóch osadników wtórnych radialnych, gdzie nast puje grawitacyjna 
sedymentacja osadu na dnie zbiornika. Oczyszczone i pozbawione osadu cieki z osadników wtórnych 
odp ywaj  do pompowni przewa owej i s  odprowadzane do odbiornika, który stanowi rzeka Wis a.  
 

cieki dostarczane do oczyszczalni taborem asenizacyjnym s  wt aczane do zbiornika retencyjnego 
zlokalizowanego w punkcie zlewnym. Nast pnie przep ywaj  przez krat  mechaniczn  w celu 
wyeliminowania skratek, po czym podawane s  do zbiornika u redniaj cego, gdzie zainstalowane jest 
urz dzenie mieszaj co - natleniaj ce, maj ce na celu wyrównanie st cieków. Zamontowana w 
zbiorniku pompa przepompowuje cieki do selektora i zostaj  one wymieszane ze ciekami 
dop ywaj cymi do oczyszczalni sieci  kanalizacyjn . 
 
Osad recyrkulowany z osadników wtórnych, zawracany jest do bioreaktora Carrousel za pomoc  pomp 
recyrkulacyjnych, natomiast osad nadmierny jest usuwany pomp  do zag szczacza osadu.  
Jego uwodnienie na wlocie do zag szczacza wynosi ok. 99,5%. W zag szczaczu zainstalowano mieszad o 
w celu u rednienia st enia osadu podawanego do stacji mechanicznego odwodniania. Tam jest 
wymieszany z wcze niej przygotowanym polielektrolitem i trafia do prasy ta mowej, co powoduje dalsze 
jego odwodnienie do 83-87%. Odwodniony osad jest przenoszony transportowany przeno nikiem 
limakowym do kontenera umieszczonego przed budynkiem. Osad odwodniony zostaje gromadzony na 

placu sk adowym, gdzie jest magazynowany i przesypywany wapnem.  
 
Nast pnie osad jest okresowo odbierany przez specjalistyczne firmy i wywo ony poza teren oczyszczalni 
jako substrat naturalnej masy kompostowej. Skratki i piasek równie  magazynowane s  na placu 
magazynowym w specjalnie wyznaczonych boksach, a nast pnie s  wywo one przez specjalistyczne 
firmy. 
 
Zakres modernizacji istniej cej oczyszczalni cieków. 
Zgodnie z przed onym Programem Funkcjonalno - U ytkowym stanowi, e w zakresie technologii 
oczyszczalni cieków i wymaga  dla cieków oczyszczonych zak ada si  nast puj cy g ówny kierunek 
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni cieków oraz jej poszczególnych obiektów:  

a) dostosowanie podstawowego procesu technologicznego w zakresie biologicznego oczyszczania 
cieków do parametrów umo liwiaj cych oczyszczanie docelowych adunków zanieczyszcze  w 

wymaganym stopniu np. poprzez zwi kszenie st enia osadu czynnego w istniej cym reaktorze 
biologicznym typu Carrousel (zastosowanie technologii podci nieniowego odgazowania osadu 
czynnego lub innej równowa nej technologii)  
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b) modernizacj  istniej cego osadnika Imhoffa (pe ni cego funkcj  zbiornika u redniaj cego i 
zag szczacza osadu) na zbiornik wielofunkcyjny o nast puj cych funkcjach:  

 
 zbiornika nadmiernego osadu czynnego z funkcj  jego dodatkowej stabilizacji;  
 zbiornika u redniaj cego cieków dowo onych taborem asenizacyjnym;  
 rezerwowego ci gu oczyszczania cieków w sytuacjach awaryjnych lub remontu podstawowego 

ci gu oczyszczania;  
 

c) modernizacja lub budowa nowych komór rozdzia u i po czeniowych dla zapewnienia 
proporcjonalnego obci ania obiektów technologicznych ciekami oraz osadem – by zapewni  
wymagane obci enie obiektów pracuj cych równolegle (przyk adowo: osadniki wtórne, ci gi 
technologiczne oczyszczania cieków – dla przypadku konieczno ci jednoczesnego ich 

ytkowania);  
 

d) dostosowanie ci gu osadowego oczyszczalni cieków do nowych parametrów procesu;  
 

e) budow  s onecznych suszarni osadu;  
 

f) budow  zadaszenia tymczasowego placu sk adu osadu;  
 

g) przebudow  i modernizacj  instalacji elektrycznych oraz AKPiA.  
  

W czasie prowadzenia Robót budowlanych - modernizacyjnych istniej ca oczyszczalnia b dzie 
eksploatowana.  
 
Projekt swoim zakresem merytorycznym obejmuje :  

a) wymian  kraty schodkowej w punkcie zlewnym cieków dowo onych oraz instalacj  kraty 
cznej (awaryjnej) na dop ywie cieków do reaktora biologicznego, 

 
b) budow  nowego piaskownika wirowego (lub w przypadku modernizacji istniej cego piaskownika 

– drugiego, nowoprojektowanego piaskownika pracuj cego równolegle) – tak aby zapewni  
przepustowo  dla maksymalnego przep ywu godzinowego;  

 
c) instalacj  automatycznej stacji poboru próbek na odp ywie z oczyszczalni;  

 
d) instalacj  biofiltrów przy kracie mechanicznej, punkcie zlewnym oraz suszarni s onecznej 

osadów;  
 

e) implementacj  technologii biologicznego oczyszczania cieków np. systemu podci nieniowego 
odgazowania osadu;  

 
f) modernizacj  lub budow  nowych komór rozdzia u i po czeniowych dla zapewnienia 

proporcjonalnego obci ania obiektów technologicznych ciekami oraz osadem – by zapewni  
wymagane obci enie obiektów pracuj cych równolegle (przyk adowo: osadniki wtórne, ci gi 
technologiczne oczyszczania cieków – dla przypadku konieczno ci jednoczesnego ich 

ytkowania);  
g) budow  nowego osadnika wtórnego, w ramach dostosowania technologii oczyszczania do 

podci nieniowego odgazowania osadu czynnego lub technologii równowa nej;  
 
h) modernizacj  zgarniaczy istniej cych osadników wtórnych;  

 
i) budow  s onecznej suszarni osadów wraz z przygotowaniem terenu pod ich budow  (rozbiórka 

istniej cych budynków, wycinka zieleni, niwelacja terenu);  
 

j) wymian  instalacji do odwadniania osadu nadmiernego;  
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k) wymian  instalacji wody technologicznej;  

 
l) przebudow  istniej cego osadnika Imhoffa na zbiornik wielofunkcyjny, w tym:  

 
 dobudowanie zbiornika osadu czynnego,  
 wyposa enie zbiorników w system napowietrzania i mieszania,  
 budow  stacji dmuchaw;  
 budow  pompowni na potrzeby ci gu remontowego oczyszczalni cieków.  

 
m) modernizacj  i przebudow  pompowni osadu recyrkulowanego i osadu nadmiernego;  
 
n) wykonanie zadaszenia placu sk adowego osadu nadmiernego na podstawie posiadanej przez 

Zamawiaj cego dokumentacji projektowej (patrz cz  informacyjna PFU);  
 

o) ocieplenie cian reaktora biologicznego Carrousel;  
 

p) wykonanie na nowo ocieplenia cian istniej cych osadników wtórnych oraz ocieplenie nowego 
osadnika wtórnego;  

 
q) adaptacj  i przebudow  ogrodzenia oczyszczalni cieków – uwzgl dnienie nowych dzia ek i 

budowanej suszarni s onecznej osadu;  
 

r) zainstalowanie przep ywomierzy i zasuw regulacyjnych lub innych urz dze  regulacyjnych – w 
szczególno ci dla ustalenia: obci enia adunkiem ci gów technologicznych, przep ywów 
mieszaniny cieków i osadu kierowanych do poszczególnych osadników wtórnych, przep ywów 
osadu recyrkulowanego z poszczególnych osadników wtórnych, przep ywu osadu nadmiernego,  

 
s) dostosowanie i modernizacj  istniej cego uk adu automatyki do nowoprojektowanych oraz 

modernizowanych urz dze ; wszelkie sygna y musz  by  w czone do nowego, kompleksowego, 
otwartego systemu monitoringu przy czym do nowego, kompleksowego otwartego systemu 
monitoringu musi by  mo liwo  pod czenia sygna ów z oko o 100 pompowni sieciowych (z 
terenu miasta) oraz z dwóch stacji uzdatniania wody (SUW – po onej na terenie miasta) i 
planowanych nowych dwóch studni g binowych a tak e z oko o 15 wodomierzy 
zainstalowanych na g ównych ruroci gach sieci wodoci gowej,  

 
t) modernizacj  instalacji elektrycznych oraz zasilania oczyszczalni w energi  elektryczn  – w tym 

wyposa enie oczyszczalni w nowy agregat pr dotwórczy (zasilanie rezerwowe) oraz 
dostosowanie uk adu do zwi kszonego zapotrzebowania mocy,  

 
u) remont istniej cego budynku administracyjno-socjalnego, 

 
v) remont i ocieplenie istniej cego budynku prasy – o ile b dzie on przewidziany do wykorzystania, 

  
w) remont i przebudowa istniej cego budynku magazynowego – w tym wykonanie stanowiska dla 

samochodu asenizacyjnego, przeróbka cz ci magazynowej; ogólnie – po przebudowie budynek 
ogrzewany,  

 
x) zainstalowanie na sta e 4 kontenerów socjalnych dla 8 pracowników ZWiK (szatnia brudna, 

szatnia czysta, WC, 2 natryski),  
 

y) zadaszenie dwóch miejsc zajmowanych przez wozy asenizacyjne w rejonie punktu zrzutu cieków 
dowo onych oraz zadaszenie czterech miejsc parkingowych dla samochodów dostawczych ZWIK. 
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1.3 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowi  integraln  cz  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
wy ej wymienionych Robót .  

Je eli w którymkolwiek z dokumentów stanowi cych cz  dokumentacji przetargowej podany jest typ, 
wskazanie producenta, u ycie nazwy w asnej - nale y przez to rozumie , i  Wykonawca dostarczy, 
zamontuje materia /urz dzenie lepsze lub równowa ne do wymienionego w dokumentacji. 

1.4 Zakres Robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla Robót obj tych 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót dla poszczególnych asortymentów Robót . 

Je eli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót , nale y wykona  j  
zgodnie z odpowiednimi normami bran owymi. 

Nazwy i kody Robót wed ug kodu numerycznego s ownika g ównego Wspólnego S ownika Zamówie  
(CPV) 

45252100-9 -  Roboty budowlane w zakresie zak adów oczyszczania cieków 

45252121-2 -  Instalacje osadu  

45252130-8 -  Wyposa enie zak adów oczyszczania cieków  

45252140-1 -  Roboty budowlane w zakresie zak adów odwadniania osadów  

45260000-7 -  Roboty w zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne  

45261000-4 -  Wykonywanie pokry  i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

45261210-9 -  Wykonywanie pokry  dachowych  

45262000-1 -  Specjalne roboty budowlane inne ni  dachowe  

45262310-7 -  Zbrojenie  

45262311-4 -  Betonowanie konstrukcji  

45262330-3 -  Roboty w zakresie napraw betonu  

45262600-7 -  Ró ne specjalne roboty budowlane  

 

45100000-8 -  Przygotowanie terenu pod budow  

45110000-1 -  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budowlanych, roboty ziemne  

45111000-8 -  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne  

45111200-0 -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne  

45111291-4 -  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45111300-1 -  Roboty rozbiórkowe  

45112000-5 -  Roboty w zakresie usuwania gleby  

45112210-0 -  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45112700-2 -  Roboty w zakresie kszta towania terenu  

45113000-2 -  Roboty na placu budowy  
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45200000-9 -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej 

45210000-2 -  Roboty budowlane w zakresie budynków  

45220000-5 -  Roboty in ynieryjne i budowlane  

45223000-6 -  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45223500-1 -  Konstrukcje z betonu zbrojonego  

45230000-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu  

45231000-5 -  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i 
linii energetycznych  

45231300-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do 
odprowadzania cieków  

45231400-9 -  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

45232000-2 -  Roboty pomocnicze w zakresie ruroci gów i kabli  

45233000-9 -  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

45233120-6 -  Roboty w zakresie budowy dróg  

 

45300000-0 -  Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 -  Roboty instalacyjne elektryczne  

45311000-0 -  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45311000-1 -  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45311200-2 -  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45316000-5 -  Instalowanie systemów o wietleniowych i sygnalizacyjnych  

45317000-2 -  Inne instalacje elektryczne  

45320000-6 -  Roboty izolacyjne  

45330000-9 -  Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  

45331000-6 -  Instalowanie urz dze  grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45331210-1 -  Instalowanie wentylacji  

45332000-3 -  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45400000-1 -  Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45100000-4 -  Tynkowanie  

45430000-0 -  Pokrywanie pod óg i cian  

45442000-7 -  Nak adanie powierzchni kryj cych  

45442100-8 -  Roboty malarskie 

45442300-0 -  Roboty w zakresie ochrony powierzchni  

Stosowanie Wymaga  Ogólnych 
Wymagania Ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z Wymaganiami podanymi w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. (ST). Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 

 postanowienia podstawowe dotycz ce wykonania i odbioru Robót budowlanych. 
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Uzupe nieniem Wymaga  Ogólnych (ST-00) s  Specyfikacje Techniczne (ST) zawieraj ce szczegó owe 
wymagania wykonania Robót . 

Je eli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotycz cym szczegó owych warunków wykonania Robót 
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót , nale y wykona  j  zgodnie z 
wymaganiami ogólnymi. 

Specyfikacj  Techniczn  jako cz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale y 
odczytywa  i rozumie  w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran e). 

Stosowanie przepisów w ST 
Specyfikacje Techniczne uwzgl dniaj  aktualne normy pa stwowe, instrukcje i przepisy stosuj ce si  do 
wymienionych Robót . Wykonawca zobowi zany jest do uaktualnienia norm i przepisów, je eli zmiana 
nast pi a do dnia lub w trakcie realizacji inwestycji. 

1.5 Okre lenia podstawowe 
yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj ca jego przydatno  do 
stosowania w budownictwie; 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego. 

Budowla – obiekt budowlany, nieb cy budynkiem lub obiektem ma ej architektury, stanowi cy ca  
techniczno-u ytkow  albo jego wyodr bniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród 
budowlanych posiadaj cych fundamenty oraz dach; 

Cena Kontraktowa – wynagrodzenie podane jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, zdefiniowana 
zgodnie z zapisami Aktu Umowy i dokumentów powi zanych. Je li gdziekolwiek w niniejszych ST pojawia 
si  poj cie ceny ofertowej nale y j  rozumie  jako Cen  Kontraktow  

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby rysunki i opisy s ce 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi ka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  
monta u – tak e dziennik monta u 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa s ca do opisu przedmiotu zamówienia – w skrócie  DP dokumentacja w 
rozumieniu Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129  
z pó n. zmianami); 

Dokumenty Wykonawcy - oznaczaj  obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 
rysunki, podr czniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez 
Wykonawc  Robót Budowlanych na mocy Kontraktu. 
Dostawy - oznaczaj  Sprz t Wykonawcy, Materia y, Urz dzenia i Roboty Tymczasowe lub ka de z nich z 
osobna, dostarczane dla potrzeb Robót Budowlanych 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyra nie 
nie zaznaczono, e jest inaczej przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu; 
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Dziennik budowy – opatrzony piecz ci  organu wydaj cego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu Robót 
budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania Robót , 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót , przekazywania polece  i innej korespondencji 
technicznej pomi dzy inspektorem nadzoru, wykonawc  i projektantem; 

Dzie  - oznacza dzie  kalendarzowy, a „rok" oznacza 365 dni. 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatno ci wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzale niona od spe nienia wymaga  podstawowych przez obiekty budowlane, 
w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Gwarancja – techniczne zobowi zanie czasowe Wykonawcy zapewniaj ce bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z za eniami projektowymi; 

Infrastruktura techniczna - zespó  maszyn, urz dze  i instalacji zapewniaj cy prawid owe 
funkcjonowanie ca ci lub cz ci za onych procesów technicznych. 

Inspektor nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i 
praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bie  kontrole, jako ci i ilo ci wykonywanych Robót , bierze 
udzia  w sprawdzianach i odbiorach Robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu. Osoba prawna lub fizyczna 
okre lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez 
Zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji Robót i administrowania umow  w zakresie 
okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie. 

Istotne wymagania – wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maj  spe nia  roboty budowlane. 

In ynier - (równoznaczny z u ywanym poj ciem In ynier Kontraktu) oznacza osob  wyznaczon  przez 
Zamawiaj cego i wymienion  w Za czniku do Oferty do pe nienia funkcji In yniera dla potrzeb 
Kontraktu, lub inn  osob , wyznaczon  przez Zamawiaj cego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy 
klauzuli 3.4 [Zmiana In yniera] Warunków Kontraktowych FIDIC. Funkcja In yniera obejmuje równie  
wyst puj ce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" 
oraz „koordynatora czynno ci inspektorów nadzoru inwestorskiego". 

Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kana  - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania wód; 

Kierownik budowy - osoba upowa niona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa 
budowlanego; 

Kolektor t oczny - kana  przeznaczony do wymuszonego sp ywu cieków; 

Kontrakt - oznacza Kontrakt na Roboty Projektowe, Budowlane, inne... Zawsze ilekro  w niniejszych 
Warunkach u ywany jest termin „Kontrakt" oznacza tak e „umow " w rozumieniu przepisów Prawa 
obowi zuj cego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególno ci w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny oraz UPZP. 

Koszt - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawc  Robót Budowlanych na 
Terenie Budowy lub poza nim, w cznie z narzutami i innymi obci eniami, lecz z wy czeniem zysku. 

Kraj - oznacza Rzeczpospolit  Polsk , na terytorium której znajduje si  Teren Budowy, gdzie maj  by  
wykonywane Roboty Sta e. 

Ksi ka Obmiarów - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawc  Robót Budowlanych na Terenie 
Budowy pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego wykonania Robót Budowlanych. Rejestr z 
ponumerowanymi stronami s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru faktycznie wykonanych 
Robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera. 
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Kszta tki - wszelkie czniki s ce do zmian kierunków, rednic, rozga zie , itp. sieci; 

Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez In yniera niezb dne do przeprowadzenia 
wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocena jako ci materia ów oraz Robót .  

Mapa zasadnicza - Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawieraj ce aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 
budynków, a tak e sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.  

Materia y – przedmioty wszelkiego rodzaju, z wyj tkiem Urz dze , niezb dne do wykonania Robót 
zgodne z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru, które Wykonawca Robót Budowlanych ma dostarczy  na mocy Kontraktu, przeznaczone do 
utworzenia lub tworz ce cz  Robót Sta ych, w cznie z materia ami, które nie wymagaj  monta u.  

Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi lub budowla, stanowi ce 
ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami; 

Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li 
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych; 

Personel Wykonawcy - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robót Budowlanych, oraz ca y personel 
zatrudniony przez Wykonawc  Robót Budowlanych na Terenie Budowy, który mo e sk ada  si  z kadry, 
robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy Robót Budowlanych oraz ka dego Podwykonawcy, a 
tak e wszelkie inne osoby pomagaj ce Wykonawcy Robót Budowlanych w wykonywaniu Robót 
Budowlanych. 

Personel Zamawiaj cego - oznacza In yniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiaj cego oraz 
wszystkie inne osoby o których In ynier lub Zamawiaj cy powiadomi  Wykonawc , e maj  by  
traktowane jako Personel Zamawiaj cego. 

Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia - oznacza dokument opracowany zgodnie z rozporz dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

Polecenie In yniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez In yniera w formie pisemnej, 
dotycz ce realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma – dokument techniczny, przyj ty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 
przez upowa nion  jednostk  organizacyjn  do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalaj cy 
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporz dkowania w okre lonym 
zakresie; 

Pozwolenie na budow  – decyzja administracyjna zezwalaj ca na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie Robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego; 

Prawo - oznacza prawo obowi zuj ce w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Prawo Budowlane - oznacza ustaw  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z pó niejszymi 
zmianami, reguluj  dzia alno  obejmuj  projektowanie, budow , utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz okre laj ca zasady dzia ania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Prawo do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane – tytu  prawny wynikaj cy z prawa 
asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowi zaniowego przewiduj cego uprawnienie do wykonywania Robót budowlanych; 

Program Zapewnienia Jako ci - oznacza dokument, w którym Wykonawca Robót Budowlanych 
przedstawia zamierzony sposób wykonywania Robót Budowlanych, mo liwo ci techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem 
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacj  Techniczn  Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera. 
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Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej 

Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budow , którego zakres i forma jest zgodna z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462). 

Projekt Wykonawczy - oznacza opracowanie uzupe niaj ce i uszczegó awiaj ce projekt budowlany. 

Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych  

Próby ko cowe - Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmuj cy: rozruch mechaniczny, rozruch 
hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na ciekach. 

Próby eksploatacyjne - faza eksploatacji wst pnej po dokonaniu odbioru ko cowego i przej ciu przez 
ytkownika obiektów wybudowanych 

Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót podstawowych w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych 
szczegó owy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych Robót podstawowych. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob , wymienion  przez Wykonawc  Robót Budowlanych w 
Kontrakcie lub wyznaczon  przez Wykonawc  Robót Budowlanych zgodnie z klauzul  4.3 [Przedstawiciel 
Wykonawcy] Warunków Kontraktowych FIDIC, dzia aj  w imieniu Wykonawcy Robót Budowlanych. 

Przedstawiciel Zamawiaj cego - pe nomocnik powo any przez Zamawiaj cego odpowiedzialny za 
realizacj  Kontraktu, przedstawiciel Zamawiaj cego, co jest to same z definicj  „Kierownik Projektu".  

Przeszkoda - obiekty, urz dzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; 

Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przyk ad droga, kolej, ruroci g itp.; 

Przepompownia cieków - obiekt budowlany wraz z wyposa eniem, instalacjami i urz dzeniami 
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania cieków z poziomu ni szego na wy szy; 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod 
wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia Robót . 

Roboty Budowlane - oznacza sta e i tymczasowe roboty budowlane, które maj  zosta  wykonane 
(w czaj c urz dzenia i sprz t, które maj  by  dostarczone) dla osi gni cia za onych celów co jest 
to same z definicj  Roboty. 

Roboty Sta e" - oznaczaj  roboty sta e, które Wykonawca Robót Budowlanych ma wykona  na mocy 
Kontraktu. 

Roboty Tymczasowe oznaczaj  wszelkie roboty tymczasowe ka dego rodzaju, poza Sprz tem 
Wykonawcy Robót Budowlanych, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i uko czenia Robót 
Budowlanych oraz usuni cia wad. 

Rysunki – cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary 
obiektu b cego przedmiotem Robót oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w 
imieniu Zamawiaj cego zgodnie z Kontraktem.  

Sieci wodoci gowe - przewód stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  albo jego cz  stanowi ca 
odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody 
pitnej; 

Skrzy owania - miejsce przeci cia si  rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniej cego 
uzbrojenia; 
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Specyfikacja - oznacza dokument zatytu owany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych", w czony do Kontraktu, zawieraj cy opis Robót zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 roku w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego. 

Sprz t Wykonawcy - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narz dzia i inne przedmioty potrzebne dla 
wykonania i uko czenia Robót Budowlanych oraz usuni cia wszelkich wad. Sprz t Wykonawcy nie 
obejmuje jednak Robót Tymczasowych, Sprz tu Zamawiaj cego Urz dze , Materia ów i innych 
przedmiotów, stanowi cych Roboty Stale lub do nich przeznaczonych. 

Strona - oznacza Zamawiaj cego lub Wykonawc  Robót Budowlanych wed ug wymaga  Kontraktu. 

Stal odporna na korozj  (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza ni  stal 1.4301 wg PN-EN 10088:2007 
(0H18N9 wg PN-71/H-86020). 

wiadectwo Przej cia - oznacza protokó  odbioru ko cowego Robót Budowlanych. Odbioru dokonuje 
Komisja Odbiorowa powo ana przez Zamawiaj cego. wiadectwo przej cia jest podstaw  dopuszczenia 
do eksploatacji. 

Teren Budowy - przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  
przez urz dzenia zaplecza budowy oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostan  wyspecyfikowane w 
Kontrakcie jako tworz ce cz  Terenu Budowy. 

Teren przyleg y do budowy – przestrze  s siaduj ca z Terenem Budowy znajduj ca si  w obszarze 
oddzia ywania Robót budowlanych; 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie 
krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak:, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Urz dzenie budowlane (technologiczne) – urz dzenie techniczne zwi zane z obiektem budowlanym, 
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Urz dzenia - oznaczaj  aparaty, maszyny, oraz rodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub 
tworz ce cz  Robót Sta ych. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó owych 
specyfikacjach technicznych. 

Uzbrojenie terenu – urz dzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wyst puj ce w obszarze oddzia ywania Robót budowlanych; 

Waluta Miejscowa - oznacza walut  Kraju. 
 

ciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie 
do ich w ciwo ci, okre lonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny S ownik Zamówie  (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, us ug i Robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówie  publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniej cych zachowaniem 
dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow ; 

Wykonawca Robót Budowlanych- oznacza firm /osob  prawn  albo jednostk  organizacyjn  nie 
posiadaj  osobowo ci prawnej, która ubiega si  o udzielenie zamówienia publicznego, z a ofert  
lub zawar a kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizacj  Robót Budowlanych, co jest 
to same z definicj  Wykonawca. 
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Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  lub 
technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych.  

Zamawiaj cy - oznacza osob  wymienion  w Za czniku do Oferty jako zamawiaj cy oraz jego prawnych 
nast pców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiaj cego wyst puje pod nazw  Inwestor.  

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzaj ce dokonanie oceny zgodno ci tego wyrobu z norm  zharmonizowan  lub europejsk  
aprobat  techniczn . 

Zmiana - oznacza ka  zmian  w Robotach Projektowych czy Budowlanych, polecon  lub zatwierdzon  
jako zmiana.  

ywane skróty nale y czyta  nast puj co: DP - Dokumentacja Projektowa s ca do opisu przedmiotu 
zamówienia, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napi cie, SN – rednie napi cie, WO 
– Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, IT- Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI INSTAL – 
Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, BHP- bezpiecze stwo i higiena 
pracy podczas wykonywania Robót budowlanych i eksploatacji obiektu, plan BIOZ - plan bezpiecze stwa 
i ochrony zdrowia. 

1.6 Podstawowe wymagania dotycz ce Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych Robót , bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na 
Terenie Budowy, metody u yte przy budowie. 

Ponadto Wykonawca jest zobowi zany do wykonania zakresu Robót obj tego Kontraktem zgodnie z 
Ustaw  Prawo budowlane, obowi zuj cymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu. Wykonawca 
Robót jest odpowiedzialny za jako  prowadzenia Robót oraz za ich zgodno  z Aktem Umowy, z 
Dokumentacj  Projektow , wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, projektem organizacji Robót oraz poleceniami In yniera. Przed przyst pieniem do Robót 
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji Harmonogram Robót i Projekt Organizacji Robót 
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich powinny by  wykonywane roboty budowlane. 

Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dnia wyniki bada  materia ów i jako ci Robót , dopuszczalne 
niedok adno ci normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z 
przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 

Polecenia In yniera b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót . Skutki finansowe z tego tytu u ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca powinien zapewni  obecno  na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
in ynierów, robotników i innego niezb dnego personelu, odpowiednich maszyn i urz dze , narz dzi i 
oprzyrz dowania niezb dnego do wdro enia projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na pi mie przez In yniera. 

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia Materia ów i elementów Robót b  oparte na 
wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a tak e w 
normach i wytycznych. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzia  do Terenu Budowy i do 
wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mog  by  uzyskane przez Wykonawc  i uzgodnione z 
In ynierem, jako obszary robocze. 

Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego 
wytyczenia Robót . 
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Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej 

 zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu.  

Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim 
rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. 

Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In yniera. 

Punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w 
sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  
powinny by  zaakceptowane przez In yniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie 
trwania Robót . 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji Robót nale  do obowi zków 
Wykonawcy. 

 

Kolejno  realizacji zadania przedstawia si  nast puj co: 

Roboty przygotowawcze 

 Teren Budowy wygrodzi , przygotowa  zaplecze i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP. 

 Sporz dzi  harmonogram na podstawie ogólnych wytycznych z dokumentacji wy cze  i 
prze cze  niewy czonej z eksploatacji instalacji. 

 W modernizowanym obiekcie wyznaczy  drogi i miejsca gdzie mo e przebywa  obs uga 
eksploatuj ca obiekt. 

 

Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji 

Roboty b  wykonywane etapami obejmuj cymi okre lony zakres Robót , które stanowi  samodzieln  
ca . 

Poniewa  wszystkie Roboty b  wykonywane na czynnym obiekcie oczyszczalni wszelkie wy czenia, 
 inne czynno ci zwi zane z ingerencj  Wykonawcy w prac  obiektu musz  by  uzgodnione z 

ytkownikiem obiektu. Zamawiaj cy zwraca uwag  na fakt prowadzenia modernizacji oczyszczalni w 
funkcjonuj cej oczyszczalni cieków, której eksploatacja ma zapewni  dotrzymanie parametrów 
wymaganych decyzj  o pozwoleniu wodnoprawnym. Przy wykonywaniu Robót na czynnej oczyszczalni 
Wykonawca b dzie wspó pracowa  z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni cieków za 
po rednictwem In yniera, aby zapewni  ci e funkcjonowanie zak adu. Wykonawca zapewni tak e 
przez ca y czas bezpieczny dost p do wszystkich jednostek personelowi obs ugi. 

Wszystkie prace, które b  polega y na po czeniu nowych urz dze  i instalacji z funkcjonuj cymi 
musz  uzyska  zgod  Przedstawiciela Zamawiaj cego. 

W tym celu Wykonawca b dzie wyst powa  na pi mie za po rednictwem In yniera. Pisma te powinny 
by  przed one In ynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem Robót . Do 
Robót mo na b dzie przyst pi  wy cznie po uzyskaniu pisemnej zgody In yniera i po uzgodnieniu 
terminu ich realizacji. 

Wykonawca spe niaj c powy szy warunek b dzie bra  pod uwag  konieczno  utrzymania 
wymaganych parametrów cieków odprowadzanych do odbiornika i innych warunków decyzji o 
pozwoleniu wodnoprawnym na eksploatacj  oczyszczalni cieków wydanej przez kompetentny organ 
administracji pa stwowej. 
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Ze wzgl du na konieczno  zachowania ci ci procesu oczyszczania cieków rozpocz cie 
modernizacji istniej cych obiektów mo e nast pi  po przej ciu nowego ci gu technologicznego. W 
projekcie organizacji Robót Wykonawca okre li terminy i sposób Robót ingeruj cych w pracuj cy 
uk ad technologiczny. 

Podczas prowadzenia Robót budowlanych i wyko czeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, 
wiercenie, kucie, ci cie betonu i stali) nale y zabezpieczy  przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie 
instalacje, urz dzenia, wyposa enie w obszarze prowadzonych Robót . 

 

Podstaw  wykonania Robót obj tych Umow  jest: 

1. Podpisany Akt Umowy, 
2. Opis Przedmiotu Zamówienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

wraz z Dokumentacj  Projektow  w znaczeniu Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego z dnia 2 wrze nia 2004 
(tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129)., 

3. Projekt budowlany z elementami wykonawczymi Inwestycji udost pniony przez Zamawiaj cego, 
4. Pozwolenie na budow  dla zakresu prac obj tych Aktem Umowy,  

 

1.6.1 Warunki gruntowo – wodne  
Na potrzeby wykonania Dokumentacji Projektowej sporz dzono Opini  geotechniczn  i badania 
hydrogeologiczne na dzia kach nr 639, 640, 614, 642, 643/1, 644/3, 644/4, 644/5 przy ulicy Brukowej w 
omiankach. Opini  geotechniczn  nale y traktowa  jako integraln  cz  Dokumentacji Projektowej i 
ci le stosowa  si  do zawartych w niej wniosków i zalece . W pod u gruntowym projektowanych 

obiektów stwierdzono wyst powanie gleby, gruntów antropogenicznych, osadów rzecznych facji 
powodziowej, korytowej i starorzeczy, gruntów organicznych i lodowcowych. Ponadto korpus 
obwa owania stanowi  grunty antropogeniczne – nasypy. Wod  gruntow  stwierdzono na g boko ci 2.1 
– 3.7 metra poni ej powierzchni terenu, co odpowiada rz dnym 75.6 – 76.9 m n.p.m. Zwierciad o wody 
gruntowej ma charakter swobodny i naporowy. Warunki geotechniczne wyst puj ce w pod u s  
proste. Wykonawstwo wykopów nale y prowadzi  w okresie stanów rednich na Wi le i po wykonaniu 
fundamentów, u eniu ruroci gów, kabli wykopy nale y bezzw ocznie zasypa .  

Niniejszy opis warunków geotechnicznych terenu jest przedstawiony w oparciu o podstawowy raport 
dotycz cy bada  geotechnicznych oraz badania archiwalne. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci 
za cis  informacji i Wykonawca przed rozpocz ciem Robót upewni si  odno nie charakterystyki 
geotechnicznej poprzez wykonanie niezb dnej dokumentacji geotechnicznej lub je eli b dzie wymagana, 
zgodnie z obowi zuj cym Prawem geologicznym i górniczym – dokumentacji geologiczno - in ynierskiej.  

 Teren oczyszczalni po ony jest na tarasie zalewowym Wis y w pobli u strefy korytowej rzeki i 
oddzielony od niej wa em przeciwpowodziowym. Teren jest stosunkowo p aski, rz dne terenu wahaj  si  
od 78,6 m n.p.m. do 79,50 m n.p.m.; przy istniej cych obiektach powierzchnia terenu jest nadsypana do 
rz dnych si gaj cych 80,50 m n.p.m. Rz dna wa u przeciwpowodziowego w okolicach oczyszczalni 
wynosi 82,50 m (wysoko  wa u ok. 3.5 m). Teren zalewowy Wis y w rozpatrywanym rejonie od 
powierzchni terenu wykszta cony jest w facji powodziowej. W budowie bior  udzia  mady piaszczyste, 
mady gliniaste oraz namu y organiczne. Pod nimi wyst puj  piaski facji korytowej, przede wszystkim 
piaski rednioziarniste i gruboziarniste z g azikami. Utwory te s  pod cielone glinami zwa owymi 
zlodowacenia rodkowopolskiego.  

Z bada  archiwalnych prowadzonych na terenie przeznaczonym pod budow  oczyszczalni cieków, oraz 
pó niejszych, prowadzonych na terenie wybudowanej oczyszczalni wynika, i  warunki geotechniczne 
panuj ce na terenie oczyszczalni s  z one. W obr bie rozpoznanego pod a wyst puj  nast puj ce 
zespo y gruntowe:  
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 grunty antropogeniczne  

 mady (piaszczyste, gliniaste i namu y organiczne)  

 piaski rzeczne Program Funkcjonalno-U ytkowy – Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni 
cieków w omiankach  

 gliny zwa owe,  

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wyst powa a na g boko ciach wahaj cych si  od 1,95 m 
n.p.m. do 3,0 m n.p.m. Ze wzgl du na s siedztwo Wis y mo liwe s  znaczne wahania wody gruntowej. 
Woda gruntowa o zwierciadle napi tym nawiercona pod gruntami organicznymi stabilizowa a si  na 

boko ci 1,40-1,60 m n.p.m. Przy sprecyzowaniu lokalizacji obiektów, g boko ci posadowienia i 
spodziewanych obci  nale y dokona  analizy warunków pod a dla poszczególnych obiektów oraz 
wykona  dodatkowe badania dla wybranej lokalizacji, licz c si  z konieczno ci  opracowania projektu 
odwodniania wykopów fundamentowych. Koszty odwodnienia terenu le  po stronie Wykonawcy. 

Projektowane obiekty oczyszczalni zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych, zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  

Wykonawca uwzgl dni konieczno  odwadniania wykopów (np. poprzez ig ofiltry lub inne efektywne 
metody). Przyjmuje si , e koszt zap ukania ig ofiltrów, odwodnienia wykopów Wykonawca uj  w 
swojej ofercie jako roboty towarzysz ce, równie  w przypadku, gdy nie wyodr bniono dla w/w 
czynno ci osobnych pozycji przedmiarowych. 

1.6.2 Teren Budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Dokumentach Kontraktowych przeka e Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.  

Z uwagi na to, e przedmiotem opracowania jest rozbudowa i modernizacja istniej cej i funkcjonuj cej 
oczyszczalni cieków, nale y uwzgl dni  mo liwo  prowadzenia prac budowlanych i monta owych w 
sposób umo liwiaj cy ci  dzia ania oczyszczalni.  

Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci czasowych przerw w pracy oczyszczalni. Teren budowy winien 
by  przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach 
wykonawczych do niej, jak i w przepisach odr bnych, w szczególno ci, normuj cych zagadnienia 
bezpiecze stwa ycia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony rodowiska. 

Warunkiem rozpocz cia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawc  z 
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym mi dzy innymi w cicieli nieruchomo ci, 
na których realizowane b  roboty, w cicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze 
rozpocz cia Robót , przewidywanym terminie ich zako czenia, uporz dkowania terenu oraz zasadach 
rekompensaty za ewentualne szkody powsta e w trakcie prowadzenia Robót . 

Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniaj ce, 
opiniuj ce oraz w cicieli terenów, na których prowadzone b  Roboty.  

Z chwil  przej cia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed w cicielami nieruchomo ci, których 
teren przekazany zosta  pod budow , za wszystkie szkody powsta e na tym terenie. Wykonawca 
zobowi zany jest równie  do przyjmowania i wyja niania skarg i wniosków mieszka ców i wszystkich 

cicieli lub dzier awców terenu przekazanego czasowo pod budow .  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ko cowego Robót . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

asny koszt.  

Wykonawca jest zobowi zany do pokrycia uzasadnionych roszcze  stron trzecich, powsta ych w wyniku 
dzia  Wykonawcy zwi zanych z realizacj  niniejszego kontraktu.  
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1.6.3 Oznakowanie Terenu Budowy 

1.6.3.1 Tablica informacyjna budowy oraz og oszenie zawieraj ce dane dotycz ce bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane 
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz.953 z pó n. zmianami  
Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042) zobowi zany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz og oszenia zgodnych z ww. rozporz dzeniem. 

Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z In ynierem. 

Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje - w miejscach i ilo ciach 
uzgodnionych z In ynierem - tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgodnie 
z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej. Ka da z tych tablic b dzie podawa a podstawowe informacje o budowie. Tre  informacji 
powinna by  zatwierdzona przez In yniera. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  
przez ca y okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odr bnej 
zap acie i przyjmuje si , e jest wliczony w Cen  Przetargow . 

1.6.3.2 Tablica informacyjna  
Wykonawca, po nale ytej konsultacji z Zamawiaj cym podejmie wszelkie niezb dne przedsi wzi cia, aby 
zapewni  identyfikacj  wizualn  prezentuj  wspó finansowanie projektu ze rodków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.  

 

Tablica musi by  umieszczona w miejscu uzgodnionym z In ynierem/Zamawiaj cym, w terminie do 30 
dni od Daty Przekazania Terenu Budowy i pozosta  w tym miejscu do dnia zako czenia realizacji 
wszystkich kontraktów w ramach Projektu. Wykonawca jest zobowi zany zapewni  utrzymanie i 
konserwacj  tablicy przez ca y okres trwania kontraktu. Koszt wykonania tablicy ponosi Wykonawca. 

Tablica przed zamontowaniem powinna uzyska  akceptacj  In yniera. 

1.6.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a  do zako czenia i Przej cia Robót . W 
szczególno ci Wykonawca zastosuje si  do ni ej podanych wymaga . 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci 
zwi zane z budow  i nienaruszalno  ich mienia s cego do pracy a tak e zabezpieczy Teren 
Budowy przed dost pem osób nieupowa nionych. 

b) Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z In ynierem 

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie 
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., 
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych, równie  dla terenów i obiektów 
przyleg ych do Terenu Budowy  

d) Wszystkie urz dzenia ostrzegawcze i zabezpieczaj ce winny by  zaakceptowane przez In yniera 

e) Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci (w dzie  i w nocy) tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
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f) Wykonawca podejmie odpowiednie rodki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadz cych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego rodkami transportu 
lub jego podwykonawców i dostawców na w asny koszt. 

g) Wykonawca opracuje i uzgodni z In ynierem i U ytkownikiem oczyszczalni sposób zabezpieczenia 
istniej cych dróg i chodników na terenie oczyszczalni. 

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezb dne drogi monta owe. 

i) Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniaj ce, 
opiniuj ce oraz w cicieli terenów, na których prowadzone b  prace zwi zane z budow . 

j) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprz tn  Teren Budowy po zako czeniu ka dego elementu 
Robót i doprowadzi  go do stanu pierwotnego po zako czeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 

k) Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  placu budowy oraz wszystkich materia ów i 
elementów wyposa enia u ytych do realizacji Robót od chwili rozpocz cia do ostatecznego odbioru 
Robót . Przez ca y ten okres urz dzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe b  utrzymane w 
sposób satysfakcjonuj cy In yniera. Mo e on wstrzyma  realizacj  Robót je li w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowi zki konserwacyjne. 

l) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni ciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych 
punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" 
tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 193 poz. 1287). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuni cia 
Wykonawca na w asny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego 

m) Wykonawca b dzie tak e odpowiedzialny do czasu zako czenie Robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniej cych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na w asny koszt. 

n) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprz tn  plac budowy po zako czeniu ka dego elementu 
Robót i doprowadzi  go do stanu pierwotnego po zako czeniu Robót i likwidacji placu budowy. 

1.6.5 Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie Materia y i Sprz t u ywany do Robót 
od daty Rozpocz cia do daty wydania wiadectwa Przej cia przez In yniera. 

Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by  
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do 
momentu odbioru ko cowego.  

1.6.6 Zapis stanu przed rozpocz ciem Robót budowlanych  
Przed rozpocz ciem wszelkich Robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizj  lokaln  Terenu 
Budowy, budynków, chodników itp., które przylegaj  do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w 
pobli u Terenu Budowy, na który Roboty b  w jakikolwiek sposób oddzia ywa . Wszelkie istniej ce 
uszkodzenia i inne wa ne szczegó y nale y zidentyfikowa , opisa , sfotografowa  lub sfilmowa .  

Dokumentacj  tak  (w formie zdj /filmu i opisu) nale y przekaza  In ynierowi I Zamawiaj cemu po 
jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpocz ciem wszelkich Robót na Terenie 
Budowy. Je li podczas wizji lokalnej nie ujawniono adnych uszkodze , Wykonawca przeka e In ynierowi 
na pi mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacj  o braku uszkodze  przed rozpocz ciem 
jakichkolwiek dzia  na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje In yniera. Po 
uzgodnieniu terminu wizji z In ynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które 
uczestniczy  maj  w wizji.  
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwa one podczas lub po wykonaniu Robót 
zostan  naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub 
lepszy), tak, aby uzyska  aprobat  In yniera i w ciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzaj cej 
inspekcj . 

1.6.7 Zabezpieczenie zieleni  
Wykonawca jest zobowi zany zna  wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew 
i krzewów. W okre lonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezb dne do 
prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed przyst pieniem do wycinki 
lub przesadze  wymagaj cych pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczno ci 
„raport dendrologiczny” inwentaryzuj cy stan zieleni na terenie obj tym Robotami oraz inne niezb dne 
opracowania i dokumentacje – w tym wykona na w asny koszt projekt zieleni na terenie oczyszczalni.  

Wszelkie materia y pozyskane w ramach wycinki drzew s  w asno ci  Zamawiaj cego, a w innych 
przypadkach pozostaj  w asno ci  jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. 

Zamawiaj cy w porozumieniu z In ynierem podejmuje ostateczn  decyzj  o formie zagospodarowania 
drewna. Je eli Zamawiaj cy zdecyduje, e drewno pozyskane z wycinki drzew Wykonawca ma 
zagospodarowa  we w asnym zakresie wówczas Wykonawca zysk uzyskany ze sprzeda y drewna odliczy 
z przys uguj cego mu wynagrodzenia. Op at  administracyjn  za usuni cie zieleni koliduj cej z realizacj  
inwestycji (tzw. op aty za wprowadzenie zmian w rodowisku naturalnym) pokryje Zamawiaj cy. 
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywa  si  po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwole , zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego i akceptacji In yniera. 

Prace obj te Kontraktem prowadzone s  m.in. na terenie istniej cej, funkcjonuj cej i zagospodarowanej 
oczyszczalni cieków. Wykonawca w pe ni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
drzew i nasadze . W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowi zany do 
ich odtworzenia na w asny koszt. Bezprawna wycinka drzew obj ta b dzie kar  administracyjn , zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami.  

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzysz cymi (np. za adunek, transport, roz adunek, op aty 
za sk adowanie i utylizacj , itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny 
odbywa  si  po uzyskaniu wymaganych prawem zezwole , zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego i 
akceptacji In yniera.  

W zasi gu koron drzew prace ziemne nale y wykonywa  r cznie pod k tem nie uszkadzania ich korzeni.  

Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostan  wdro one m.in. nast puj ce rodki zapobiegawcze:  

 zakaz wykonywania wykopów bli ej ni  2 m od pnia,  

 prace w obr bie korzeni b  wykonywane tylko sposobem r cznym,  

 zakaz odcinania korzeni szkieletowych,  

 maksymalne skrócenie okresu nara enia korzeni na przesuszenie podczas upa ów,  

 zakaz sk adowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materia ów chemicznych i 
budowlanych (zw aszcza mat. sypkich),  

 zakaz wysypywania, sk adowania, wylewania w obr bie drzew rodków truj cych,  

 zakaz postoju i poruszania si  ci kim sprz tem budowlanym pod drzewami,  

 ogrodzenia - przy drzewach dojrza ych teren ogrodzony b dzie obejmowa  powierzchni  równ  
rzutowi koron, przy drzewach w skich powierzchnia ogrodzona b dzie obejmowa  obszar o 
rednicy równej 2-krotnej rednicy korony drzewa,  

 os ony przypniowe (odeskowania, os ony z maty s omianej b  juty) - os ona z desek wokó  
ca ego pnia wys. nie mniej ni  150 cm; dolna cz  desek b dzie opiera  si  na pod u; 
oszalowanie b dzie opasane drutem b  ta  co 40-60 cm (min.3 razy);  
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deski b ci le przylega  do pnia (zamiast desek dopuszcza si  zastosowanie mat s omianych, 
folii p cherzykowych, juty).  

Je eli ro linno , która ma by  zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc , to 
dzie ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie w adze. 

1.6.8 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  
Je li wymaga  tego b dzie realizacja Robót , Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia 

cicieli dróg i odno nych w adz. 

W zale no ci od potrzeb i post pu Robót projekty te powinny by  aktualizowane przez Wykonawc  na 
bie co. 

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacj  ruchu zast pczego i zabezpieczenie 
Robót na czas budowy. 

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zako czeniu Robót wszelkie 
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu Robót oraz 
zwi zany ze zmian  organizacji ruchu system znaków i sygna ów drogowych. 

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i doj cia do istniej cych posesji w okresie prowadzenia Robót , 
a w programie Robót uwzgl dni odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne na realizacj  tego 
zabezpieczenia. 

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek uzyskania w imieniu Zamawiaj cego zezwolenia na zaj cie pasa 
drogowego na czas realizacji Robót . 

Koszty zaj cia pasa drogowego w drogach publicznych na czas prowadzenia Robót , wyliczonego zgodnie 
z ustaw  z dnia 21.03.1985r. „O drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr 0, poz.260 z 2013r.) b dzie 
ponosi  wykonawca przez czas zaj cia tych dróg.  

Zajmuj cy pas Wykonawca ponosi ca  odpowiedzialno  za prowadzone roboty w pasie drogowym, 
ponosi zwi zane z tym op aty oraz odpowiedzialno  za wady spowodowane nieprawid owym 
wykonaniem Robót oraz jest obci any ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 

Obowi zkiem Wykonawcy b dzie przygotowanie wszelkich materia ów b cych podstaw  wyst pienia 
do w ciwego miejscowo Zarz du Dróg o naliczenie op at za zaj cie pasa drogowego. Wykonawca 
umie ci na swój koszt og oszenia o planowanych zmianach organizacji ruchu. 

Po zako czeniu Robót Wykonawca zobowi zany jest odtworzy  wszelkie oznakowania, które zosta y 
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót . 

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowi zany jest do utrzymania w nale ytym porz dku dróg 
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezw ocznie, zaraz po ich 
stwierdzeniu, zwi zanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza 
nimi. Na terenie zak adu oczyszczalni obowi zuj  zasady ruchu drogowego i ograniczenie pr dko ci.  

1.6.9 Urz dzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spe niaj ce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie, 
szczególnie zasad i przepisów BHP, zabezpiecze  p.po ., wymogów Pa stwowej Inspekcji Pracy i 
Pa stwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z U ytkownikiem.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obs ugi przez ca y czas trwania budowy i 
rozbiórki, w czaj c w to koszty pozwole  i zaj cia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek uzyskania pozwolenia na dokonanie pod cze  niezb dnych 
mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca b dzie ponosi  koszty korzystania z przy czonych mediów 
zgodnie z obowi zuj cymi w okresie wykonywania Robót op atami. 
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Przy projektowaniu Zaplecza Budowy Wykonawca winien na biuro, magazyn u  elementów lub 
modu ów prefabrykowanych maj cych estetyczny i czysty wygl d. Wykonawca winien u  elementów 
seryjnie podobnych, tworz cych ca  dla wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny by  wewn trz czyste i winny zapewni  odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu 
musz  by  regularnie sprz tane, a mieci i odpadki regularnie usuwane. 

Drogi dojazdowe dla potrzeb obs ugi komunikacyjnej zaplecza budowy b  podlega  uzgodnieniu w 
ramach projektów organizacji ruchu. 

Zaplecze Wykonawcy winno spe nia  wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si  tak e zaplecze magazynowania materia ów. Koszty zwi zane z 
urz dzeniem, utrzymaniem oraz likwidacj  zaplecza Wykonawcy, winny by  roz one proporcjonalnie 
we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót . 

Wykonawca b dzie na bie co informowa  In yniera o wszystkich umowach zawartych z w cicielami 
nieruchomo ci, dotycz cych ich wykorzystywania przez Wykonawc  do celów zwi zanych z realizacj  
Robót . In ynier ani Zamawiaj cy nie b  ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one w 
sprzeczno ci z obowi zuj cym prawem lub Warunkami Kontraktu. 
 

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona (je li b dzie taki 
wymóg U ytkownika oczyszczalni) : 

 Ogrodzenie zaplecza budowy 

 Ogrodzenie sk adu materia ów 

Instalacj  elektryczn  w tym zasilanie placu budowy przewiduje si  z najbli szej rozdzielnicy w stosunku 
do lokalizacji zaplecza. 

W Cen  Kontraktow  w czony winien by  tak e koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, 
drogi tymczasowe i monta owe oraz uzyskania, doprowadzenia, przy czenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, cieki itp. 

W Cen  Kontraktow  winny by  w czone równie  wszelkie op aty wst pne, przesy owe i eksploatacyjne 
zwi zane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przy czy i doprowadze  po uko czeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych nale y do obowi zków Wykonawcy i w pe ni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przy czenia, dokonanie uzgodnie , przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezb dnych pozwole  i zezwole . Do obowi zków Wykonawcy nale y 
ochrona i kontrola dost pu do zaplecza budowy, terenu budowy, kontrola wje aj cych i 
wyje aj cych pojazdów, wspó praca ze s bami odpowiedzialnymi za ochron  obiektów oczyszczalni. 

ytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i zaplecza budowy oraz prowadzenia 
kontroli pojazdów wje aj cych i wyje aj cych z tego terenu. 

1.6.10 Dzia ania zwi zane z organizacj  prac przed i w trakcie prowadzenia Robót .  
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania warunków uzgodnie  wydanych przez zainteresowane 
jednostki, b ce w cicielami b  u ytkownikami terenów i urz dze , na których prowadzone b  
prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacj  zadania przez 
Przedstawicieli poszczególnych instytucji, je li takie op aty b  naliczone. Uznaje si , e wszelkie koszty 
zwi zane z wype nieniem powy szych wymogów nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w 
Cenie Kontraktowej. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przyst pieniem do wykonania zasadniczych Robót , 
Wykonawca jest zobowi zany do opracowania i przekazania In ynierowi do akceptacji nast puj cych 
dokumentów: 
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 projekt organizacji Robót , 

 szczegó owy harmonogram Robót i finansowania, 

 planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

Opracowany przez Wykonawc  projekt organizacji Robót musi by  dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania Robót . Ma on zapewni  zaplanowany sposób realizacji Robót , w oparciu 
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewni  realizacj  Robót zgodnie z dokumentacj  
projektow , specyfikacjami technicznymi i instrukcjami In yniera oraz harmonogramem Robót . 

Projekt organizacji Robót powinien zawiera : 

 organizacj  wykonania Robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót  

 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów 
Robót . 

Opracowany przez Wykonawc  szczegó owy harmonogram Robót i finansowania (w formacie do 
uzgodnienia z Zamawiaj cym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzgl dnia  uwarunkowania wynikaj ce z 
dokumentacji projektowej i ustale  zawartych w Kontrakcie. Mo liwo ci przerobowe Wykonawcy w 
dziedzinie Robót budowlanych i monta owych, kolejno  Robót oraz sposoby realizacji winny zapewni  
wykonanie Robót w terminie okre lonym w Kontrakcie.  

Harmonogram winien wyra nie przedstawia  w etapach tygodniowych proponowany post p Robót w 
zakresie g ównych obiektów i zada  kontraktowych. Harmonogram mo e by  w miar  potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji Robót . 

Opracowany przez Wykonawc  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien 
przedstawi  do akceptacji przez In yniera. Plan ten powinien zosta  sporz dzony zgodnie z 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (DZ. U. 2003 Nr 120, 
poz. 1126) i zawiera  takie informacje jak: 

 stosowanie i dost pno rodków pierwszej pomocy, 

 stosowanie i dost pno rodków ochrony osobistej, 

 plan dzia ania w przypadku nag ych wypadków, 

 plan dzia ania w zwi zku z organizacj  ruchu, 

 dzia ania przeciwpo arowe, 

 dzia ania podj te w celu przestrzegania przepisów BHP, 

 zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porz dku, 

 dzia ania w zakresie magazynowania materia ów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 

 inne dzia ania gwarantuj ce bezpiecze stwo Robót . 

Po zako czeniu inwestycji Wykonawca jest zobowi zany doprowadzi  teren do stanu pierwotnego i 
zobowi zany jest uzyska  pisemne o wiadczenie od w ciciela lub dzier awcy terenu, na którym 
prowadzone by y roboty budowlano-monta owe, e nie wnosi adnych roszcze , co do odtworzenia 
terenu. 

Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w zwi zku z przeprowadzeniem dzia  zwi zanych z 
organizacj  prac przed i w trakcie prowadzenia Robót s  wliczone w Cen  Kontraktow  
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Opró nienie poszczególnych obiektów, przeznaczonych do modernizacji, ze cieków i usuni cie osadów 
le y po stronie U ytkownika obiektu. 

1.6.11 Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako  prac i ich zgodno  z umow , dokumentacj  projektow , 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami In yniera. 

Wykonawca jest zobowi zany wykonywa  wszystkie roboty ci le wg otrzymanej Dokumentacji 
Projektowej. Je li jednak w czasie realizacji Robót oka e si , e Dokumentacja Projektowa dostarczona 
przez Zamawiaj cego wymaga uzupe nienia Wykonawca przygotuje na w asny koszt niezb dne rysunki i 
przed y je w czterech kopiach do akceptacji In yniera. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowi  cz  Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  
dokumentów okre lona w Warunkach Kontraktowych. 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  na swoj  korzy  b dów lub opuszcze  w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

W przypadku rozbie no ci opis wymiarów jest wa niejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i 
Dokumentacj  Projektow . 

Dane okre lone w ST i w Dokumentacji Projektowej b  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów 
budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone Materia y lub wykonane Roboty nie b  w pe ni zgodne z ST lub 
Dokumentacj  Projektow  i wp ynie to na niezadowalaj  jako  Robót , to takie Materia y b  
niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub 
Specyfikacj  Techniczn , ale osi gni to mo liw  do zaakceptowania jako  elementów budowli, to 
In ynier mo e zaakceptowa  takie roboty i zgodzi  si  na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potr cenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegó owymi Kontraktu. 

1.6.12 Ochrona rodowiska 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego, a w szczególno ci: 

 stosowa  si  do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 
145), 

 stosowa  si  do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity  
Dz.U.2013 nr 0, poz. 1232)  

 stosowa  si  do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013 nr 0, poz. 21) 

 stosowa  si  do Rozporz dzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowi zków dostawców cieków przemys owych oraz warunków wprowadzania 
cieków do urz dze  kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

 stosowa  si  do Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 112) 
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W okresie trwania Robót wykonawca b dzie: 

 utrzymywa  Teren Budowy i wykopy bez wody stoj cej, 

 podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze 
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. 

 W szczególno ci Wykonawca we mie pod uwag  wymagania opisane w raporcie oddzia ywania 
na rodowisko oraz w decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj  
przedsi wzi cia. 

 Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na: 

 lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, dróg dojazdowych, 

 rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
py ami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i py ami, mo liwo ci  
powstania po aru. 

Obowi zkiem Wykonawcy jest znajomo  i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów 
dotycz cych ochrony rodowiska naturalnego. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe 
nale y prowadzi  w porze dziennej. Wszelkie prace wykonywane w bliskim s siedztwie drzew i krzewów 
nale y prowadzi  pod nadzorem In yniera. 

Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na 
rodowisko. 

Materia y,  które  s  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót  ,  a  po  zako czeniu  Robót  ich  
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien 
otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 

1.6.13 Ochrona przeciwpo arowa  
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa  
sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
po arem wywo anym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.14 Ochrona stanu technicznego w asno ci obcej 
Wykonawca odpowiada za ochron  budowli, instalacji i urz dze  na powierzchni ziemi, podziemnych i 
nadziemnych, takich jak ruroci gi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich 
zarz dców tych budowli, urz dze  i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego dotycz cych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
poinformuje tych zarz dców o planowanym terminie rozpocz cia Robót , uzgodni z nimi sposób 
zabezpieczenia i oznaczenie b cych w ich dyspozycji budowli, urz dze  i instalacji oraz zapewni udzia  
nadzoru technicznego tych zarz dców na czas prowadzenia prac w pobli u tych, budowli, urz dze  i 
instalacji. 
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Wykonawca zapewni w ciwe, zgodne z uzgodnieniami, o których by a mowa powy ej, oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urz dze  w czasie prowadzenia Robót w ich 
pobli u. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urz dze  b  instalacji w trakcie wykonywania 
Robót lub na skutek zaniedbania, tak e pó niej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym mo liwym terminie przywracaj c ich stan 
do kszta tu sprzed awarii. Przyst pienie do usuwania ww. uszkodze  nie mo e nast pi  pó niej ni  w 
ci gu 24 godzin od ich wyst pienia. 

Szczegó owe wymagania dotycz ce prowadzenia Robót w s siedztwie istniej cej infrastruktury 
przedstawiono w punkcie 5.4 niniejszej ST. 

1.6.15 Ograniczenie obci  osi pojazdów.  
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
materia ów i wyposa enia na i z terenu Robót . Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do 
przewozu nietypowych wagowo adunków i b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  In yniera.  

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót nale y 
wzi  pod uwag  no no  nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów w asnych, zniszczone przez niego nawierzchnie w zasi gu 
oddzia ywania procesu budowlanego, ponad zakres uj ty w SIWZ. 

1.6.16 Bezpiecze stwo prowadzenia prac  
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowi zany jest przestrzega  obowi zuj cych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy. 

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji Robót , zgodnie z wymogami ustawy - Prawo 
budowlane jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji In ynierowi, program zapewnienia 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.  

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. 

Wszelkie urz dzenia i systemy musz  by  zgodne z obowi zuj cymi w Polsce normami dotycz cymi BHP 
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotycz cymi BHP. 

W szczególno ci, Wykonawca zwróci uwag  na nast puj ce zagadnienia: 

 ywanie w ciwych ochronnych nakry  g owy, obuwia i odzie y  

 ciwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i k adki 

 ciwe narz dzia budowlane, wraz z w ciwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

 Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o wietlenie  

 Odpowiednie wyposa enie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

 Urz dzenia do pomiaru st enia gazu  

 ciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 
jadalnymi, azienkami i toaletami  

 ciwe zabezpieczenia p.po  Robót i urz dze  Terenu Budowy  

Powy sza lista s y jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i 
spe nienie wszystkich wymogów odno nie bezpiecze stwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 
Budowy.  
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Wykonawca opracuje i wdro y Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 
poz. 1126).  

BIOZ winien zawiera  w szczególno ci wymagania dotycz ce:  

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgl dniaj cego odpowiedni dost p do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania si  maszyn;  

 warunków u ytkowania Materia ów i dost pu do nich podczas wykonywania Robót ;  

 utrzymywania w ciwego stanu technicznego instalacji i wyposa enia;  

 sposobu przechowywania i przemieszczania Materia ów i substancji niebezpiecznych;  

 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porz dku i czysto ci;  

 organizacji pracy na budowie; 

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych dzia aniach dotycz cych 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.  

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. 

1.6.17 Bezpiecze stwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy . W szczególno ci: 

 Wykonawca ma obowi zek zadba  o zdrowie i bezpiecze stwo swoich pracowników i zapewni  
ciwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce i sprz t dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne dla personelu 
pracuj cego na Terenie Budowy. 

 Pracownicy obs uguj cy maszyny i urz dzenia, które wymagaj  specjalnych kwalifikacji, powinni 
legitymowa  si wiadectwem potwierdzaj cym posiadanie takich kwalifikacji. 

 Pracownicy powinni by  przez pracodawc  wyposa eni w odzie  i obuwie robocze oraz rodki 
ochrony indywidualnej i stosowa  je podczas wykonywania pracy. 

 

Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-monta owych nale y, z uwagi na specyfik  Robót zwróci  uwag  
m in. na : 

 ciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza 
budowy - Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, 
poz. 401) 

 zapewnienie bezpiecznego przej cia dla pieszych 

 wytypowanie bezpiecznego miejsca sk adowania materia ów i przechowywanie ich zgodnie z 
wymogami producentów, w sposób nie zagra aj cy pracownikom i obs udze oczyszczalni 

 wietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj  zgodnie z obowi zuj cymi normami 

 stosowanie si  do wszystkich zalece  dotycz cych sprz tu zmechanizowanego, pomocniczego i 
urz dze  wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporz dzenia 
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 prawid owe zabezpieczenie wykopów o cianach pionowych zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym 

 zapewnienie bezpiecznego zej cia do wykopów 

 zabezpieczenie terenu wykonywania Robót ziemnych sprz tem zmechanizowanym przed 
dost pem osób niezatrudnionych 

 zachowanie zasad bezpiecze stwa przy wykonywaniu Robót betonowych 

 prowadzenie prac monta owych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym. i obowi zuj cymi przepisami 

 ciwe oznakowanie miejsc pracy (g bokie wykopy) - Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki 
Spo ecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650) 

 zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagro  dla zdrowia i ycia, 
oraz zapewnienie rodków pierwszej pomocy w pobli u miejsc pracy - Rozporz dzenie Ministra 
Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i 
higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650) 

 zapewnienie w zakresie ochrony przed ha asem indywidualnych rodków ochrony s uchu - 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650) 

 zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyra ne oznakowanie terenu przy robotach 
rozbiórkowych - Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28.08.2003 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, 
poz. 1650) 

Z uwagi na brak mo liwo ci ca kowitego wygrodzenia Terenu Budowy nale y zastosowa  dodatkowe 
zabezpieczenia g bokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o 

bokich wykopach . 

Zagro enia wyst puj ce podczas realizacji Robót budowlanych: 

 upadek osób z wysoko ci (podczas prac rozbiórkowych), 

 rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przeje aj ce samochody), 

 transport pionowy materia ów i elementów (uderzenia lub przygniecenia przez przemieszczane 
elementy i materia y podczas prac rozbiórkowych), 

 pora enia pr dem elektrycznym (przy ci ciu elementów zbiornika stalowego biogazu), 

 potkni cie si , po lizgni cie, upadek na p aszczy nie, 

 zagro enia na stanowiskach pracy na których mo e wyst pi  atmosfer wybuchowa (Dz. U. Nr 
107, poz. 1004) z których wynika mi dzy innymi: 

 Pracodawca ma obowi zek co najmniej raz w roku dokona  oceny ryzyka wybuchowo ci w 
wyznaczonych strefach. 

 Pracodawca ma obowi zek posiadania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem 
stanowiska pracy i dokonywania jego okresowej aktualizacji. 

 Obs uga urz dze  mo e by  dokonywana tylko przez pracowników posiadaj cych odpowiednie 
szkolenia stanowiskowe. 

 Wej cie do strefy wybuchowej winno zosta  poprzedzone sprawdzeniem atmosfery na 
stanowisku pracy. 

 Wszelkie prace nie wynikaj ce z instrukcji, wykonywane w strefach zagro enia wybuchem mog  
by  wykonywane tylko na pisemne polecenie pracodawcy. 
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Maszyny i urz dzenia stosowane do obs ugi powinny by  dostosowane do prac w strefie wybuchowej. 

Wszelkie urz dzenia elektryczne instalowane w strefach wybuchowych winny spe nia  wyposa enia 
okre lone w normie PN-EN 60079-10:2002 oraz ograniczaj ce prawdopodobie stwo wy adowania 
elektrostatycznego i by  odpowiednio oznaczone.  

Niedopuszczalne s  przeróbki instalacji gazowych bez udzia u i zgody Projektanta/dostawcy technologii. 

Na terenie oczyszczalni cieków obowi zuje ca kowity zakaz palenia tytoniu. 

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowi zany przed 
rozpocz ciem Robót sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Szczegó owy zakres i form  
Planu Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegó owy zakres rodzajów Robót budowlanych, 
stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi nale y sporz dzi  w oparciu o Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

Je eli na tym samym Terenie Budowy jednocze nie dzia a dwóch lub wi cej Wykonawców, to winien by  
ustanowiony koordynator ds. bhp. 

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nale y opracowa  ocen  ryzyka zawodowego i o ryzyku tym 
poinformowa  pracowników. Nale y te  konsultowa  z nimi dzia ania na rzecz zapewnienia 
bezpiecze stwa pracy na budowie. 

Przy organizowaniu pracy nale y uwzgl dnia  wymagania, jakie winny by  spe nione przy zatrudnianiu 
odocianych. 

Nale y przestrzega  przepisów reguluj cych zasady wykonywania r cznych prac transportowych . 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nianiem powy szych wymogów nie podlegaj  odr bnej 
zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. 

1.6.18 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 
organy administracji pa stwowej i samorz dowej, zarz dzenia wydane przez w adze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z 
wykonywanymi Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas 
prowadzenia Robót .  

Wykonawca uwzgl dni podczas realizacji równie  wytyczne uzgodnie , decyzji uzyskanych przez 
Zamawiaj cego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.  

W ró nych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s  odno niki do norm krajowych Normy te winny 
by  traktowane jako integralna cz  Specyfikacji Technicznych i czytane w po czeniu z Dokumentacj  
Projektow  i Specyfikacjami, w których s  wymienione. 

Wykonawca Robót jest zobowi zany do bezwzgl dnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia Robót . 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem Robót i w 
sposób ci y b dzie informowa  In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne 
odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

Jako obowi zuj ce, b  prawa aktualne na dzie  Przej cia Robót przez Zamawiaj cego. 

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest w my l 
ustawy „O odpadach" wytwórc  odpadów powstaj cych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W 
zwi zku z powy szym ci y na nim obowi zek prawid owego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z 
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miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi 
tym zakresie decyzjami 

 Wykonawca jest wytwórc  i posiadaczem odpadów.  

 Na Wykonawcy ci  wszystkie obowi zki wynikaj ce z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21). 

 Przed przyst pieniem do likwidacji instalacji poprzedzaj cej modernizacj , Wykonawca przed 
rozpocz ciem Robót winien uzyska  decyzj , w której okre lone zostan  ilo ci wytworzonych 
odpadów oraz sposób post powania z nimi. 

 Przy realizacji Robót , odpadem jest grunt z Robót ziemnych nie nadaj cy si  do wykorzystania 

 Wykonawca posegreguje materia  zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowi cym za cznik do 
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), 
og oszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach i podda odzyskowi oraz wywiezie 
na odpowiednie sk adowisko przeznaczone do sk adowania tego rodzaju odpadów. 

 Wszelkie odpady, materia y z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadaj ce si  do wbudowania lub ich 
nadmiar) Wykonawca jest obowi zany usun  z Terenu Budowy. Wykonawca we w asnym 
zakresie znajdzie sk adowisko odpadów dla materia ów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie 
Wykonawcy le y zawarcie umów w zakresie sk adowania, przerobu lub utylizacji tych 
materia ów. 

 Materia y z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadaj ce si  do powtórnego wykorzystania) 
powinny by  zdawane w miejsca wskazane przez u ytkowników tych dróg. 

 Wykonawca do czy dowody za wiadczaj ce o zagospodarowaniu odpadów, zgodnie z ustaw , 
do dokumentów odbioru cz ciowego. 

 Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca mo e kierowa  tylko na wysypiska, które maj  
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dzia alno , wydane przez Wojewod  lub Prezydenta 
Miasta. 

 Czynn  biologicznie warstw  ziemi sk adowa  tak, aby po zako czeniu budowy mog a by  
ponownie wykorzystana 

 Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  w tym wzgl dzie ( tj wywóz + 
op aty za sk adowanie) nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. 

1.6.19 Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  
maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w odniesieniu do 
danego konkretnego przepisu lub normy wyra nie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  
równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  
powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
In yniera.  
Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie 
opisane przez Wykonawc  i przed one In ynierowi przed dat  oczekiwanego przez Wykonawc  
zatwierdzenia ich przez In yniera. W przypadku, kiedy In ynier stwierdzi, e zaproponowane zmiany nie 
zapewniaj  zasadniczo równego lub wy szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si  do norm 
powo anych w dokumentach. 

1.6.20 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 
Wykonawca dostarczy ni ej wymienione dokumenty: 

 projekt organizacji budowy i Robót  
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 projekt organizacji ruchu 

 inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikaj ce ze specyfiki wykonywanych Robót , 
a wymagaj cych zatwierdzenia In yniera (np. wnioski materia owe) 

 Szczegó owe rysunki wykonawcze i uzyska ich akceptacj  u In yniera, je li potrzeba wykonania 
ich wyniknie w trakcie prowadzenia Robót budowlanych. 

 Program Prób Ko cowych. 

 Sprawozdanie z Prób Ko cowych. 

 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe. 

 Instrukcje obs ugi i konserwacji urz dze  i instalacji. 

 Instrukcje BHP i p.po .  

 Dokumentacje niezb dne do uzyskania pozwolenia na u ytkowanie. 

 Dokumentacje powykonawcze. 

 Projekty tymczasowej organizacji ruchu. 

 Dokumentacje niezb dne do przeprowadzenia odbiorów. 

 

Ponadto Wykonawca zobowi zany jest równie  uzyska  i przed  In ynierowi wszelkie wymagane 
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikaj ce z technologii prowadzenia Robót (np. pozwolenia 
wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona 
wszelkie opracowania niezb dne do ich uzyskania. 

Je eli w trakcie wykonywania Robót wyst pi  istotne rozbie no ci realizowanych Robót w stosunku do 
projektów budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami w tym zakresie, ze zmianami pozwolenia na budow  w cznie. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagaj  uzyskania zatwierdzenia ze strony In yniera. Zatwierdzenie 
takie nie zwalniaj  Wykonawcy z adnej odpowiedzialno ci ponoszonej przez niego, w cznie z 
odpowiedzialno ci  za b dy, pomini cia, rozbie no ci i niedope nienia. 

Je eli prawo lub wzgl dy praktyczne wymagaj , aby niektóre Dokumenty Wykonawcy by y poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie w adze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnie  b dzie przeprowadzone przez Wykonawc  na jego koszt przed 
przed eniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez In yniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnie  nie przes dza o zatwierdzeniu przez In yniera, który odmówi zatwierdzenia w ka dym 
przypadku, kiedy stwierdzi, e Dokument Wykonawcy nie spe nia wymaga  Kontraktu.  

Je eli w trakcie wykonywania Robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Rysunków, Wykonawca 
sporz dzi brakuj ce rysunki lub Specyfikacje niezb dne do w ciwego wykonania Robót na w asny koszt 
w czterech egzemplarzach i przed y je In ynierowi do zatwierdzenia. 

1.6.21 Dokumentacja Budowy  
Dokumentacj  budowy stanowi : 

 pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem budowlanym, 

 dziennik budowy, 

 protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, 

 dokumentacja projektowa, 

 Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Pro by, Zgody, 
Zatwierdzenia, wiadectwa, itp.); 

 Harmonogram Robót ; 
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 Raporty o post pie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 
za cznikami; 

 Protoko y z prób, inspekcji, odbiorów; 

 Dokumenty zapewnienia jako ci; 

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie w adze; 

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

 Protoko y z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji 

 operaty geodezyjne, 

 ksi ka obmiarów, 

 dziennik monta u 

 

Dokumentacj  Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowi : 

 Projekt Budowlany wraz z decyzj  o pozwoleniu na budow , b cy w posiadaniu 
Zamawiaj cego. 

 Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówie  Publicznych wchodz ca w 
sk ad Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), sk adaj ca si  z: 

 Projekt Budowlany w zakresie uwzgl dniaj cym specyfik  Robót budowlanych 

 Projekt Wykonawczy 

 Przedmiar Robót  

 Informacja BIOZ 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Dokumenty Wykonawcy stanowi ce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, 
podr czniki, instrukcje oraz projekty cz ci Robót i opracowania techniczno-organizacyjne 
przewidziane Kontraktem do sporz dzenia i dostarczenia przez Wykonawc . 

1.6.22 Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca sporz dzi Dokumentacj  powykonawcz  wraz z niezb dnymi opisami w zakresie i formie jak 
w Dokumentacji projektowej, a ich tre  przedstawia  b dzie Roboty tak, jak zosta y przez Wykonawc  
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót . 

Ponadto Wykonawca zobowi zany jest do sporz dzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
Przewody, obiekty podziemne nale y poddawa  pomiarowi powykonawczemu po u eniu w wykopie, 
ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporz dzi  
dokumentacj  geodezyjno – kartograficzn , zawieraj  dane umo liwiaj ce wniesienie zmian na map  
zasadnicz  oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 
geodezyjno – kartograficznej powinna by  zgodna z aktualnie obowi zuj cymi przepisami w tym zakresie 
i wymaganiami w ciwego miejscowo o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi dokumentacj  powykonawcz  w formie wydruków oraz w formie 
elektronicznej. Ponadto, powykonawcz  dokumentacj  geodezyjno – kartograficzn  Wykonawca 
powinien przekaza  do w ciwego miejscowo o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o rodka). 
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Wykonawca odpowiedzialny b dzie za prowadzenie na bie co ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materia ów, urz dze , lokalizacji i wielko ci Robót . Zmiany te nale y rejestrowa  na komplecie 
rysunków, wy cznie na to przeznaczonych. 

1.6.23 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz dze   
Wykonawca dostarczy, przed zako czeniem Robót , po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla ka dego urz dzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. O wymogu tym zostan  poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za  
wynikaj ce st d koszty zostan  uwzgl dnione w koszcie dostarczenia urz dzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny by  dostarczone wraz z dostaw  urz dzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie braki 
stwierdzone przez In yniera w dostarczonych instrukcjach zostan  uzupe nione przez Wykonawc  w 
ci gu 30 dni kalendarzowych nast puj cych po zawiadomieniu przez zarz dzaj cego realizacj  umowy o 
stwierdzonych brakach. 

Ka da instrukcja powinna zawiera  m.in. nast puj ce informacje: 

 Strona tytu owa zawieraj ca: tytu  instrukcji, nazw  inwestycji, dat  wykonania urz dzenia 

 Spis tre ci 

 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pe ny adres pocztowy 

 Gwarancje producenta 

 Wykresy i ilustracje 

 Szczegó owy opis funkcji ka dego g ównego elementu sk adowego uk adu 

 Dane o osi gach i wielko ci nominalne 

 Instrukcje instalacyjne 

 Procedura rozruchu 

 ciwa regulacja 

 Procedury testowania 

 Zasady eksploatacji 

 Instrukcja wy czania z eksploatacji 

 Instrukcja post powania awaryjnego i usuwania usterek 

 rodki ostro no ci 

 Instrukcje dotycz ce konserwacji i naprawy winny zawiera  szczegó owe rysunki monta owe z 
numerami cz ci, wykazami cz ci, instrukcjami odno nie zamawiania cz ci zamiennych, wraz z 
kompletn  instrukcj  konserwacji zachowawczej niezb dnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwa ci urz dze  

 Instrukcje odno nie smarowania, z wykazem punktów, które nale y smarowa  lub naoliwi , 
zalecanymi rodzajami, klas  i zakresem temperatur smarów i zalecan  cz stotliwo ci  
smarowania 

 Wykaz zalecanych cz ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbli szego 
przedstawiciela producenta 

 Wykaz ustawie  przeka ników elektrycznych oraz nastawie  prze czników steruj cych i 
alarmowych 

 Schemat po cze  elektrycznych dostarczonych urz dze , w tym uk adów steruj cych i 
wietleniowych. 
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Instrukcje musz  by  kompletne i uwzgl dnia  ca  urz dzenia, uk adów steruj cych, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

1.6.24 Dokumentacja ruchowa  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa  dokumentacj  ruchow  . Powinna to by  
wszelka dokumentacja wykonawcza niezb dna do przeprowadzenia uruchomienia oraz powykonawcza 
potwierdzaj ca prawid owo  i zgodno  z obowi zuj cymi przepisami wszystkich wykonanych prac i 
us ug, a w tym: 

 instrukcja eksploatacji, 

 sprawozdanie z uruchomienia, 

 wszystkie niezb dne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania 
pozwolenia na u ytkowanie. 

 DTR urz dze  

Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu 3 kpl. w/w dokumentacje wraz z wersj  elektroniczn  edytowaln  
w j zyku polskim.  

1.6.25 Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 
Teren, na którym zlokalizowano inwestycj  nie znajduje si  w strefie wyst powania znanych stanowisk 
archeologicznych. 

Nie wyst puj  tu zespo y zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadaj ce warto ciowe cechy 
urbanistyczno-architektoniczne. W bezpo rednim zasi gu oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia 
nie wyst puj  obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowi zany jest do 
natychmiastowego wstrzymania Robót , powiadomienia In yniera i w ciwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków oraz post powania zgodnie z Ustaw  o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami  (Dz.  U.  Nr  162,  poz.  1568  z  dnia  23.07.2003  r  z  pó n.  zmianami)  oraz  ze  zwi zanym  z  ni  
rozporz dzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, Robót budowlanych, bada  konserwatorskich, bada  
architektonicznych, i innych dzia  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz bada  
archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987). 

Do momentu uzyskania od In yniera pisemnego zezwolenia pod gro  sankcji nie wolno Wykonawcy 
wznowi  Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomo ci, e dalsze roboty mog  by  
prowadzone pod p atnym nadzorem archeologiczno – konserwatorskim nad ca ci  prac ziemnych, 
które nale y zleci  odpowiednim s bom. 

Wykonawca w asnym kosztem i staraniem, je eli zachodzi taka potrzeba, wype ni wszelkie warunki 
postawione przez w ciwego Konserwatora Zabytków, w tym równie  zapewnienie nadzoru 
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego musz  zosta  zaakceptowane 
przez Zamawiaj cego przed ich zastosowaniem. 

Je li w trakcie prowadzenia Robót nast pi ods oni cie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemo liwa oka e si  korekta Programu 
Robót na ten okres, to Wykonawca b dzie uprawniony do wyst pienia o dodatkowy czas na Uko czenie 
Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

1.6.26 Przebudowa urz dze  koliduj cych  
Przebudow  urz dze  nale y wykona  pod nadzorem i wyszczególni  w uzgodnieniu z U ytkownikiem. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów w cicieli urz dze  w trakcie ich przebudowy i budowy. 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-00/42 
ST-00 Wymagania ogólne 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 
 

1.6.27 Odprowadzenie wód z pompowania wykopów  
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi nale y do Wykonawcy. Odwodnienie wykopów i terenu 
Robót le y po stronie Wykonawcy. Wykonawca na w asny koszt i ryzyko wykona instalacj  odwodnienia 
terenu budowy w zakresie wymaganym do prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwi zane oraz 
koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca. 

czki drenarskie systemu drenowania terenu, które przechodz  przez wykopy nale y zamieni  stosuj c 
sztywne rurki z elastycznymi po czeniami, aby przystosowa  je do osiadania gruntu i zapewni , aby 
woda podziemna nie by a kierowana do zasypywanych wykopów. Kamienne s czki drenarskie nale y 
odbudowa  stosuj c 20 mm czysty kamie . Rów nale y wy  i przykry  geow óknin  przed 
przyst pieniem do zasypywania gruntem rodzimym i po eniem warstwy górnej.  

1.6.28 Roboty tymczasowe 
Wykonawca b dzie zobowi zany do wykonania i utrzymywania w stanie nadaj cym si  do u ytku oraz 
likwidacji wszystkich Robót tymczasowych, niezb dnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych zamawiaj cy nie b dzie op aca  odr bnie. Jako roboty tymczasowe zamawiaj cy traktuje 
m.in.: 

 zagospodarowanie placu budowy, 

 drogi tymczasowe, 

 ogrodzenie placu budowy, 

 szalunki, 

 odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, 

 zabezpieczenie istniej cych obiektów i instalacji oczyszczalni, przy czenie mediów (woda, 
kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika) zwi zanych z realizacj  
zamówienia. 

 tymczasowe ruroci gi, które po wykonaniu docelowego zasilania nale y zdemontowa  

 inne prace tymczasowe zgodnie z ST – 00 pkt 9.2 Cena jednostkowa  

Koszty zwi zane z robotami tymczasowymi, winny by  roz one proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru Robót  

1.6.29 Prace towarzysz ce  
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na pi mie przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Robót pomiarowych zamawiaj cy 
nie b dzie op aca  odr bnie. 

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
, zostan  poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet  w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby b dzie s  pomoc  zarz dzaj cemu realizacj  umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rz dnych 
wyznaczonych przez Wykonawc . 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania za onej przez geodet  b dzie zabezpieczona przez 
Wykonawc , za  w przypadku uszkodzenia lub usuni cia punktów przez personel Wykonawcy, zostan  
one za one ponownie na jego koszt, równie  w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaj  ich 
usuni cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni cia i b dzie zobowi zany 
do przeniesienia tych punktów. 
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Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów 
wysoko ciowych, 

 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie Robót . 

 wykonanie pomiarów kontrolnych u enia aw i stóp fundamentowych, przewodów 
podziemnych, 

 sporz dzenie operatów b cych podstaw  do obmiarów Robót , 

 odtworzenie granic dzia ek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

 obmiary wykonanych Robót  

 

Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi instrukcjami G ównego Urz du 
Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach wykrytych w wytyczeniu 
punktów g ównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Koszty zwi zane z robotami towarzysz cymi, winny by  roz one proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru Robót . 

1.6.30 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowi zany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecno  jest wymagana 
przepisami i ponosi op aty za udzia  tych przedstawicieli w odbiorach (np. Stra  Po arna, Inspektor 
Sanitarny itp.). Wszystkie formalno ci z tym zwi zane Wykonawca jest zobowi zany za atwi  w asnym 
staraniem, a koszty nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uj te w Cenie Kontraktowej. 

Odbiory techniczne musz  spe nia  wymagania stawiane przez Ustaw  Prawo Budowlane, a w 
szczególno ci: 

 Przepisy techniczno - budowlane wg art. 7 

 Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10 

 Próby i sprawdzenia instalacji, urz dze  technicznych, protoko ów odbioru Robót zanikaj cych 
lub podlegaj cych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji 
geodezyjnej wg art. 22 

 

Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 

 Inspekcji Ochrony rodowiska  

 Inspekcji Sanitarnej  

 Pa stwowej Inspekcji Pracy  

 Pa stwowej Stra y Po arnej 

 

Doprowadzenie do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy wg art.57. 
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Wykonawca dostarcza ca  aparatur , pomoc, dokumenty i inne informacje, energi  elektryczn , wod , 
sprz t, paliwo, rodki zu ywalne, przyrz dy, si  robocz , materia y oraz wykwalifikowany i 
do wiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób i Rozruchu. Koszty 
wykonania prób oraz koszty wszelkiej obs ugi i materia ów niezb dnych do wykonania prób winny by  
uwzgl dnione w cenie Kontraktu. 

Próby Ko cowe 

W ocenie wyników Prób Ko cowych In ynier b dzie bra  pod uwag  tolerancje na wp yw wszelkiego 
ytkowania Robót przez Zamawiaj cego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót . 

Formalnie, od daty wystawienia wiadectwa Przej cia Robót odpowiedzialno  za utrzymanie 
wymaganych efektów przechodzi na Zamawiaj cego. 

Zamawiaj cy b dzie przejmowa  wykonane obiekty (które przejm  funkcje obiektów podlegaj cych 
modernizacji lub likwidacji) po próbach mechanicznych i hydraulicznych obiektów, co umo liwi 
przekazanie ich do eksploatacji, a rozruch ca ci oczyszczalni prowadzony b dzie na etapie eksploatacji 
przez Zamawiaj cego. Prób  eksploatacyjn  kilkudniow  dla ca ej oczyszczalni przeprowadzi Wykonawca 
i poniesie koszty z tego tytu u. 

Rozruch technologiczny ca ej oczyszczalni, po próbie eksploatacyjnej prowadzony b dzie przez 
Zamawiaj cego. 

W proponowanym harmonogramie przez Wykonawc  nale y uwzgl dni  sposób i terminy 
przekazywania urz dze  i obiektów do eksploatacji. 

2 Materia y i Urz dzenia 

2.1 Wymagania podstawowe 
Wszystkie Wyroby, Materia y i Urz dzenia stosowane przy wykonywaniu Robót obj tych Kontraktem 
musz  by : 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi zuj cym prawem (w tym w szczególno ci 
Prawem budowlanym i Ustaw  z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych – tekst jednolity 
Dz.U.  2014  Nr  0  poz.  883)  i  posiada  wymagane  prawem  atesty,  deklaracje  lub  certyfikaty  
zgodno ci i oznakowanie, w tym równie wiadectwa dopuszczenia do obrotu 

 odpowiada  wymaganiom jako ciowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
ST, Dokumentacji Projektowej  

 zgodne ze ST i Dokumentacj  Projektow , a tak e poleceniami In yniera, 

 fabrycznie nowe i nieu ywane, pierwszej jako ci, wolne od wad fabrycznych i o d ugiej 
ywotno ci oraz wymagaj ce minimum obs ugi, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie zgodnie z za eniami 
PZJ. 

 yte materia y i urz dzenia musz  posiada wiadectwo, e pochodz  z krajów nale cych do 
Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia b  wymagane przez In yniera przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych Robót . 

 In ynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania 
sformu owane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. 

 deklarowanie zgodno ci wyrobów budowlanych musi by  zgodne z rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi zane z dostarczeniem Materia ów do Robót . 
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 charakterystyczne parametry, w ciwo ci i wymagania w zakresie materia ów stosowanych w 
realizacji Robót obj tych Kontraktem podano w wymaganiach szczegó owych poszczególnych ST  

Nale y stosowa  Urz dzenia, do których s atwo dost pne cz ci zamienne. 

W Dokumentacji Projektowej mog  wyst powa  nazwy w asne, znaki towarowe lub by  podane niektóre 
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie s  one wi ce i mo na dostarczy  elementy 
równowa ne, spe niaj ce wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikaj ce z ró nic 
pomi dzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie. 

Materia y stanowi ce odpady, zostan  zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego 
przeznaczonych. Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapozna  
si  z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21).  
W przypadku konieczno ci z enia na odk ad (sk adowania na wysypisku odpadów) nieprzydatnych 
materia ów z rozbiórek lub gruntu, Wykonawca musi wyst pi  o okre lone Ustaw  zezwolenia i 
uzgodnienia oraz ponie  wszelkie koszty zwi zane z zagospodarowaniem nieprzydatnego materia u 
lub gruntu (traktowanego, jako odpad). Uwaga – ewentualne wycinki drzew – wg decyzji 
zezwalaj cych na wycink . Wywóz drewna w miejsce uzgodnione z Zamawiaj cym. Ka dorazowo 
Wykonawca uzyska protokó  z przekazania drewna podmiotom wskazanym przez Zamawiaj cego.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów (wyrobów 
budowlanych) przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce 
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie 
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera. Zatwierdzenie pewnych 

materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  
zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada , w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z 
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post pu 
Robót . 

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na 
danym obszarze. 

Materia y Wykonawca powinien dobra  tak, aby trwa  obiektu wynosi a 50 lat, w szczególno ci :  

Opis  Okres trwa ci w latach 

Roboty budowlane i budynki  

Konstrukcje budowlane i budynki  50 

Przewody technologiczne w ziemi 50 

Budynki  50 

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 20 

Urz dzenia mechaniczne i elektryczne  

Urz dzenia procesowe oczyszczalni  25 

Urz dzenia procesowe osadowe 30 

Pompy do cieków i osadu 15 

Zawory i nap dy  20 
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Rozdzielnie i transformatory NN  40 

Sterownie NN  20 

Instalacje elektryczne 20 

Przyrz dy pomiarowe i wyposa enie automatyki  12 

SCADA i systemy kontroli  12 

Komputery  8 

Przep ywomierze 12 

Aparatura do pomiarów fizycznych  12 

Aparatura do bada  jako ci cieków surowych i 
oczyszczonych  

12 

Ró ne przyrz dy analityczne i procesowe 12 

 

2.2 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskiwanie 
Wyrobów budowlanych np. piasku , wiru z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a 
wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpocz ciem eksploatacji z a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych Materia ów z jakiegokolwiek 

a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi zane z dostarczeniem Materia ów do Robót . 

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego 
w czasie Robót . 

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie b  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do 
wymaga  Kontraktu lub wskaza  In yniera. Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, 
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie Terenu Budowy poza tymi, które zosta y 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

2.3 Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu Budowy, 

 z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych 
Materia ów do innych Robót , ni  te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych Materia ów zostanie 
przewarto ciowany przez In yniera. 

Ka dy rodzaj Robót , w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, mo e zosta  
odrzucony przez In yniera, Wykonawca wbudowuje wówczas Materia  na w asne ryzyko, licz c si  z jego 
nie przyj ciem, usuni ciem i niezap aceniem.  
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2.4 Transport, roz adunek i warunki dostawy  
Wyroby budowlane adowane s  w fabrykach na rodki transportu przez do wiadczonych pracowników 
przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewo nika. Przewo nik bierze odpowiedzialno  za 
dostarczenie adunku w stanie nieuszkodzonym. 

Jednak e, zaraz po dotarciu przesy ki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nale y 
skontrolowa  jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. musz  by  odnotowane w 
dokumentach przewozowych, o czym bezzw ocznie powiadamia si  dostawc . Uszkodzenia powsta e w 
czasie transportu nale y zg asza  bezzw ocznie przewo nikowi na pi mie, zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami.  

Zapisy w dokumentach przewozowych s  niezb dne do przeprowadzenia ewentualnych procedur 
reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by  oznaczone i sk adowane w oddzielnym miejscu.  

Sposób roz adunku zale y od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialno . 
Nale y przy tym przestrzega  zalece  producenta w tym zakresie.  

Przed rozpocz ciem roz adunku nale y sprawdzi , czy na miejscu znajduje si  wystarczaj ca ilo  osób 
oraz czy ich zadania zosta y w ciwie okre lone. Nale y te  sprawdzi , czy sprz t mechaniczny ma 
wystarczaj cy ud wig oraz czy spe nione s  wymagania odpowiednich przepisów w zakresie 
bezpiecze stwa. 

2.5 Przechowywanie i sk adowanie Materia ów i Urz dze  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y i urz dzenia, do czasu, gdy b  one 
potrzebne do Robót , by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci 
do Robót i by y dost pne do kontroli przez In yniera. 

Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z In ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i 
zaakceptowanych przez In yniera. 

Czas przechowywania Materia ów i Urz dze  na Terenie Budowy nale y zminimalizowa  poprzez 
ciwe zaplanowanie dostaw. 

Urz dzenia i materia y nale y przechowywa  i sk adowa  zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren 
Budowy nie wolno zwozi adnych Materia ów dopóki nie b  spe nione nast puj ce warunki: 

 In ynier otrzyma  od Wykonawcy wnioski materia owe, które zaakceptowa  

 In ynier otrzyma  od Wykonawcy wymagania producenta odno nie warunków sk adowania 
Materia ów na Terenie Budowy oraz 

 Teren, na którym materia  b dzie sk adowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 
In yniera. 

2.6 Kwalifikacje w ciwo ci Materia ów i Urz dze  
Ka da partia Materia ów, wszystkie Urz dzenia przeznaczone dla Robót musz  zosta  zatwierdzone przez 
In yniera przed ich u yciem do Robót . 

Materia y i urz dzenia musz  posiada  wymagane dla nich prawem wiadectwa dopuszczenia do obrotu 
i stosowania, deklaracje zgodno ci, deklaracje w ciwo ci u ytkowych, certyfikaty na znak 
bezpiecze stwa, atesty, aprobaty, wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi  
In ynierowi nie pó niej ni  w terminie zapewniaj cym 14 dni na ich sprawdzenie przed zamówieniem 
Materia ów, Urz dze  na Teren Budowy. 

Wykonawca zapewni, i  Materia y i Urz dzenia dostarczone na Teren Budowy mo na zidentyfikowa  i 
przypisa  im w ciwe atesty. 

Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia Materia ów i Urz dze  do jakichkolwiek cz ci Robót 
odpowiednio wcze nie w celu przeprowadzenia inspekcji In yniera. Wykonawca przedstawi na yczenie 
In yniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni si , e s  one 
faktycznie reprezentatywne pod wzgl dem jako ci dla materia u, z którego takie próbki zostaj  pobrane, 
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a wszelkie materia y i inne rzeczy wykorzystane podczas prac b  równe pod wzgl dem jako ci 
zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane b  na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia polskich t umacze  dokumentów zwi zanych z 
materia ami, a istniej cych w innych j zykach. 

2.7 Procedury inspekcji wytwórni materia ów i wyrobów budowlanych  
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu 
sprawdzenia ich w ciwo ci.  

Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. W 
przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane nast puj ce 
warunki: 

 In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa 
si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu 
Budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy 
na u ycie tych materia ów do innych Robót ni  te, dla których zosta y zakupione, to zostanie 
dokonana przez In yniera stosowna korekta ich kosztów. 

 Ka dy rodzaj Robót , w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, 
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem. 

2.8 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urz dze  
Dla ka dego rodzaju Urz dze  Wykonawca dostarczy DTR w j zyku polskim. DTR te b  obejmowa  
m.in: 

a) Cz  rysunkow  obejmuj  

 schematy procesu i instalacji 

 kompletn  specyfikacj  elementów z podaniem rodzaju materia u 

 rysunki wyposa enia z wymiarami, rednicami i lokalizacj  po cze  z innymi elementami oraz z 
ci arem Urz dzenia 

 opis wszystkich komponentów/jednostek Urz dze /systemów i ich cz ci 

 za enia projektowe dla komponentów/jednostek Urz dze /systemów 

 certyfikaty (certyfikaty Materia ów, certyfikaty prób etc.) 

 schemat po cze  elektrycznych; 

 specyfikacj  narz dzi i materia ów dostarczanych z wyposa eniem, 

 

b) Cz  instalacyjn  obejmuj  opis 

 wymaga  dotycz cych instalacji 

 wymaga  dotycz cych obchodzenia si  i przechowywania 

 zalecenia dotycz ce magazynowania i monta u 

 

c) Cz  obs ugow  obejmuj  opis 

 obs ugi 
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 konserwacji 

 naprawy 

DTR b  przedk adane In ynierowi do przegl du przed rozpocz ciem dostawy Urz dze .  

Wykonawca musi by  przygotowany na poprawienie na w asny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby 
zasz a tego konieczno  podczas instalacji lub rozruchu Urz dze . 

2.9 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych  
Je li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju 
materia ów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla 
bada  prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez zgody In yniera. 

2.10 Znakowanie Urz dze , Materia ów itp. 
Znakowanie Urz dze , Materia ów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by  w j zyku polskim i 
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Ka da cz  urz dzenia musi by  wyposa ona w oryginalne 
tabliczki producenta, na których musz  znajdowa  si  podstawowe dane techniczne i dane 
identyfikacyjne producenta. 

2.11 Us ugi specjalistów, pracowników Producentów  
Za wszelkie us ugi wiadczone przez specjalistów b cych pracownikami producentów wiadczone 
podczas przeprowadzania Robót budowlanych, instalacji urz dze  i armatury p aci Wykonawca. 

2.12 Obs uga serwisowa dostarczonych Urz dze  
Wymaga si , aby serwis wszelkich instalowanych Urz dze , w przypadku wyst pienia awarii, przyby  na 
teren obiektu w ci gu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu: 

 ustalenia przyczyny awarii, 

 podania sposobu jej usuni cia, 

 ustalenia terminu usuni cia awarii, 

 podania kosztów naprawy (w okresie gwarancyjnym okre lonym w umowie mi dzy Wykonawc , a 
Zamawiaj cym koszty te spoczywaj  na Wykonawcy). 

3 Sprz t 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu, na jako  wykonywanych Robót zarówno w miejscu tych Robót , jak te  przy wykonywaniu 
czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp.  

Sprz t u ywany do Robót powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w 
Programie Robót , zaakceptowanym przez In yniera. W przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej 
dokumentach, Sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót , zgodnie z zasadami 
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, PZJ i wskazaniami In yniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami 
dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca b dzie konserwowa  Sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 

Na danie Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie 
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich 
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aktualno ci b  wystarczaj cym powodem do wydania przez In yniera polecenia natychmiastowego 
wstrzymania u ytkowania przedmiotowego sprz tu i usuni cia z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu, 
zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót . 

Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj  przed u yciem sprz tu.  

Pos ugiwa  si  sprz tem mog  jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mog ce si  okaza  
odpowiednimi za wiadczeniami  

4 Transport 
Stosowane rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by  dostosowane do przewo enia 
materia ów w taki sposób, aby zapewnione by o prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniach In yniera. Nie mog  one wp ywa  niekorzystnie na jako  
wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spe nia  wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, je eli chodzi o zakres dopuszczalnych obci  na osie i 
innych parametrów technicznych. W adnym wypadku nie mo na dopuszcza  do przeci enia rodków 
transportu. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na wyposa enie samochodów do przewo enia materia ów 
sypkich i gruzu; bezwzgl dnie wymaga si , aby mia y one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem 
przewo onego materia u. rodki transportu nieodpowiadaj ce warunkom Kontraktu, na polecenie 
In yniera, b  usuni te z Terenu Budowy.  

Wykonawca powinien posiada  wszystkie wymagane pozwolenia na transport adunków o nietypowej 
wadze oraz powinien regularnie informowa  In yniera o ka dym takim transporcie. Samochody o 
nadmiernym nacisku na o  nie powinny zosta  dopuszczone do ruchu na terenie zako czonych Robót . 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem 
na swój w asny koszt i zgodnie z instrukcjami In yniera. 

Wykonawca na w asny koszt i na bie co b dzie usuwa  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane prac  
rodków transportu na terenie i poza Terenem Budowy (drogi publiczne i dojazdy do Terenu Budowy). 

5 Wykonanie Robót  

5.1 Wymagania ogólne 
Przed rozpocz ciem Robót Wykonawca jest zobowi zany opracowa : 

1) Projekt Zagospodarowania Zaplecza Wykonawcy z ony z cz ci opisowej i graficznej, 

2) Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

3) Program zapewnienia jako ci  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow , oraz za jako  zastosowanych 
materia ów i wykonywanych Robót , za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , PFU wymaganiami ST, 
PZJ oraz poleceniami In yniera i uzgodnieniami z Zamawiaj cym, a tak e usuwania wszelkich wad na 
zasadach i terminach okre lonych Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót . 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materia y, Urz dzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezb dny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i us ugi 
(tymczasowe lub sta e) konieczne do wykonania Robót . Zakupy urz dze  i materia ów winny by  zgodne 
z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za stosowno , stabilno  i bezpiecze stwo wszystkich dzia  
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz b dzie odpowiedzialny za wszystkie 
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Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty ka dej cz ci sk adowej Urz dze  i 
Materia ów, jakie b  wymagane, aby ta cz  by a zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzia  do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mog  by  uzyskane przez Wykonawc  i uzgodnione z In ynierem jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie utrzymywa  Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz b dzie przechowywa  w magazynie lub odpowiednio rozmie ci wszelki 
Sprz t i nadmiar materia ów. Wykonawca b dzie uprz ta  i usuwa  z Terenu Budowy wszelki z om, 
odpady i niepotrzebne d ej Roboty Tymczasowe.  

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
udokumentowanych zniszcze  wynikaj cych z prowadzenia Robót . 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawi zaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w 
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu In yniera. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za poprawne 
usytuowanie wszystkich cz ci Robót i naprawi ka dy b d w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy 
wyosiowaniu Robót  

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na pi mie przez In yniera 

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b  oparte na 
wymaganiach sformu owanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczególno ci w dokumentacji 
projektowej i w ST), a tak e w normach i wytycznych.  

Polecenie In yniera rozumiane jest, jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez In yniera, w 
formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem 
budowy. 

Polecenia In yniera b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  wstrzymania Robót . Skutki finansowe z tego tytu u ponosi 
Wykonawca. 

Rozbudow , modernizacj  oraz próby ko cowe oczyszczalni nale y prowadzi  przy zapewnieniu ci ci 
pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach musz  by  prowadzone zgodnie 
z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiaj cego i zatwierdzonym przez In yniera. 

W przypadku zmiany technologii realizacji Robót Wykonawca ma obowi zek uzyska  zgod  
Zamawiaj cego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii 
odbywa  si  b dzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

Rozpocz cie Robót Wykonawca ma obowi zek zg osi  wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie z 
warunkami Pozwolenia na budow . Przy wykonaniu Robót nale y przestrzega  warunków zawartych w 
uzgodnieniach. W trakcie realizacji nale y przestrzega  obowi zuj cych przepisów bhp.  

Do obowi zków Wykonawcy nale y dok adne przestudiowanie Dokumentacji Projektowej i dok adne 
zrozumienie zakresu Robót . Wykonawca winien zapewni  i wykona  wszystko, co niezb dne do 
prawid owego przeprowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem. W przypadku niejednoznaczno ci lub 
jakichkolwiek w tpliwo ci dotycz cych interpretacji PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomi  
In yniera na pi mie w celu otrzymania niezb dnych wyja nie .  

Wszystkie Urz dzenia i Materia y wbudowane w Roboty musz  by  nowe i o wymaganej jako ci, a jako  
wykonania Robót b dzie odpowiada a najwy szym standardom i najbardziej optymalnym technikom 
budowlano-monta owym.  
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Informacje odno nie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przybli one lokalizacje istniej cych 
instalacji podziemnych podano w Dokumentacji Projektowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od 
obowi zku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone ró nice.  

Przed rozpocz ciem Robót Wykonawca uzyska informacje i zapozna si  z rozplanowaniem 
napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich cz ci i wyposa enia z nimi 
zwi zanego, a tak e podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kana ów ciekowych, magistrali 
wodnej i rur przesy u gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia Robót .  

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgl dni w cenach 
jednostkowych Robót i nie b dzie oczekiwa  za nie dodatkowej zap aty.  

Wszelkie prace realizowane w pobli u istniej cych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by  
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich rodków ostro no ci i odpowiednich zabezpiecze . 
Zakres zabezpiecze  winien spe nia  wszystkie istniej ce w tym zakresie przepisy oraz uzyska  zgod  
In yniera.  

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia b  zniszczenia istniej cych urz dze  naziemnych lub 
podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezb dnej wymiany zgodnie z 
wymaganiami odno nych w adz.  

Wykonawca zabezpieczy Zamawiaj cego przed konieczno ci  poniesienia wszelkich skutków 
finansowych z tytu u jakichkolwiek roszcze  podnoszonych przez w cicieli lub inne podmioty 
posiadaj ce tytu  prawny do domagania si  odszkodowa  wynik ych z ka dego niepotrzebnego lub 
nieprawid owego zak ócenia zaistnia ego w czasie lub w zwi zku z wykonywaniem Robót zarówno na 
Terenie Budowy jak i na terenach s siaduj cych. 

5.2 Dokumentacja projektowa 
Zamawiaj cy posiada dokumentacj  projektow , na podstawie której zosta o wydane pozwolenie na 
budow . Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego jeden komplet tej 
dokumentacji w wersji papierowej. 

5.3 Zgodno  Robót z Dokumentami Kontraktowymi 
Wykonawca winien wykonywa  Roboty zgodnie z Umow , dokumentacj  projektow  i poleceniami 
In yniera 

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich 
wa no ci wymieniona w Akcie Umowy. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mog  nie obj  wszystkich 
szczegó ów projektu i Wykonawca winien to wzi  pod uwag  przy planowaniu budowy, realizuj c 
Roboty czy kompletuj c dostawy sprz tu oraz wyposa enia. Wykonawca nie mo e wykorzystywa  

dów lub opuszcze  w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  
In yniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materia y i Urz dzenia b  zgodne z Kontraktem. Dane 
okre lone w Kontrakcie b  uwa ane za warto ci docelowe.  

Cechy Materia ów i Urz dze  musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy Materia y i Urz dzenia lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z Kontraktem i wp ynie to 
na niezadowalaj  jako  elementów budowli, to takie Materia y i Urz dzenia b  niezw oczne 
zast pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

5.4 Szczególne zasady prowadzenia Robót w s siedztwie istniej cych obiektów i zieleni 
 W trakcie prowadzenia Robót ziemnych zachowa  ostro no  oraz zabezpieczy  istniej ce 

urz dzenia podziemne przed uszkodzeniem. 

 Prace przy skrzy owaniach i zbli eniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywa  r cznie, 
bez u ycia sprz tu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostro no ci, a miejsca skrzy owa  
zg osi  do sprawdzenia przed zasypaniem do w ciwego miejscowo Rejonu Energetycznego. 
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 Wykonawca prac ziemnych ponosi pe  odpowiedzialno  za skutki ewentualnych awarii 
urz dze  energetycznych oraz spowodowanie zagro  dla pracowników i osób postronnych, na 
skutek nieprawid owo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urz dze  itp. 

 Zachowa  normatywne odleg ci, przewidziane przepisami, od istniej cych sieci i urz dze  
podziemnych. 

 W przypadku prowadzenia Robót zagra aj cych zieleni nale y stosowa  si  do poni szych 
wymaga . 

 Wykopy w obr bie systemu korzeniowego drzew /zasi g korony/ nale y wykonywa  r cznie. 

 Przy wykonywaniu wykopów w bezpo rednim s siedztwie drzew nie wolno przecina  korzeni 
ównych. 

 Ilo  usuwanych korzeni powinna by  jak najmniejsza, nie wolno obcina  fragmentów podstawy 
pnia, ani korzeni systemu centralnego podtrzymuj cych drzewo w ziemi, poniewa  usuni cie ich 
mo e grozi  wywróceniem si  drzewa. 

 Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o rednicy poni ej 2 cm. Korzenie wymagaj ce usuni cia 
oraz silnie uszkodzone nale y ci  poprzecznie do rednicy korzenia, ostrym czystym narz dziem. 

 Wykop w zasi gu koron drzew nale y zasypywa  jak najszybciej. Ods oni te korzenie nale y jak 
najszybciej przykry  ziemi  urodzajn  i chroni  przed wysuszeniem. Wskazane jest zasypanie 
wykopu w ci gu jednego dnia. 

 Nie nale y polewa  odkrytych korzeni silnym strumieniem wody. 

 W zasi gu koron drzew nie wolno parkowa  sprz tu, sk adowa  materia ów budowlanych i ziemi. 

 Pnie drzew nara onych na uszkodzenia nale y na czas budowy zabezpieczy  w sposób uprzednio 
uzgodniony z In ynierem. 

 Z chwil  przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno  za wszelkie dzia ania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone 
na tym obszarze. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urz dze  na i pod powierzchni  ziemi (jak ruroci gi, 
kable itp.) Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi 
wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
Wykonawca b dzie realizowa  Roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla 
mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie 
budowy, spowodowane jego dzia alno ci .  

Wykonawca odpowiada za zapewnienie doj  i dojazdów do posesji przyleg ych do Terenu Budowy.  

 In ynier b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc  a 
cicielami nieruchomo ci dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani 

In ynier ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w Kontrakcie. 

6 Kontrola Jako ci Robót  
Zasady kontroli jako ci Robót  

Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  
jako  Robót . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako  materia ów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie 
urz dzenia niezb dne do kontroli materia ów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  
w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. Wykonawca b dzie 
przeprowadza  pomiary i badania Materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, 
e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.  

In ynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy 
posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm 
okre laj cych procedury bada .  

In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , 
In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do Robót badanych Materia ów dopu ci je do u ycia dopiero 
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako  tych Materia ów.  

6.1 Program zapewnienia jako ci (PZJ) 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera Programu 
Zapewnienia Jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót , mo liwo ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  
Projektow , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera. Program zapewnienia 
jako ci b dzie zawiera : 

Cz  ogóln  opisuj : 

 organizacj  wykonania Robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót , 

 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 

 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów 
Robót , 

 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli jako ci wykonywanych Robót , 

 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 

 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi; 

Cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót : 

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót , 

 sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
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6.2 Zasady kontroli jako ci Robót  
 Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  

za on  jako  Robót .  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci Robót i materia ów.  

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, 

zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz 
Robót . 

 Przed zatwierdzeniem PZJ In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu 
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 

 Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  

 okre lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, 
In ynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem. 

 Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t 
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 

 In ynier b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  
wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do Robót badanych 
materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. 

 Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i Robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa  mo na wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 

Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie 
pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w PZJ i ST. 

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4 Pobieranie próbek do bada   
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w 
pobieraniu próbek. 

Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które 
budz  w tpliwo  co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te 
lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do 
pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera.  
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Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera. 

6.5 Opis bada  jakie b dzie wykonywa  In ynier Kontraktu  
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 

In ynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawc , dzie ocenia  
zgodno  materia ów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez 
Wykonawc . 

In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , 
albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z 
Dokumentacj  Projektow  i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc  i w adnym stopniu nie obci  
Zamawiaj cego. 

6.6 Wymagania dotycz ce wymaganych dokumentów dopuszczaj cych  
In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które: 

1) posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2) posiadaj  deklaracj  zgodno ci/deklaracj  w ciwo ci u ytkowych lub certyfikat zgodno ci z: 

a) Polsk  Norm , norm  zharmonizowan  

b) aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  
obj te certyfikacj  okre lon  w punkcie 1) i które spe niaj  wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. 

W przypadku instalacji z onej z kilku elementów, ka dy wyprodukowany element musi by  
ocechowany w sposób czytelny, trwa y i widoczny po jego zmontowaniu. Urz dzenia musz  posiada  
czytelne tabliczki znamionowe trwale zwi zane z urz dzeniem.  

W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez STWiORB, ka da partia 
dostarczona do Robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys owe b  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte b  wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b  dostarczone 
przez Wykonawc  In ynierowi. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga , b  odrzucone 

Materia y posiadaj ce atesty, a urz dzenia - wa  legalizacj , mog  by  badane przez zarz dzaj cego 
realizacj  umowy - in yniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno  

ciwo ci przewidzianych do u ycia materia ów i urz dze  z wymaganiami zawartymi w 
szczegó owych specyfikacjach technicznych nie zostan  one przyj te do wbudowania. 

 

Przepisy zwi zane : 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014r Nr 0 poz. 
883) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 
1645) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogólnym bezpiecze stwie produktów (Dz. U. 2003 r nr 229 poz 
2275 z pó n. zmianami) 
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 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek administracyjnych upowa nionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz. U. 2014r Nr 0 
poz. 1040). 

6.7 Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji projektowej  
In ynier Kontraktu jest odpowiedzialny za analiz  zg oszonej niezgodno ci np. przez Wykonawc  i 
podj cie decyzji o usuni ciu niezgodno ci. 

Zmiany i modyfikacje dokumentów s  dokonywane przez komórki organizacyjne, które je opracowa y. 

Zmiany w dokumentach wprowadzaj  osoby opracowuj ce dany dokument. Projektant jest 
odpowiedzialny za usuni cie niezgodno ci lub wprowadzeniu zmian wynik ych podczas realizacji 
budowy, dokona  ich kwalifikacji stosownie do art. 36 a Ustawy Prawo Budowlane.  

Zmiany mog  polega  na 

 wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nast pnego) 

 wprowadzeniu aneksu (umowy, zamówienia). 

Dopuszcza si  odr czne nanoszenie zmian ( po przekre leniu nieaktualnej tre ci) dokumentuj c ten fakt 
dat  i podpisem wprowadzaj cego zmian . 

Do projektu zmienianego nale y wprowadzi  Kart  zmian do projektu – opatrzenie zamiennego rysunku 
numerem rewizji i wykazem zmian w stosunku do wersji poprzedniej / poprzednich. 

Karta zmian powinna zawiera : liczb  porz dkow , opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko 
wprowadzaj cego zmian  oraz dat  i podpis. 

Dokumenty nieaktualne s  odbierane od U ytkowników przez rozprowadzaj cych je, po 
udokumentowaniu faktu zdania. 

6.8 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc  w trakcie trwania budowy  
Wykonawca dostarczy w asn  propozycj  okre laj  metod  realizacji Robót tzw. Program Robót do 
zatwierdzenia przez In yniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dat  zamierzonego 
rozpocz cia.  

W Programie Robót Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót , mo liwo ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu, 
Dokumentacj  Projektow , PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera.  

Program Robót b dzie zawiera :  

a) cz  ogóln  opisuj :  

 organizacj  wykonania Robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót ,  

 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót ,  

 sposób zapewnienia bezpiecze stwa i higieny pracy,  

 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych  

elementów Robót ,  

 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych Robót ,  

 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ; badania – minimum jeden raz na tydzie ),  

 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi;  
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b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót :  

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i liczb rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku Materia ów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,  

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw Materia ów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót ,  

 sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 

Ponadto w trakcie trwania budowy i przed zako czeniem Robót wykonawca jest zobowi zany do 
dostarczania na polecenie zarz dzaj cego realizacj  umowy nast puj cych dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Aktualizacja harmonogramu Robót i finansowania 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urz dze  

Przedk adane dane winny by  na tyle szczegó owe, aby mo na by o ustali  ich zgodno  z dokumentami 
wchodz cymi w sk ad umowy. Sprawdzenie, przyj cie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materia ów oraz procedur z onych lub wnioskowanych przez wykonawc  nie 

 mia y wp ywu na kwot  kontraktu i wszelkie wynikaj ce st d koszty ponoszone b  wy cznie 
przez Wykonawc . 

Elementy, urz dzenia i materia y, dla których In ynier wyda polecenie przed enia wykazów, rysunków 
lub opisów nie b  wykonywane, u ywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezb dnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. In ynier sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w adnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialno ci za omy ki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedk ada In ynierowi do sprawdzenia wszystkie dokumenty w formacie A4 lub A3 w ilo ci 
uzgodnionej z Zamawiaj cym i In ynierem. Rysunki robocze b  przedk adane In ynierowi w czasie 
zapewniaj cym mu nie mniej ni  20 zwyk ych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urz dze  wspó zale nych ze sob , nale y koordynowa  w 
taki sposób, aby In ynier móg  poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokona  przegl du 
ich wzajemnych powi za . 

Rysunki robocze powinny by  dok adne, wyra ne i kompletne. Powinny zawiera  wszelkie niezb dne 
informacje, w tym dok adne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegó owych specyfikacji technicznych. 

 

Sk adanym dokumentom ka dorazowo powinno towarzyszy  pismo przewodnie, zawieraj ce 
nast puj ce informacje: 

 Nazwa inwestycji: 

 Nr umowy: 

 Ilo  egzemplarzy ka dego sk adanego dokumentu 

 Tytu  dokumentu 

 Numer dokumentu lub rysunku 

 Okre lenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
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 Numer rozdzia u i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urz dzenie, materia  lub 
element 

 Data przekazania 

O ile In ynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sk adane b  przez wykonawc , który potwierdzi 
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, e 
sprawdzi  on (Wykonawca) je i zatwierdzi  oraz, e roboty w nich przedstawione s  zgodne z warunkami 
umowy i zosta y sprawdzone pod wzgl dem wymiarów i powi za  z wszelkimi innymi elementami. 
Zarz dzaj cy realizacj  umowy, w uzasadnionych przypadkach, mo e wymaga  akceptacji sk adanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 

Aktualizacja harmonogramu Robót i finansowania 

Mo liwo ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie Robót budowlanych i monta owych, kolejno  Robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewni  wykonanie Robót w terminie okre lonym w umowie. Wykonawca 
we wst pnej fazie Robót przestawia do zatwierdzenia szczegó owy harmonogram Robót i finansowania, 
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar  post pu Robót winien by  aktualizowany 
przez Wykonawc  na zasadach i w terminach okre lonych Warunkami Kontraktowymi i zaczyna 
obowi zywa  po zatwierdzeniu przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. 

Instrukcja obs ugi i eksploatacji  

Instrukcja obs ugi i eksploatacji zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni cieków w omiankach 
powinna zosta  opracowana przez Wykonawc  inwestycji. Wst pna wersja instrukcji powinna zosta  
przygotowana przez rozpocz ciem rozruchu oczyszczalni, a ko cowa po zako czeniu rozruchu 
technologicznego oczyszczalni, z uwzgl dnieniem do wiadcze  z rozruchu.  

Instrukcja obs ugi powinna by  opracowana z udzia em / w konsultacji z:  

 Projektantem zastosowanej technologii oczyszczania cieków;  

 Specjalist  BHP;  

 Projektantem cz ci elektrycznej i AKPiA;  

 Specjalist  p.po .  

 z uwzgl dnieniem zasad i wymaga  okre lonych w DTR zastosowanych urz dze . 

Nale y opracowa  odr bne instrukcje obs ugi: technologiczn  i elektryczn , z uwagi na odr bne 
kwalifikacje pracowników wymagane do obs ugi tych bran .  

  

Instrukcj  obs ugi i eksploatacji oczyszczalni nale y przygotowa  w oparciu o:  

 dokumentacj  projektow ;  

 do wiadczenia z rozruchu technologicznego;  

 dokumentacj  techniczno-ruchow  zamontowanych urz dze  (nowych i istniej cych);  

 aktualne przepisy z bezpiecze stwa i higieny pracy w zakresie pracy w komunalnych  

 oczyszczalniach cieków z gospodark  osadow ;  

 aktualne przepisy p.po  z zakresu obiektów gospodarki ciekowo-osadowej.  

  

W sk ad Instrukcji obs ugi i eksploatacji b  wchodzi  nast puj ce cz ci:  

 Instrukcja technologiczna eksploatacji oczyszczalni cieków w omiankach;  

 Instrukcja BHP dla oczyszczalni;  

 Instrukcja p.po . dla oczyszczalni;  
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 Instrukcje obiektowe i stanowiskowe;  

 Instrukcja obs ugi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych.  

  

Instrukcja technologiczna powinna by  wykonana z uwzgl dnieniem podzia u na w y lub obiekty 
stanowi ce funkcjonaln  ca .  

Instrukcje BHP, ppo . i stanowiskowe powinny zosta  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.  

Ogólna instrukcja technologiczna powinna umo liwi  Operatorowi eksploatacj , konserwacj  i 
utrzymanie w ruchu w ów, obiektów, urz dze  i instalacji pomocniczych.  

  

Instrukcja ta powinna zawiera  w szczególno ci:  

 Zasadnicz  charakterystyk  techniczno-technologiczn  ka dego w a i obiektu zawieraj :  

 opis funkcjonalny w a/obiektu;  

 opis wyposa enia w urz dzenia;  

 unikalny numer (oznaczenie) umo liwiaj cy odnalezienie na schematach.  

 Zakres i narz dzia do kontroli procesu technologicznego;  

 Opis sterowania automatycznego z okre leniem sposobu obs ugi panelów kontrolnych/ 
operatorskich;  

 Mo liwe awarie i procedury post powania;  

 Cz  rysunkow  zawieraj :  

 Plan sytuacyjny  

 Schemat technologiczny  

 Rzuty obiektów z lokalizacj  urz dze  i instalacji.  

  

Instrukcje obiektowe i stanowiskowe powinny by  przypisane do odpowiednich obiektów i stanowisk i 
stanowi  uszczegó owienie zapisów ogólnej instrukcji technologicznej oczyszczalni w odniesieniu tylko 
do tych obiektów i stanowisk.  

Instrukcje te powinny zawiera :  

 Opis wyposa enia w urz dzenia zawieraj cy, nazwy i dane teleadresowe producentów urz dze , 
w tym numery telefonów i adresy e-mail serwisu;  

 Model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne;  

 DTR urz dzenia (instrukcje obs ugi, karty katalogowe);  

 Unikalny numer (oznaczenie) umo liwiaj cy odnalezienie na schematach;  

 List  zalecanych cz ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora obejmuj  
cz ci ulegaj ce zu yciu i zniszczeniu oraz te, które mog  powodowa  konieczno  
przed onego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysz ci konieczno ci ich wymiany;  

 Czynno ci eksploatacyjne z podzia em na obs ug  codzienn  i obs ug  okresow  w interwa ach 
zgodnych z DTR urz dze ;  

 Zakres i narz dzia do kontroli procesu technologicznego;  

 Opis sterowania automatycznego z okre leniem sposobu obs ugi panelów 
kontrolnych/operatorskich;  

 Mo liwe awarie i procedury post powania;  
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 Cz  rysunkow  zawieraj :  

 Schemat technologiczny,  

 Rzut obiektu z lokalizacj  urz dze  i instalacji.  

 Instrukcje zostan  dostarczone w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach 
czteropier cieniowych w twardej oprawie, ka dy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio 
zatytu owany na ok adce. Rysunki formatu wi kszego ni  A4 b  sk adane i gromadzone w ok adkach w 
taki sposób, by mo liwe by o ich roz enie bez konieczno ci zdejmowania z pier cieni mocuj cych.  

Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych ród ach 
informacji dla obs ugi, na których s  opisy lub napisy o charakterze informacyjnym musz  by  wykonane 
w j zyku polskim. 

Szkolenia  

W ramach Kontraktu Wykonawca przeszkoli za og  Zak adu Wodoci gów i Kanalizacji w omiankach we 
wszystkich aspektach eksploatacji i zarz dzania oczyszczalni cieków. 

Kursy zostan  tak zaplanowane, aby zapewni  personelowi pe  znajomo  zak adu oraz czynno ci 
podczas stanów awaryjnych.  

Kursy szkoleniowe zostan  zaprogramowane dla grup dziesi cioosobowych, lecz pewne szkolenia 
zostan  udzielone indywidualnym pracownikom. Kursy szkoleniowe b  stanowi  kompilacje zaj  
szkolnych i praktycznych w eksploatacji. Wykonawca przygotuje konspekty do zaj  w j zyku polskim. 
Wykonawca przygotuje prosty podr cznik eksploatacji w j zyku polskim. Wykonawca przed y plan 
szkole  In ynierowi do zatwierdzenia.  

Program szkoleniowy powinien zawiera  co najmniej nast puj ce zagadnienia:  

 operacyjna eksploatacja technologiczna;  

 eksploatacja urz dze  i systemów mechanicznych;  

 wy cznik wysokonapi ciowy;  

 eksploatacja urz dze  mechanicznych;  

 eksploatacja systemu SCADA;  

 zapoznanie si  z procesem technologicznym;  

 zapoznanie si  ze sterowaniem;  

 kwestie usuwania usterek – scenariusze awarii;  

 praktyka warsztatowa;  

 zasady przechowywania materia ów i cz ci zapasowych;  

 zasady bezpiecze stwa i higieny (BHP). 

6.9 Dokumentacja Budowy 
Dokumentacj  Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowi  w szczególno ci: 

a) Pozwolenie na budow  wraz z Projektem Budowlanym, 

b) Dziennik budowy, 

c) Protoko y przekazania Terenu Budowy, 

d) Dokumenty Wykonawcy, 

e) Protoko y z prób, inspekcji, odbiorów, 

f) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie w adze, 

g) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
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h) Protoko y z narad technicznych i koordynacyjnych. 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Inwestora i Wykonawc  w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Kierowniku 
Budowy ustanawianym przez Inwestora. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Robót , stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, 
dokonywane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden po drugim, bez przerw. 

Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem 
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera. 

Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

 dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót , 

 przebieg Robót , trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarz dzenia wstrzymania Robót , z podaniem powodu, 

 zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych 
odbiorów Robót , 

 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 

 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót , 

 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót  

 dane dotycz ce jako ci Materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada , z 
podaniem kto je przeprowadzi  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza  

 inne istotne informacje o przebiegu Robót . 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy b  przed one 
In ynierowi do zaopiniowania. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zaj cia stanowiska. Projektant nie jest 
jednak stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót , za wyj tkiem 
tych, które wynikaj  z zapisów Ustawy Prawo Budowlane. 
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Pozosta e dokumenty Budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wy ej wymienionych, nast puj ce dokumenty: 

a) protoko y przekazania Terenu Budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

c) operaty geodezyjne, 

d) protoko y odbioru Robót , 

e) protoko y z narad i ustale , 

f) korespondencj  na budowie, 

g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,  

h) Ksi ga Obmiarów  

i) Dokumenty laboratoryjne  

j) Rysunki i opisy s ce realizacji Robót  

 

Ksi ga obmiarów  

Ksi ga Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z 
elementów Robót . Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach 
przyj tych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksi gi Obmiarów. 

Ksi  Obmiarów nale y prowadzi  tylko wówczas gdy rozliczenie Robót nie jest w formie rycza tu. 
Umowy o rozliczenia rycza towe z Wykonawc  nie wymuszaj  prowadzenia Ksi gi Obmiarów. 

Je li Wykonawca b dzie prowadzi  rozliczenia kosztorysem powykonawczym, musi prowadzi  Ksi  
Obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci, deklaracje w ciwo ci 
ytkowych Materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  

Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako ci. Dokumenty te 
stanowi  za czniki do odbioru Robót . Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 

6.10 Przechowywanie Dokumentacji Budowy 
Wymienione w punkcie powy ej dokumenty oraz wszelkie inne zwi zane z realizacj  Kontraktu b  
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7 Przedmiar i Obmiar Robót  

7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót  
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczn  ilo  wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentami 
Kontraktowymi, Dokumentacj  Projektow  i STWiORB w jednostkach ustalonych w wycenionym 
Przedmiarze Robót . 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi zku uko czenia wszystkich Robót . B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera 
wydanej na pi mie.  
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Poszczególne pozycje Przedmiarów musz  zawiera  koszty wszelkich uzgodnie , zg osze  i innych 
formalno ci koniecznych do realizacji Robót (wykonywanych r cznie oraz mechanicznie), sprz tu i 
materia ów niezb dnych do ich wykonania zgodnie z Umow , Dokumentacj  Projektow  i Przetargow , 
m.in. takie jak:  

 projekt organizacji placu budowy wraz z jego pó niejsz  likwidacj , 

 wykonanie projektu i realizacja tablic informacyjnych i pami tkowych zgodnie z wytycznymi 
Zamawiaj cego  

 wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 

 projektów, wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych organizacji ruchu w tym objazdów i 
przejazdów 

 pe nej obs ugi geodezyjnej i geologicznej,  

 nadzoru archeologicznego, 

 zwi zane z próbami i odbiorami wykonanych Robót oraz opracowaniem pe nej dokumentacji 
powykonawczej, 

 inne koszty wynikaj ce z Umowy, 

 wykopy, odwodnienie wykopów,  

 roboty betonowe i zbrojarskie, szalunki, zabezpieczenie antykorozyjne, 

 wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów,  

 zakup i dowóz ziemi,  

 zabezpieczenie istniej cych sieci,  

 badania, pomiary, próby szczelno ci, inspekcje TV sieci, p ukanie instalacji, badania laboratoryjne 
wody, próby rozruchowe poszczególnych sieci i instalacji,  

 regulacj  wysoko ci w azów studzienek nowych, jak i istniej cych w nawierzchniach itp. o ile s  
wymagane do prawid owej realizacji i nie zosta y wskazane wprost w pozycjach Przedmiaru 
 

Przedmiar Robót (PR) nale y rozpatrywa cznie z pozosta ymi cz ciami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Przyjmuje si , e Wykonawca dok adnie zapozna  si  ze szczegó owym opisem 
Robót , jakie maj  zosta  wykonane i sposobem ich wykonania. Ca  Robót nale y wykona  zgodnie z 
zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z ca kowit  akceptacj  In yniera. Przy dokonywaniu wyceny pozycji 
nale y korzysta  ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
opisów i odpowiednich rysunków zawartych w Dokumentacji Projektowej. 

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie b  uwzgl dniane adne straty materia ów albo ich ilo ci w 
czasie ich transportu, sk adowania i zag szczania. 

Pozycje w Przedmiarach Robót opisuj  Roboty obj te Kontraktem w sposób skrócony. Z regu y opis ten 
nie powiela pe nego opisu Robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w Projekcie 
Wykonawczym. Uwa a si  jednak, e poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawieraj  wszystkie 
czynno ci konieczne do ca kowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuk  
budowlan  obowi zuj cymi przepisami, czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ, czy te  nie. 

Wykonawca realizuj c Kontrakt, wykona wszystkie inne czynno ci i zadania, których nie wymieniono w 
umowie i/lub umowach na roboty budowlane, które zostan  uznane za niezb dne do prawid owej 
realizacji Umowy. 

atno ci za wszystkie Roboty, których ilo  okre lono w PR jako „rycza t” zostan  dokonane po 
ca kowitym zako czeniu i zaakceptowaniu przez In yniera tych Robót , o ile In ynier nie postanowi 
inaczej w oparciu o Klauzul  14.1.d. 
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7.2 Zasady okre lania ilo ci Robót i Materia ów 
Ilo ci podane dla poszczególnych pozycji w ka dym PR stanowi  szacunkow  ilo  ka dej kategorii Robót 
, które b  prowadzone na podstawie Kontraktu i zosta y podane jako udogodnienie w celu stworzenia 
wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma adnej gwarancji, e b dzie si  od niego wymaga  
wykonania ilo ci Robót wskazanych pod jak kolwiek pojedyncz  pozycj  w PR lub, e ilo  nie b dzie 
odbiega  pod wzgl dem wielko ci od ilo ci podanych w PR. 

Podstaw  p atno ci b dzie faktyczna ilo  wykonanych Robót , tak jak zostan  one obmierzone przez 
Wykonawc  i sprawdzone przez In yniera oraz wycenione po stawkach lub cenach jednostkowych 
podanych w wycenionym Przedmiarze Robót , tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich 
stawkach i cenach jednostkowych, jakie mo e ustali  In ynier w ramach postanowie  Kontraktu. Roboty 
winny by  mierzone netto wed ug wymiarów wskazanych na rysunkach lub zleconych na pi mie przez 
In yniera, z wyj tkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej. 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo 
wzd  linii osiowej. 

Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  
wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób zrozumia y i 
jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci powinny by  uzupe nione szkicami w ksi ce 
obmiaru lub do czone do niej w formie za cznika, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem. 

Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj  tego inaczej, ilo ci Robót i 
materia ów b  okre lane zgodnie z Przedmiarem Robót , w szczególno ci: 

 

 roboty ziemne      w [m3], 

 roboty drogowe     w [m2], 

 roboty liniowe      w [m], 

 elementy wyposa enia     w [kpl.] lub [szt.], 

 opracowania, dzia ania, czynno ci   w [kpl.]. 

 rozbiórki urz dze  i wyposa enia na danym obiekcie  w [kpl.]  

 urz dzenia       w [szt.]  

 

Jednostka obmiarowa mo e ulec zmianie i by  przyj ta równie  indywidualnie w oparciu o dodatkowe 
ustalenia wynik e w czasie budowy a zaakceptowane przez In yniera, chyba, e Zamawiaj cy w 
Warunkach Szczególnych Kontraktu postanowi inaczej. 

7.3 Czas przeprowadzania Obmiaru 
Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i 
In yniera, a tak e przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem Robót  

Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób zrozumia y i 
jednoznaczny. 
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7.4 Urz dzenia i sprz t pomiarowy  
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b  zaakceptowane przez 
In yniera. 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie 
urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania 
Robót . 

7.5 Wagi i zasady wa enia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie 
dok adno ci wg norm oraz dostarczy In ynierowi dokumenty potwierdzaj ce mo liwo  zastosowania 
wag.  

Dopuszcza si  sprawdzanie wag na urz dzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia In ynierowi 
wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do u ytkowania.  

8 Odbiór Robót  
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru 
dokonywanym przez In yniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 

b) odbiorowi instalacji i urz dze , 

c) odbiorowi cz ciowemu  

d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu) 

e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi, 

f) odbiorowi po up ywie okresu gwarancji. 

Okres r kojmi i gwarancji ustalony jest w Akcie Umowy. 

8.1 Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na ko cowej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych Robót , które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór takich Robót b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót . Odbioru dokonuje In ynier.  

O gotowo ci danej cz ci Robót do odbioru Wykonawca powiadamia In yniera pisemnie, wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór b dzie przeprowadzony bez zb dnej zw oki, nie pó niej ni  w ci gu 3 dni od 
daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera. 

Jako  i ilo  Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu ocenia In yniera na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawc  dokumentów potwierdzaj cych jako  i zgodno  wykonanych 
Robót z Kontraktem, takich jak: atesty, certyfikaty, wiadectwa, szkice geodezyjne z 
potwierdzeniem geodety o zgodno ci z projektem wykonanych Robót , oraz wszelkie inne 
dokumenty niezb dne dla zaakceptowania Robót , 

 przeprowadzonych przez In yniera inspekcji, bada  i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru nale y sporz dzi  protokó  podpisany przez In yniera, Wykonawc  i inne 
osoby uczestnicz ce w odbiorze. 

W protokole odbioru Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, nale y poda  przedmiot i zakres odbioru 
oraz zapisa  istotne dane, maj ce wp yw na przysz  eksploatacj , trwa  i niezawodno  wykonanych 
Robót : 
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 zgodno  wykonanych Robót z dokumentacj  projektow  i ST, 

 rodzaj zastosowanych materia ów, typ urz dze   

 technologi  wykonania Robót , 

Wzór protoko u z odbioru Wykonawca uzgodni z In ynierem. 

Przeprowadzenie odbioru Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci wynikaj cych z Kontraktu. 

8.2 Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót . 

Odbioru cz ciowego Robót dokonuje si  dla zakresu Robót okre lonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót . Odbioru Robót dokonuje In ynier w obecno ci 

ytkownika. U ytkownik ma prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych. 

Dopuszcza si  Przej cie Cz ci Robót .  

Odbiór Cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót . Odbioru Cz ciowego 
Robót dokonuje si  dla zakresu Robót okre lonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy 
Przej ciu Robót . Odbioru Robót dokonuje In ynier. 

Odbiory cz ciowe dokonywane s  w celu bie cych rozlicze  na podstawie zaawansowania Robót 
odnotowanego w Ksi dze Obmiaru. 

Zamawiaj cy nie b dzie u ytkowa adnej cz ci Robót do czasu a  In ynier nie wystawi wiadectwa 
Przej cia dla tej cz ci Robót . 

W trybie odbioru cz ciowego In ynier wystawia wiadectwo Przej cia cz ci Robót ". 

Odbiory cz ciowe powinny by  prowadzone dla Robót wyszczególnionych odr bnie w harmonogramie 
realizacji Robót . Przy odbiorze cz ciowym Wykonawca jest zobowi zany przedstawi : 

 Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w czasie 
wykonywania Robót  

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów 

 Wyniki bada  i protoko y pomiarów wymaganych normami, powi zanymi przepisami, 
warunkami wykonania i odbioru poszczególnych asortymentów Robót ,  

Wykonawca zobowi zany jest PRZED odbiorem przekaza  wymagane instrukcje, cz ci zamienne, itp. 
elementy pozwalaj ce na prawid owe dzia anie przejmowanych Robót /Odcinków. Termin przekazania 
winien pozwoli  na prawid owe zapoznanie si  z dostarczonymi dokumentami. Cz ciowe Przej cie 
Robót /Odcinków nale y odczytywa  równie , jako zespó  wykonanych Robót zako czony rozruchem. 

8.3 Odbiór ostateczny (ko cowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci 
i warto ci. 

Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym zawiadomieniem na pi mie o tym fakcie 
In yniera i Zamawiaj cego. 

Odbiór ostateczny Robót nast pi w terminie ustalonym w Akcie Umowy, licz c od dnia potwierdzenia 
przez In yniera zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. 

Odbioru ko cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i 
Wykonawcy.  
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Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, 
wyników bada  i pomiarów, prób dokonanych dla urz dze , ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania 
Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST.  

Przy odbiorze ko cowym obiektów wyposa onych w urz dzenia technologiczne nale y sprawdzi  
szczególnie starannie:  

– zgodno  wykonania monta u urz dze  z Dokumentacj  Projektow  i odpowiednimi 
dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotycz cymi zmian i odst pstw, 

Urz dzenia i sposób ich obs ugi musi by  zgodny z obowi zuj cymi przepisami BHP, ppo . i zasadami 
ergonomii pracy. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie 
odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupe niaj cych i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynno ci i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego, pozwalaj cy na jak najszybsz  kontynuacj  Robót . 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacj  Projektow  i ST z uwzgl dnieniem 
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo, komisja dokona 
potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Akcie Umowy. 

Pozytywne zako czenie odbioru ostatecznego jest warunkiem przekazania Robót Zamawiaj cemu. 

8.4 wiadectwo Przej cia  
In ynier wystawi wiadectwo Przej cia Robót , pod warunkiem spe nienia przez Wykonawc  
nast puj cych warunków: 

 zako czenie wszystkich procedur i bada  zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem 
uzyskania akceptacji In yniera, 

 dostarczenia ca ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem wiadectwa 
Przej cia, 

 dostarczenia In ynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich bada , Prób 
Ko cowych 

 spe nieniu Warunków Kontraktowych okre lonych w stosownych Klauzulach  

 

Roboty b  przyj te przez Zamawiaj cego, kiedy zostan  uko czone zgodnie z Kontraktem, po 
zako czeniu z wynikiem pozytywnym Prób Ko cowych (pkt. 6 poszczególnych ST). In ynier w ci gu 28 
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy wiadectwo Przej cia, podaj c dat , z 
któr  Roboty zosta y uko czone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podaj c powody. 

Przej cie przez U ytkownika obiektów oczyszczalni powinno by  dokonane komisyjnie w formie odbioru 
ko cowego. 

Odbiór Robót nale y wykonywa  z uwzgl dnieniem ni ej podanych uwarunkowa : 

Odbiór ko cowy (Przej cie Robót ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci oraz osi gni cia wymaganego celu i za onych efektów 

Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie 
In yniera. 

Odbiór ko cowy Robót nast pi w terminie ustalonym w Kontrakcie licz c od dnia potwierdzenia przez 
In yniera zako czenia Robót , rozruchu urz dze  i próby eksploatacyjnej i przekazania koniecznych 
dokumentów. 
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In ynier wystawi wiadectwo Przej cia Robót stwierdzaj ce zako czenie Robót po zweryfikowaniu 
odbioru ko cowego przez Komisj  wyznaczon  przez Zamawiaj cego. Przedstawiciele In yniera i 
Wykonawcy wezm  równie  udzia  w przekazaniu. 

Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, 
wyników bada  i pomiarów, Prób Ko cowych, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z 
Cz ci -Opis przedmiotu zamówienia. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych Komisja 
przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru ko cowego. 

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego Robót jest protokó  odbioru Robót 
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

– Dokumentacj  Powykonawcz , tj. Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami 
(potwierdzon  przez Projektanta i In yniera) oraz pomiarami geodezyjnymi. Aby spe ni  
powy sze nale y w trakcie realizacji inwestycji zapewni  obs ug  geodezyjn  lokuj c zlecenie w 
jednostkach geodezyjnych sektora pa stwowego, spó dzielczego lub osób fizycznych 
posiadaj cych uprawnienia do wykonywania Robót geodezyjno-kartograficznych, na wykonanie 
pomiaru zgodnie z obowi zuj cymi instrukcjami technicznymi, celem w ciwego usytuowania 
/tyczenia/ w terenie projektowanych urz dze  i innych obiektów budowlanych oraz na 
wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem (ustawa Prawo geodezyjne i 
kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. – tekst jednolity Dz.U. Nr 193, poz.1287 z 2010 r.).  
Wynikami pomiaru powykonawczego nale y uzupe ni  zasób mapowy w ciwego miejscowo 

rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nale y uzgodni  oprogramowanie i system 
wnoszenia zmian. 

– uwagi i polecenia In yniera, zw aszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
oraz odbiorów i udokumentowanie wykonania jego zalece , 

– Protoko y bada  zag szczenia gruntu potwierdzaj ce uzyskanie wymaganego w dokumentacji 
projektowej wska nika zag szczenia Is 

– Wyniki inspekcji kamer  wykonanych kana ów grawitacyjnych  
– Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiarów, 
– atesty jako ciowe wbudowanych materia ów, 
– deklaracje zgodno ci, deklaracje w ciwo ci u ytkowych lub certyfikaty zgodno ci 

wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa zgodne z ST, 
– operaty geodezyjne powykonawcze Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
– protoko y z przeprowadzonych prób szczelno ci przewodów grawitacyjnych i ci nieniowych,  
– protoko y sprawdze  i bada , w tym zbiorczy protokó  prac rozruchowych  
– badania wytrzyma ci betonu 
– pomiary elektryczne i inne dokumenty wymienione w szczegó owej specyfikacji technicznej 
– dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i Zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót , 
– Protoko y wszystkich Odbiorów Cz ciowych - wiadectwa Przej cia Cz ci Robót , 
– recepty i ustalenia technologiczne, 
– wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 
– za wiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów u ytych do prób 
– geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  Robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i 

potwierdzenie pomiaru bran owego), 
– kopi  mapy zasadniczej (3 komplety) powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
– Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obs ugi dla dostarczonych urz dze  technologicznych i 

wbudowanych materia ów,  
– Dokumentacje Techniczno Ruchowe  
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– wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania Robót budowlanych zgodnie z 
Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budow , doprowadzeniu do nale ytego 
stanu i porz dku terenu budowy,  

– wiadczenie kierownika budowy o zako czeniu Robót ;  
– komplet dokumentacji potwierdzaj cych i sankcjonuj cych procedur  przekazania obiektu/ów 

do eksploatacji i u ytkowania w wietle obowi zuj cego prawa polskiego 
– dokumentacj  niezb dn  do uzyskania przez Zamawiaj cego pozwolenia na u ytkowanie 
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót (procedura wg zapisów zawartej mi dzy Zamawiaj cym, a Wykonawc  umowy). 

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe b  zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj cego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

Po wykonaniu Robót poprawkowych lub w przypadku braku konieczno ci wykonania tych Robót i 
zaakceptowaniu przez Komisj  In ynier wystawi Protokó  Ko cowego Odbioru Robót . 

Ko cowe wiadectwo P atno ci 

Po wystawieniu „ wiadectwa Przej cia Robót " przez In yniera Wykonawca jest zobowi zany 
przedstawi  In ynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupe niony wszystkimi dokumentami 
pomocniczymi i za cznikami, których zakres wynika ci le z przedstawionego projektu, wykazuj cego 
szczegó owo: 

 Warto  pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem 

 Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uwa a, e s  mu nale ne wg Kontraktu i z innego tytu u. 

Po przed eniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany potwierdzi  na pi mie, e 
rozliczenie ostateczne stanowi ca kowite i ostateczne rozliczenie p atno ci zwi zanych z Kontraktem i 
wype nia ca kowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytu u wykonanych Robót . 

In ynier Wystawi Ko cowe wiadectwo P atno ci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.  

8.6 Próby  
Odpowiedzialno  Wykonawcy odno nie uzyskania efektów ko cowych jest ograniczona do 
zastosowania maszyn, urz dze , uk adów technologicznych i innych rozwi za  zgodnie ze wskazaniami 
podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowi zany jest do 
przeprowadzenia prób zgodno ci parametrów technicznych i technologicznych podanych w 
Specyfikacjach Technicznych oraz dokumentacji projektowej.  

Podczas prób Wykonawca wyka e w sposób satysfakcjonuj cy In yniera, e:  

 Oczyszczalnia oczyszcza cieki zgodnie ze standardami jako ci cieków na odp ywie oraz osady 
spe niaj  wymagania okre lone w Dokumentacji Projektowej i PFU;  

 Wykonane Roboty s  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i PFU.  

 Wykonawca wyka e, e oczyszczalnia pracuje prawid owo przy sterowaniu zarówno r cznym jak 
i automatycznym.  

Próby b  zawiera  co najmniej:  

 Inspekcje i próby w czasie budowy;  

 Próby ko cowe;  

 Próby eksploatacyjne. 
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Wykonawca dostarcza ca  aparatur , pomoc, dokumenty i inne informacje, wod , energi  elektryczn , 
sprz t, paliwo, rodki zu ywalne, przyrz dy, si  robocz , materia y oraz wykwalifikowany i 
do wiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób Rozruchu. Koszty 
wykonania prób oraz koszty wszelkiej obs ugi i materia ów niezb dnych do wykonania prób winny by  
uwzgl dnione w Kwocie Kontraktu.  

Wszystkie badania oraz pobieranie próbek materia ów i cieków a tak e archiwizacj  wyników nale y 
wykona  zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w Polsce, tak aby umo liwi  przekazanie oczyszczalni do 

ytkowania.  

Zamawiaj cy uzgodni z In ynierem czas i miejsce poszczególnych prób urz dze , materia ów i innych 
cz ci Robót.  

In ynier oraz Zamawiaj cy zostanie powiadomiony na pi mie na 21 dni przed rozpocz ciem wykonania 
Prób Ko cowych i Eksploatacyjnych.  

Wykonawca przygotuje w okresie pocz tkowym realizacji zwi y program odbiorów i szczegó ow  
procedur  prowadzenia inspekcji i prób. Program ten zostanie przed ony In ynierowi do akceptacji w 
terminie 60 dni przed rozpocz ciem Prób Ko cowych. Procedury prowadzenia prób oraz archiwizowania 
wyników prób zostan  wprowadzone do Programu Robót przygotowanego przez Wykonawc . W ka dym 
przypadku rezultaty prób i testów musz  by  przekazywane w formie pisemnej do Zamawiaj cego wraz z 
uwagami i poleceniami In yniera.  

W przypadku stosowania specjalistycznego wyposa enia do prowadzenia prób, Wykonawca opracuje 
uprzednio formularze Prowadzenia Prób, które przed y In ynierowi do zaopiniowania przed 
rozpocz ciem prób.  

Wszystkie próby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji b  wykonane na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

Inspekcje i próby podczas budowy  

Próby podczas budowy b  obejmowa  co najmniej:  

 wszystkie wyspecyfikowane próby (testy) oraz badania materia ów,  

 wszystkie elementy budowlane retencjonuj ce wod  i cieki cznie oraz dachy budynków b  
poddane próbom wodoszczelno ci zgodnie z wymaganiami norm, Dokumentacji Projektowej i 
PFU,  

 wszystkie przewody b  poddane próbom ci nieniowym zgodnie z wymaganiami norm, 
Dokumentacji Projektowej i PFU. 

 

Po uko czeniu robót monta owych, przed rozpocz ciem prób, wszystkie wewn trzne powierzchnie 
zbiorników ci nieniowych i otwartych, przewodów i studni b  dok adnie oczyszczone w taki sposób, 
aby usun  zanieczyszczenia olejami, t uszczami, piaskiem i inne.  

Podczas wst pnego rozruchu, gdy zapewniona jest dostawa energii elektrycznej do pulpitu 
sterowniczego, powinny by  przeprowadzone nast puj ce próby:  

 przetestowanie pr dko ci obrotowej odpowiednich urz dze ;  

 przetestowanie ka dego zaworu i zastawki pod k tem prawid owej eksploatacji cznie z 
pomiarem momentu obrotowego i wy czników;  

 przetestowanie ka dego obwodu oprzyrz dowania pod k tem sprawdzenia prawid owej pracy;  

 przetestowanie urz dze  alarmowych pod k tem sprawdzenia prawid owo ci pracy.  

8.7 Próby ko cowe 
W ocenie wyników Prób Ko cowych In ynier b dzie bra  pod uwag  tolerancje na wp yw wszelkiego 

ytkowania Robót przez Zamawiaj cego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót . Próby 
Ko cowe b  w kolejno ci obejmowa y: 
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 próby przedodbiorowe, 

 próby odbiorowe, 

 rozruch technologiczny obiektów i badania procesowe 

 próba eksploatacyjna 14 dniowa. 

Po pozytywnym zako czeniu Prób Ko cowych In ynier wydaje jedno wiadectwo Przej cia dla ca ci 
Robót . 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robocizn , materia y i us ugi, wymagane do momentu wydania 
wiadectwa Przej cia oraz do wykonania próby eksploatacyjnej 14 dniowej. 

Koszty poboru prób i analiz niezb dne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawc  
w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem wiadectwa Przej cia oraz próby 14 dniowej 
ponoszone b  przez Wykonawc . 

Wykonawca przedstawi program Prób Ko cowych do zatwierdzenia In ynierowi. Wszystkie badania i 
próby winny by  realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi. 

Po zg oszeniu przez Wykonawc  gotowo ci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacj , In ynier 
zorganizuje kontrol  w celu stwierdzenia zgodno ci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy 
udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy adnych obowi zków i odpowiedzialno ci 
okre lonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowi zany do obecno ci w trakcie wszystkich kontroli 
przed oddaniem obiektu do u ytkowania. 

 

Próby przedodbiorowe 

Próby przedodbiorowe na sucho, przeprowadzone dla wszystkich urz dze  i elementów 
konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systemów sterowania w celu otrzymania aprobaty 
In yniera dotycz cej uruchomienia dop ywu do nowych cz ci Oczyszczalni cieków i obejm : 

 Procedury bada  producenta 

 Procedury przyj cia materia ów i urz dze  na Teren Budowy 

 Badania producenta powinny by  realizowane zgodnie z obowi zuj cymi normami, normami 
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi. 

Próby przedodbiorowe b  wykonane w nast puj cych etapach:  

 praca na sucho w zakresie procesów technologicznych i wyposa enia;  

 czanie do pracy nowych podzespo ów oczyszczalni;  

 zademonstrowanie wymaganej sprawno ci hydraulicznej wykonanych elementów oczyszczalni. 

In ynier b dzie upowa niony do kontroli bada  producenta. Wymagania dotycz ce bada  i kontroli 
zostan  potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawc  szczegó owej dokumentacji. Badania 
producenta powinny dotyczy  ca ego wyposa enia mechanicznego, elektrycznego i sterowania 
obejmuj ce mi dzy innymi: 

 zasuwy, przepustnice 

 zbiorniki  

 przeno niki 

 wentylatory, 

 rozdzielnice i sterownie nn, 

 wyposa enie AKPiA. 
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Próby odbiorowe 

Próby odbiorowe, w tym próby hydrauliczne, dla Robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i 
automatyki b  przeprowadzane po ich zako czeniu, sprawdzeniu „na mokro", potwierdzeniu 
zgodno ci z warunkami Umowy. Nale  do nich równie  próby odbiorowe urz dze  i elementów 
konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systemów sterowania po nape nieniu oczyszczalni 
ciekami w okresie poprzedzaj cym przekazanie oczyszczalni do pracy. 

Próby odbiorowe b  przeprowadzone w okresie 14 dni i rozpoczn  si  w chwili uzyskania jako ci 
oczyszczonych cieków zgodnych z Pozwoleniem wodnoprawnym.  

Próby b  przeprowadzone zarówno przy aktualnym obci eniu adunkiem zanieczyszcze  i 
hydraulicznym oczyszczalni jak i obci eniu hydraulicznym i adunkiem BZT 5 , które jest wprzewidziane 
w okresie docelowym. 

8.8 Rozruch i Próba Eksploatacyjna 
Po przej ciu wszystkich obiektów przez U ytkownika na podstawie komisyjnego odbioru i prób 
odbiorowych mo e nast pi  przeprowadzenie „Próby Eksploatacyjnej" - je li jest wymagana 
postanowieniami szczegó owymi Kontraktu. 

Prób  eksploatacyjn  prowadz  pracownicy Wykonawcy i Zamawiaj cego. Koszty próby eksploatacyjnej 
ponosi Wykonawca. 

Próba eksploatacyjna jest ostatni  prób  ko cow  . 

Po próbie mo e nast pi  eksploatacja wst pna i dalej sta a. 

Prowadzenie eksploatacji wst pnej np. kilku tygodniowej mo e nast pi  przy obecno ci Wykonawcy. 
Eksploatacja wst pna odbywa si  po przej ciu przez Zamawiaj cego Robót , Wykonawca nie ponosi przy 
tym adnych kosztów zwi zanych z eksploatacj  prócz swoich zwi zanych z jego obecno ci . 

Eksploatacja wst pna poprzedza eksploatacj  sta . 

Formalnie, od daty wystawienia wiadectwa Przej cia Robót odpowiedzialno  za utrzymanie 
wymaganych parametrów procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu 
przechodzi na Zamawiaj cego. 

Uruchomienie i rozruch modernizowanej oczyszczalni cieków jest z onym procesem. Wykonawca 
powinien zapewni  pe ny program rozruchu, przeszkoli  za og  oraz zapewni  sprz t i urz dzenia 
niezb dne dla tego procesu.  

Eksploatacja próbna przeprowadzana przez Wykonawc  b dzie trwa a co najmniej miesi c  

Eksploatacja próbna powinna wykaza , e Roboty zosta y wykonane rzetelnie oraz zgodnie z Kontraktem 
(bior c pod uwag  wszystkie wska niki techniczne i ekonomiczne).  

Dodatkowo Wykonawca w czasie eksploatacji próbnej b dzie rejestrowa  (w ci gu doby) nast puj ce 
dane:  

 warunki meteorologiczne w szczególno ci: temperatura; nat enie dop ywu cieków, nat enie 
odp ywu cieków, stopie  recyrkulacji osadu czynnego, stopie  zawracania odcieków;  

 jako cieków surowych i oczyszczonych oraz jako  zawracanych odcieków (tj. st enie 
zanieczyszcze );  

 ilo  skratek, piasku i osadów;  

 jako  osadów oraz w asno ci fizyczne tj. uwodnienie;  

 fizyczn  charakterystyk cieków surowych tj. temperatur , kolor, zapach;  

 wszystkie obserwacje wizualne oczyszczenia biologicznego takie jak struktura osadu czynnego, 
wype nienie cieków;  

 zu ycie chemikaliów, energii elektrycznej, paliw oraz wody pitnej.  
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Je eli rezultaty prób wyka  odst pstwo od obowi zuj cych standardów lub/i In ynier nie zaakceptuje 
tych rezultatów wówczas Wykonawca:  

 zidentyfikuje przyczyn  odrzucenia prób  

 przeka e pisemn  propozycj  dotrzymania standardów  

 otrzyma pisemna zgod  na w/w propozycj   

 usunie przyczyn  i ponownie przeprowadzi próby.  

 Rezultaty prób ko cowych zostan  zaakceptowane wówczas, gdy zostanie uzyskana:  

 jako  oczyszczonych cieków na odp ywie, parametry skratek, osadów ciekowych, emisji 
zanieczyszcze  do powietrza atmosferycznego oraz emisja ha asu zgodna z uzyskanymi 
wymaganiami, uzgodnieniami i decyzjami. 

 System automatyki i sterowania zapewnia automatyczn  prac  ca ego zak adu oraz parametry 
pracy zawarte s  w za onych granicach 

Wykonawca powiadomi In yniera o gotowo ci do przyst pienia do Odbioru Robót w momencie gdy 
ustalone zostan  warunki pracy oczyszczalni a jako cieków oczyszczonych b dzie zgodna z 
Wymaganiami Zamawiaj cego. 

8.9 Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji  
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z 
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancji.  

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji b dzie dokonany na podstawie oceny z uwzgl dnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

Wystawienie wiadectwa Wype nienia Gwarancji jest mo liwe po zako czeniu procedury odbioru 
pogwarancyjnego. 

In ynier wystawi wiadectwo Wype nienia Gwarancji stwierdzaj ce zako czenie Kontraktu po up ywie 
Okresu Zg aszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez 
Komisj  wyznaczon  przez Zamawiaj cego. Przedstawiciele In yniera oraz przedstawiciele Wykonawcy 
wezm  równie  udzia  w pracach Komisji. 

8.10 Pozwolenie na u ytkowanie 
Wykonawca na w asny koszt zobowi zany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiaj cego, 
pozwolenia na u ytkowanie wykonanych obiektów. 

9 Podstawa p atno ci 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstaw  p atno ci jest wiadectwo P atno ci, przedstawiaj ce szczegó owo kwoty, do których 
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane s  w oparciu o cen  jednostkow , skalkulowan  przez 
Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji w Przedmiarze Robót . Cena 
jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej 
wykonanie, okre lone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 

Dla Robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  podana przez Wykonawc  w ofercie 
i przyj ta przez Zamawiaj cego w Dokumentach Umowy. 

Przy umowie z wynagrodzeniem rycza towym obowi zuj  m.in. zapisy art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121).  

Przyjmuje si , e Wykonawca dok adnie zapozna  si  ze szczegó owym opisem Robót , jakie maj  zosta  
wykonane i sposobem ich wykonania. Ca  Robót nale y wykona  zgodnie z zamierzeniem i 
przeznaczeniem.  
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Przy dokonywaniu wyceny pozycji nale y korzysta  ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiORB), opisów i odpowiednich rysunków zawartych w Dokumentacji 
Projektowej. 

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie b  uwzgl dniane adne straty materia ów albo ich ilo ci w 
czasie ich transportu, sk adowania i zag szczania. 

Pozycje w Przedmiarach Robót opisuj  Roboty obj te Kontraktem w sposób skrócony. Z regu y opis ten 
nie powiela pe nego opisu Robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w Projekcie.  

Uwa a si  jednak, e poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawieraj  wszystkie czynno ci konieczne 
do ca kowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuk  budowlan  
obowi zuj cymi przepisami, czy jest to detalicznie wymienione, czy te  nie. 

Wykonawca realizuj c Kontrakt, wykona wszystkie inne czynno ci i zadania, których nie wymieniono w 
umowie i/lub umowach na roboty budowlane, które zostan  uznane za niezb dne do prawid owej 
realizacji Umowy. 

atno ci za wszystkie Roboty, których ilo  okre lono w Przedmiarze Robót jako „rycza t” zostan  
dokonane po ca kowitym zako czeniu i zaakceptowaniu przez In yniera tych Robót , chyba, e zapisy 
umowne stanowi  inaczej. 

9.2 Cena Jednostkowa 
Cena Jednostkowa lub kwota rycza towa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w 
Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za 
wykonane Roboty obj te t  pozycj  przedmiarow .  

Stawki i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robót powinny stanowi  ca kowit , wszystko 
obejmuj  warto  Robót opisanych w tych pozycjach, w czaj c koszty i wydatki konieczne dla 
wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mog  
okaza  si  niezb dne, oraz zawiera  wszelkie ogólne ryzyko, obci enia i obowi zki wymienione w 
Umowie lub z niej wynikaj ce.  

Roboty opisane w ka dym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmuj c 
jednostk  przedmiaru dla Roboty wiod cej i uwzgl dniaj c udzia  Robót towarzysz cych i zu ycie 
materia ów w sposób przybli ony. Roboty opisane nale y traktowa  wska nikowo. Rzeczywisty obmiar 
Robót towarzysz cych i zu ycie materia ów (niezb dnych do kompletnego wykonania prac) inny ni  
podany w Specyfikacjach Technicznych nie b dzie podstaw  do zmian cen jednostkowych Przedmiaru 
Robót i innych roszcze  Wykonawcy. 

Przyjmuje si , e koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotycz ce wszystkich zobowi za  s  równo 
roz one na wszystkie stawki i ceny jednostkowe. Stawki i ceny jednostkowe powinny by  
wprowadzone dla ka dej pozycji Przedmiaru Robót . Pozycje Robót opisanych w Przedmiarze Robót , 
przy których nie umieszczono adnej stawki lub ceny jednostkowej, winny by  wykonane przez 
Wykonawc  Robót i nie b  zap acone przez Zamawiaj cego. Stawki i ceny jednostkowe powinny 
zawiera  wszelkie podatki, op aty celne i importowe oraz inne p atno ci, które nie zosta y okre lone 
osobno w Przedmiarze Robót i Ofercie. 

Uwa a si , e stawki i ceny jednostkowe za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, 
zosta a roz ona na stawki i ceny jednostkowe podane dla innych elementów Robót .  

W Cenach Jednostkowych i kwotach rycza towych nale y uwzgl dnia  w szczególno ci: 

 robocizn  oraz wszelkie koszty z ni  zwi zane jak i towarzysz ce 

 koszty wszelkich uzgodnie , zg osze  i innych formalno ci koniecznych do realizacji Robót 
(wykonywanych r cznie i mechanicznie), sprz tu i materia ów niezb dnych do wykonania 
zgodnie z umow , dokumentacj  projektow  oraz sztuk  budowlan , 

 projekt organizacji placu budowy wraz z jego pó niejsz  likwidacj ,  

 wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,  
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 projekty, wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowych organizacji ruchu, w tym objazdów i 
przejazdów, w tym równie  op at zwi zanych z organizacj  ruchu 

 pe nej obs ugi geodezyjnej i geologicznej  

 nadzoru archeologicznego (je li w trakcie wykonywania Robót zajdzie taka konieczno ) 

 wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów 

 zakup i dowóz ziemi  

 zabezpieczenie istniej cych sieci  

 badania, pomiary wszystkich realizowanych bran , próby szczelno ci, p ukanie instalacji, próby 
rozruchowe, 

 regulacj  wysoko ci w azów studzienek  

 warto  zu ytych materia ów (w tym wszelkich materia ów pomocniczych niezb dnych do 
wykonania Robót a nie wymienionych bezpo rednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz tu na Plac Budowy  
i z powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy), 

 koszty po rednie, w sk ad których wchodz ,: p ace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz ce oznakowana Robót , wydatki dotycz ce 
bhp, us ugi obce na rzecz budowy, op aty za dzier aw  placów, koszty dzier awy pasów 
roboczych, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót , ubezpieczenia oraz koszty zarz du 
przedsi biorstwa Wykonawcy, i inne. 

 koszty ogólne przedsi biorstwa, koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urz dze , Robót itp. niezb dnych do wykonania 
Robót Sta ych, w tym odwodnienie i umocnienie wykopów, szalowanie elementów do 
betonowania itp.  

 koszty bada , prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu, 

 koszty spe nienia wszelkich wymaga  wynikaj cych z Kontraktu, dla których nie przewidziano 
odr bnych pozycji przedmiarowych, 

 koszty dotycz ce oznakowania Robót , tablic informacyjnych, pami tkowych  

 ubezpieczenia, gwarancje, koszty zezwole  i innych op at administracyjnych  

 zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków 
mog cych wyst pi  w czasie realizacji Robót i w okresie Zg aszania Wad, 

 podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 

Ceny Jednostkowe i kwoty rycza towe, o których mowa powy ej stanowi  podstaw  p atno ci i winny 
zosta  ustalone przez Wykonawc  w wype nionym Przedmiarze Robót dla ka dego z elementów 
rozliczeniowych w Przedmiarach Robót . 

9.3 Zasady rozliczenia za spe nienie wymaga  niniejszych ST 
Spe nienie wymaga  niniejszych ST nie podlega odr bnej zap acie i uwa a si  je za uwzgl dnione i 
wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawc  w wype niony Przedmiar Robót . 

9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy 
Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru ko cowego, jest zobowi zany wykona  zabezpieczenie 
Terenu Budowy:  
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 dostarczy , zainstalowa  urz dzenia zabezpieczaj ce (zapory, wiat a ostrzegawcze, znaki itp.), 

 utrzyma  urz dzenia zabezpieczaj ce w odpowiednim stanie technicznym, 

 usun  urz dzenia zabezpieczaj ce po zako czeniu Robót  

Koszty zwi zane z zabezpieczeniem i oznakowaniem Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i b  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej.  

9.5 Rozliczenie Robót Tymczasowych i Prac Towarzysz cych  
Koszty zwi zane z wykonaniem Robót tymczasowych i towarzysz cych nie podlegaj  odr bnej zap acie. 
Koszty winny by  roz one proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót . 

9.6 Wyposa enie w sprz t BHP i p.po .  
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowi zany jest do wyposa enia nowych obiektów oczyszczalni w 
niezb dny sprz t eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca sporz dzi równie  
wymagane prawem i Warunkami Kontraktowymi niezb dne instrukcje BHP i p.po . Koszt sporz dzenia 
instrukcji i wyposa enia nie podlega odr bnej zap acie i stanowi element kosztów ogólnych Wykonawcy. 

9.7  Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowi zany wykona  dokumentacj  geodezyjn  powykonawcz  
inwestycji oraz inne niezb dne opracowania.  

Wykonawca tak e we w asnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z ST-01 

Podstaw  p atno ci s  ceny podane przez Wykonawc  w Przedmiarze Robót , w których uwzgl dniono 
niniejsze koszty. Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegaj  odr bnej zap acie i przyjmuje si , e 

 wliczone w Cen  Kontraktow .  

9.8 Zaplecze Wykonawcy 
Koszt organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi 
by  zawarty w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca zapewni :  

organizacj  Zaplecza Wykonawcy, w tym m.in. : 

a) dostawa, monta , wyposa enie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków okre lonych 
prawem  

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materia ów, 
c) wykonanie niezb dnych przy cze  mediów (sieci i instalacje wod – kan, elektryczne i inne 

niezb dne do prawid owego funkcjonowania zaplecza  
 

utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

a) utrzymanie wyposa enia w dobrym stanie a w razie konieczno ci, jego wymian  na nowe, 
b) ubezpieczenie pomieszcze  i wyposa enia, 
c) utrzymanie pomieszcze , instalacji i urz dze  w nale ytej sprawno ci, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  
d) zabezpieczenie przed kradzie  oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppo ., 
e) utrzymanie czysto ci pomieszcze  i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materia ów, rodków czysto ci, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materia ów i urz dze . 
h) likwidacj  Zaplecza Wykonawcy  
i) oczyszczenie terenu 

 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
In yniera projektu), spe niaj ce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  
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Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mog  mu 
by  potrzebne do u ytku przy wykonywaniu Robót . Biura b  znajdowa  si  na lub w s siedztwie 
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez In yniera planem.  
 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego obs ugi przez ca y czas trwania  
Robót , w czaj c w to koszty pozwole  i zaj cia terenu. 
 
Wykonawca musi przewidzie  na swój koszt pomieszczenia dla inspektorów nadzoru inwestorskiego i 
in yniera kontraktu.  

9.9 Dokumentacja ruchowa  
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowi zany jest do: 

 Przeprowadzenia szkole  pracowników U ytkownika ( w zakresie eksploatacji urz dze  ) 

 Przeprowadzenia prób ko cowych 

 Opracowania instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektów, materia ów, instalacji i urz dze   

9.10 Tablice informacyjne 
Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikaj cych z Prawa budowlanego stanowi 
element kosztów ogólnych Wykonawcy i nie podlega odr bnej zap acie. 

Koszty zawarcia ubezpiecze  na Roboty Kontraktowe, koszty zawarcia ubezpiecze  wymienionych w 
Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca, nie podlegaj  one 
odr bnej zap acie i stanowi  element kosztów ogólnych Wykonawcy. 

9.11 Koszty zawarcia ubezpiecze  na Roboty obj te Umow  
Koszt zawarcia ubezpiecze  ponosi Wykonawca. Koszt musi by  zawarty w Cenie Kontraktowej. 

9.12  Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
Koszt musi by  zawarty w Cenie Kontraktowej. 

 

10 Wykaz wa niejszych aktów prawnych 
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powo uj  si  na Polskie Normy przenosz ce europejskie 
normy zharmonizowane (PN), przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i 
nale y je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powa y. 

Rozumie si , i  Wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich zawarto ci  wymaganiami. 

Zastosowanie b  mia y ostatnie wydania Polskich Norm przenosz cych europejskie normy 
zharmonizowane (datowane nie pó niej ni  30 dni przed dat  sk adania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami 
przenosz cymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenosz cych europejskie normy zharmonizowane uwzgl dnia si : 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 Polskie Normy przenosz ce normy europejskie 

 normy pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej przenosz ce europejskie normy zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzaj ce normy mi dzynarodowe 

 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne 
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Zak ada si , i  Wykonawca dog bnie zaznajomi  si  z tre ci  i wymaganiami poni szych ustaw i 
przepisów: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r nr 0, poz.1409). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz.U. 2015 Nr 0 poz. 199) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 260). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiada  
budynki i ich sytuowanie (Dz.U 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z pó n. zmianami) 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia metod i 
podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów Robót budowlanych okre lonych w programie 
funkcjonalno - u ytkowym. (Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

 Rozporz dzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie okre lenia 
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego (tekst jednolity Dz.U 
2013 nr 0 poz. 1129) 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy r cznych pracach transportowych (Dz.U. 2000r. Nr 26 poz. 
313 z pó n. zmianami) 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz. U. 2014r Nr 0 
poz. 1040). 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej upowa nionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych (M.P. 2004 nr 48 poz. 829)  

 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej 
do spo ycia przez ludzi.(Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) 

 Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002r Nr 169, poz. 1386). 

 Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2014  Nr  0  
poz.883) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010r Nr 
193 poz. 1287) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 145). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2013 Nr 0 poz.963). 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo ciami (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 
poz.518). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo arowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 178 
poz.138). 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz.U 2013 Nr 0 poz. 21 ). 

 Ustawa  z  dnia  27.04.2001r.  Prawo  ochrony  rodowiska  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2013  Nr  0  
poz.1232).  

 Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  o  systemie  oceny  zgodno ci  (tekst  jednolity  Dz.U.  2014  Nr  0  
poz.1645). 
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 Ustawa z  dnia  9  czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i  górnicze (tekst  jednolity  Dz.U.  2015 nr  0  
poz.196) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu 
cieków (tekst jednolity Dz.U. 2015 Nr 0, poz. 139). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno - kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych 
obowi zuj cych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2014 r w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 Nr 83 poz. 1278). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa dziernika 1993 r w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz.437). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do Robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 poz.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  
dla rodków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr 259 poz. 2173). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budow , o wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo ci  
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budow  (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1127 z pó n. 
zmianami). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 
120 poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy szych 
dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy. (Dz. U. 
2014 Nr 0, poz. 817) 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie 
ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 
109 poz. 719). 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.1030) 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 0 poz. 
463 z 2012 r). 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale y 
spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla rodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r z pó n. zmianami). 

 Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  
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 Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych  

 Instrukcja techniczna G-1 – Pozioma osnowa geodezyjna 

 Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obs uga inwestycji  

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko ciowa osnowa geodezyjna  

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe  

 

10.1 Zestawienie Specyfikacji Technicznych  

ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe (Wytyczenie obiektów, tras i punktów 
wysoko ciowych) 

ST-02 Roboty rozbiórkowe i demonta owe 

ST-03 Roboty ziemne i przygotowawcze , ziele  

ST-04 Roboty betonowe i elbetowe 

ST-05 Roboty zbrojarskie 

ST-06 Naprawy i zabezpieczenia betonu 

ST-07 Roboty izolacyjne 

ST-08 Monta  konstrukcji stalowych 

ST-09 Monta  konstrukcji elbetowych 

ST-10 Roboty wyko czeniowe ( roboty elewacyjne, pokrycia dachowe, roboty tynkarskie, 
wyko czenie posadzek) +ekran akustyczny 

ST-11 Instalacje sanitarne wewn trzne (wod-kan,wentylacyjne, grzewcze) 

ST-12 Sieci sanitarne i technologiczne zewn trzne 

ST-13 Instalacje technologiczne, wyposa enie technologiczne i monta  

ST-14 Roboty drogowe i odtworzenie nawierzchni drogowych i trawników 

ST-15.01 Instalacje elektryczne 

ST-15.02 wietlenie terenu 

ST-16 Instalacje AKPiA 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania prac geodezyjnych i Robót 
pomiarowych, wytyczenia obiektów, tras i punktów wysoko ciowych, które zostan  wykonane w ramach 
Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 01 stanowi cz  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które nale y odnie  do zlecania i wykonania Robót opisanych 
w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacj  Projektow  oraz z wymaganiami szczegó owymi 
zawartymi w ST dla poszczególnych obiektów. Specyfikacje Techniczne uwzgl dniaj  obowi zuj ce 
normy pa stwowe, instrukcje i przepisy stosuj ce si  do Robót . Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych ST – 01 jako cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych nale y 
odczytywa  i rozumie  w odniesieniu do Robót obj tych Kontraktem. 

1.3 Przedmiot i zakres Robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia Robót pomiarowych zwi zanych z 
pracami geodezyjnymi, robotami pomiarowymi, tyczeniem obiektów, tras i punktów wysoko ciowych, 
elementów oczyszczalni cieków, obiektów oczyszczalni cieków, elementów zagospodarowania terenu, 
a tak e sieci mi dzyobiektowych i obejmuj : 

a) W zakresie Robót mapowych przygotowanie na podstawie materia ów uzyskanych z PODGiK 
inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie obj tym inwestycj  przed jej rozpocz ciem. 
Inwentaryzacja powinna by  wykonana przez geodet  uprawnionego i powinna zawiera : 

 Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajduj  si  na 
przedmiotowym terenie (nie zosta y zniszczone) oraz lokalizacje punktów, które zosta y 
zniszczone przed rozpocz ciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów 
topograficznych). 

 Protokó  maj cy na celu odbiór stanu osnowy przed rozpocz ciem inwestycji 

b) Przygotowanie na podstawie materia ów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 
geodezyjnej na terenie obj tym powy sz  inwestycj  po jej zako czeniu. 

c) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajduj  si  na 
przedmiotowym terenie (nie zosta y zniszczone) oraz lokalizacje punktów, które zosta y 
zniszczone przed rozpocz ciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych) 
oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawc . 

d) Protokó  maj cy na celu odbiór stanu osnowy po zako czeniu inwestycji. Protokó  ten ma by  
uzgodniony i podpisany przez geodet  uprawnionego i geodet  powiatowego. 

e) Przej cie od Zamawiaj cego: 

 reperów g ównych, 

 innych punktów odniesienia b cych na terenie wykonywanych Robót  

f) W zakresie Robót wytyczeniowych  

- ustalenie punktów g ównych na terenie Inwestycji i ich zastabilizowanie, 

-  uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)  

- bie ce tyczenia i pomiary wysoko ciowe zwi zane z realizacj  Robót budowlanych i 
monta owych, 

-  wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych)  

-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
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- zastabilizowanie, ochron  punktów przed zniszczeniem, oznakowanie ich w sposób 
atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie  

- pomiary sprawdzaj ce w trakcie Robót , 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej, 

- uzupe nienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego w ciwego 
miejscowo O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

1.4 Okre lenia podstawowe 
Punkty g ówne – punkty przeci cia osi kana ów, ruroci gów, osi zbiorników, osi dróg, punkty 
kierunkowe oraz punkty pocz tkowe i ko cowe. 

Reper – trwa y znak geodezyjny o ustalonej wysoko ci w metrach n.p.m. i wspó rz dnej w uk adzie siatki 
niwelacyjnej pa stwowej. 

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Polskimi Normami, 
przepisami i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogólne, punkt 1.5 ST-00 Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Umowy. 

1.5 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych Robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia obj ty niniejsz  Specyfikacj  odpowiada nast puj cym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) wg Rozporz dzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45262600-7 Ró ne specjalne roboty budowlane 

1.6 Ogólne wymagania dotycz ce Robót  
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  
wykonania Robót oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami In yniera. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji In yniera. 

2 Wymagania dotycz ce Materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce Materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. 

2.1 Rodzaje wykorzystanych materia ów 
Materia ami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia s :  

– paliki drewniane o  15-20 mm i d ugo ci 1.5 do 1.7 m, 
– paliki drewniane o  50-80 mm i d ugo ci oko o 0,30 m, 
– pr ty stalowe o  12 mm i d ugo ci 30 cm, 
– upki betonowe lub rury metalowe d ugo ci ok. 0,50m, 
– farba do oznaczania punktów pomiarowych. 

 

Pale drewniane umieszczone poza granic  Robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, 
powinny mie rednice od 0,15 do 0,20 m i d ugo  od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozosta ych punktów 
nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 m do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,3 m, a dla punktów 
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od 0,04 do 0,05 m. „ wiadki" 
powinny mie  d ugo  oko o 0,5 m i przekrój prostok tny. 
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2.2 Sk adowanie materia ów 
Sk adowanie sprz tu pomiarowego tylko w pomieszczeniach zamkni tych. 

3 Sprz t 

Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Wykonawca powinien dysponowa  sprz tem pomiarowym odpowiednim do wymaga  Robót . 

Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym Umow .  

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych Robót . Sprz t u ywany do realizacji Robót powinien by  
zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jako ci, który uzyska  akceptacj  In yniera. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1 Sprz t pomiarowy 
Do tyczenia osi, punktów wysoko ciowych oraz domiarów nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 

– teodolity lub tachimetry, 
– niwelatory, 
– dalmierze, 
– tyczki, 
– aty, 
– ta my stalowe, szpilki. 

Sprz t stosowany do wytyczenia osi, punktów wysoko ciowych i pomiarów musi gwarantowa  uzyskanie 
wymaganej dok adno ci pomiaru (urz dzenia laserowe). 

4 rodki transportu 

Wymagania Ogólne dotycz ce rodków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  Robót i w ciwo ci przewo onych towarów. rodki transportu winny by  zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jako ci i które uzyska y akceptacje In yniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego 
(ko owego, szynowego, wodnego) tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 

5 Wykonanie Robót  

Wymagania ogólne dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne obiektów lub trasy i punkty po rednie osi musz  by  zaopatrzone 
w oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez In yniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania Robót .  

Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc  
wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót , 

to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

5.1 Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego Wykonawca powinien przeprowadzi  
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia Robót . Prace pomiarowe 
powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
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Do obowi zków Wykonawcy nale  wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawid owej realizacji 
Robót zgodnie z poni szymi wytycznymi. 

Roboty opisane w punkcie 1.2 powy ej nale y wykona  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie (Dz U Nr 25, poz.133 z 
1995r) 

Prace geodezyjne powinny by  wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi . 

Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z 
rzeczywistymi rz dnymi terenu.  

Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim 
rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. 
Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej 
decyzji przez In yniera. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w 
Dokumentacji Projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na 
koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiaj cego oznacza, e roboty dodatkowe w 
takim przypadku obci  Wykonawc . 

Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In yniera. 

Punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w 
sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie 
trwania Robót . Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez 
Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia Robót , to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

5.2 Wytyczenie tras i obiektów 
Tras  projektowanych obiektów nale y wytyczy  na podstawie planu zagospodarowania terenu 
uwzgl dniaj c faktyczny przebieg przewodów i obiektów podziemnych na podstawie wykonanych 
przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy obiektów w terenie, gdzie brak jest sta ych punktów 
dowi zania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatk  kwadratów. 

Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca uzyska dane zawieraj ce lokalizacj  i wspó rz dne punktów 
ównych obiektów, przewodów oraz reperów. W oparciu o uzyskane materia y Wykonawca powinien 

ponownie przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia 
Robót . Prace pomiarowe mog  by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowa  rz dne terenu. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
mo e by  wi ksze ni  5 cm. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm 
w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w Dokumentacji Projektowej. Usuniecie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach 
osi, umieszczonych poza granica Robót . Dla obiektów nieliniowych nale y wyznaczy  ich po enie w 
terenie poprzez: wytyczenie osi, wytyczenie punktów okre laj cych usytuowanie (kontur) obiektu. 

Tyczenie osi nale y wykona  w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiaj cego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, okre lonej w Dokumentacji Projektowej lub przez In yniera. O  obiektu lub trasy powinna 
by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od charakterystyki 
terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 metrów. 
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5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych 
Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy 

yciu pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, 
po onych poza granic  Robót ziemnych. Maksymalna odleg  pomi dzy punktami g ównymi na 
odcinkach prostych nie mo e przekracza  500 m.  

Repery robocze nale y za  poza granicami Robót zwi zanych z wykonaniem trasy ruroci gów i 
obiektów oczyszczalni cieków. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, 
istniej cych budowlach wzd  trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za  w postaci 

upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera. 

Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z taka dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu 
by  mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacje podwójna w nawi zaniu do reperów pa stwowych. Repery 
robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne 
okre lenie nazwy repera i jego rz dnej. 

5.4 Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne 
uzyskane przez Wykonawc , przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej. 

 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej 
od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej, ni  co 50 metrów. 

Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zast pi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic  Robót . 

5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi wykopów na powierzchni 
terenu (okre lenie granicy Robót ), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w miejscach wymagaj cych 
uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera. 

Do wyznaczania kraw dzi wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne paliki. Odleg  mi dzy palikami 
nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy.  

5.6 Wyznaczenie po enia przedmiotu Kontraktu 
Dla ka dego z obiektów budowlanych b cych przedmiotem wykonania nale y wyznaczy  jego 
po enie w terenie poprzez: 

 wytyczenie osi obiektu, 

 wytyczenie punktów okre laj cych usytuowanie obiektu. 

6 Kontrola jako ci 

Wymagania ogólne dotycz ce Kontroli jako ci Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

Kontrol  jako ci Robót opisanych w punkcie 5 nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.  

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
cz stotliwo ci  okre lon  przez jednostk  obs uguj  Roboty i zaakceptowan  przez In yniera. 
Obowi zuj  zasady okre lone w instrukcjach. 

W szczególno ci kontrola powinna obejmowa : 

 sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych sta ych, 

 sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych zwi zanych z aktualnie wykonywanym 
zakresem Robót . 
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7 Przedmiar i obmiar Robót  

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7. 

Roboty nie podlegaj  obmiarowi. 

8 Odbiór Robót  

Ogólne wymagania dotycz ce Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania ogólne punkt 8. 

Odbiór Robót zwi zanych z wytyczeniem w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protoko u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowi zuj cymi 
normami. 

9 Rozliczenie Robót  

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 9. 

Roboty uj te w niniejszej ST nie podlegaj  odr bnej zap acie i uwa a si , e s  uwzgl dnione i wliczone w 
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawc  w wyceniony Przedmiar Robót . 

Podstawa p atno ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawc  sporz dzona na podstawie 
Przej ciowego wiadectwa P atno ci wystawionego przez In yniera. 

10 Przepisy zwi zane 

1. Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. nr 897 poz. 0 z 
2014 r.) 

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. 

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna. 

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.  

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. 

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe. 

10. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

11. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania Robót przygotowawczych, które 
zostan  wykonane w ramach Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach.  

1.2 Przedmiot i zakres Robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia prac przy realizacji Robót 
przygotowawczych i obejmuj  : 

 przygotowanie Terenu Budowy 

 Prace pomiarowe zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST-01 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniej cego przez Wykonawc  

 Zabezpieczenie lub usuni cie istniej cych urz dze  technicznych uzbrojenia terenu oraz 
ro linno ci i ewentualnych sk adowisk odpadów, rumowisk. 

 Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

 Przej cie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

 Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych, 

 Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia ów, urz dze  i sprz tu budowlanego, 

 Wykonanie Robót w zakresie przesadzenia i wycinki drzew i krzewów,  

 wyci cie i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpin i ga zi, zasypanie do ów 

 w zakresie przesadzenia drzew i krzewów – wykopanie ro liny, wykopanie do ów, zasadzenie 
ro lin i ich piel gnacja 

 zabezpieczenie drzew w pobli u wykopów 

 zabezpieczenie istniej cych sieci w ramach prac przygotowawczych, w tym monta  rury 
os onowej i konstrukcji do podwieszenia kabla, demonta  konstrukcji podwieszenia kabla, 
pozostawienie rury dwudzielnej os onowej w gruncie, podwieszenie konstrukcji wzmacniaj cej 
dla ruroci gu, wykonanie miejscowych odci  i za lepie  po zamuleniu istniej cych rur i kana ów 
podlegaj cych wy czeniom i likwidacji 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych Robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia obj ty niniejsz  Specyfikacj  odpowiada nast puj cym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) wg Rozporz dzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow  

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

1.4 Okre lenia podstawowe  
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Umowy. 
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2 Wymagania dotycz ce Materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce Materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. 

Materia y przy usuwaniu ro lin nie wyst puj . Przy zabezpieczaniu ro lin: 

 deski iglaste, 

 gwo dzie budowlane, 

 maty s omiane - tkaniny workowate, 

 woda. 

3 Sprz t 

Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania Robót b cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj cy, sprawny technicznie 
sprz t, np.: 

 koparki samobie ne: chwytakowa i podsi bierna, 

 spycharka g sienicowa, 

 uraw samojezdny, 

 pi y mechaniczne, 

 oty pneumatyczne, 

 palniki, 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych Robót . 

Do wykonania robót zwi zanych z usuni ciem lub przesadzeniem drzew starszych nale y stosowa : 

 szpadle, m otki, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowanie pni oraz ich usuni cia z pasa robót, 

 spycharki, 

 koparki lub ci gniki ze specjalnym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych z wyr bem lub 
wykopaniem drzew. 

 

4 rodki transportu 

Wymagania Ogólne dotycz ce rodków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Do transportu materia ów, sprz tu budowlanego i urz dze  stosowa  nast puj ce, sprawne technicznie 
rodki transportu, np.: 

 samochód ci arowy, samowy adowczy, 

 samochód ci arowy, skrzyniowy 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  Robót i w ciwo ci przewo onych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego 
(ko owego, szynowego, wodnego) tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 

Pnie, karpina oraz ga zie nale y przewozi  transportem samochodowym na miejsce wybrane przez 
Wykonawc  lub Inwestora. 
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Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w zwi zku z przeprowadzeniem dzia  zwi zanych z ww. 
pracami s  wliczone w Cen  Kontraktow . 

W koszty jednostkowe wliczone b  koszty transportu zwi zanego z usuni ciem, przesadzeniem czy 
zabezpieczeniem drzew. 

5 Wykonanie Robót  

Wymagania ogólne dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy 
W ramach przygotowania Terenu Budowy nale y: 

 oznakowa  i zabezpieczy  Teren Budowy, 

 dokona  zapisu stanu istniej cego, 

 zbudowa  Zaplecze Budowy i Zaplecze dla In yniera, 

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogólne. 

W szczególno ci przed rozpocz ciem Robót winno si  sporz dzi  dokumentacj  stanu powierzchni 
terenu. Powinna ona wyszczególnia  poziomy terenu, wszystkie jego szczegó y, które mog  wymaga  
przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz mo liwie najwi ksz  ilo  informacji na temat systemu 
odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Je eli jest to konieczne, dokumentacja powinna 
obejmowa  zdj cia lub nagrania wideo, przedstawiaj ce istniej ce uszkodzenia albo punkty, które mog  
okaza  si  sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nale y 
porozumie  si  (na pi mie) z u ytkownikami terenu, a kopi  dostarczy  In ynierowi. 

Dokumentacj  winno si  aktualizowa  w zakresie szczegó ów dotycz cych charakterystycznych instalacji 
podziemnych, które zostan  ods oni te w miar  post pu Robót . 

5.2 Usuni cie drzew i krzewów 
 Wszystkie pnie drzew znajduj cych si  w pasie robót ziemnych powinny by  wykarczowane lub 

przesadzone. 

 Poza miejscami wykopów do y po ro linach powinny by  wype nione gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zag szczone. Do y w obr bie przewidywanych wykopów nale y tymczasowo 
zabezpieczy  przed gromadzeniem si  w nich wody. 

 Szczegó owe wykazy drzew do wyci cia, przesadzenia, zabezpieczenia s  umieszczone w 
Dokumentacji Projektowej. Do obowi zków Wykonawcy jest zg oszenie In ynierowi terminów 
realizacji Robót zabezpieczaj cych. Koszt robót zwi zanych z pracami przygotowawczymi 
Wykonawca przedstawi w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

5.3 Zabezpieczenie drzew i krzewów 
Wykonywanie jakichkolwiek prac terenowych i budowlanych, zwi zane jest cz sto z zagro eniami 
pojedynczych drzew lub ca ych partii drzewostanu. Zagro enie to wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu 
oraz stopniem mechanizacji prac. Niektórych kolizji mo na unikn , a ujemne skutki tych nie do 
unikni cia mo na zmniejszy  przez odpowiednie zabezpieczenie drzew. Za uszkodzenie i zniszczenie 
drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. 

Do podstawowych zagro  drzew na placu budowy nale : 

 zag szczenie gleby, 

 ruch pojazdów i praca maszyn budowlanych, 

 mocowanie drutów, erdzi p otów, lin, przewodów do pni drzew, 

 prace ziemne, 

 podwy szenie lub obni enie poziomu gruntu, 
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 spalenie - oparzenie. 

 W celu maksymalnej ochrony zieleni nale y przewidzie  ró ne rodzaje zabezpiecze  w zale no ci 
od rodzaju zagro enia. 

 Roboty ziemne zwi zane bezpo rednio z wykopem mog  spowodowa  uszkodzenie strefy 
korzeniowej drzew. Na trasie projektowanego ruroci gu nale y zabezpieczy  korzenie drzew 
zgodnie z Dokumentacj  Projektow . Drzewa znajduj ce si  w obrysie wykopu i przy robotach 
ziemnych nale y zastosowa  podkop tunelowy. 

 Drzewa rosn ce w bliskim s siedztwie wykopu a nara one na uszkodzenie przez rodki 
transportu lub inny sprz t nale y zabezpieczy  przez os ony na pniach. 

 Przy robotach budowlano - monta owych nale y podnie  korony niektórych drzew poprzez 
usuni cie koliduj cych konarów i ga zi. Ci cia nale y posmarowa rodkami grzybobójczymi np. 
Funabenem. 

 W wykopach prowadzonych w rzucie koron drzew nale y za  ekrany korzeniowe, wykonane z 
29-30 cm warstwy torfu przykrytego jut  lub mat  s omian  i przyci ni te deskami do g boko ci 
150cm od powierzchni zieleni. 

 Du e skupiny krzewów lub drzew rosn cych w s siedztwie budowy obiektów, kabli, ruroci gów 
mo na odgrodzi  od placu budowy ogrodzeniem z siatki metalowej na s upkach 
prefabrykowanych osadzonych w ziemi. Wysoko  ogrodzenia min 2 m. 

 W obr bie systemu korzeniowego nie wolno sk adowa  materia ów chemicznych i fizycznie 
szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, olej, itp. 

 Ruch pojazdów i praca maszyn w obr bie systemu korzeniowego jest niedopuszczalna i w 
przypadku konieczno ci wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej sytuacji drzewa musz  by  
chronione. Pie  powinien by  zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem - np. deskami i 
starymi oponami, za pomoc  skrzyni lub za pomoc  deskowania wi zanego do drzewa 
powrozami w celu ochrony pnia. 

 W wyniku wykopów mo e nast pi  uszkodzenie korzeni. Najbardziej gro ne jest wykonywanie 
prac ziemnych latem (przesuszanie) oraz zim  (przemarzni cie). Niemniej nara one s  drzewa 
podczas wykonywania prac ziemnych jesieni  po opadni ciu li ci. Wszelkie prace ziemne w 
obr bie systemu korzeniowego musz  by  wykonywane r cznie. Koparki i spychacze nie tylko 
niszcz  ca kowicie korzenie w obr bie wykopu, ale tak e do ok. 50 cm poza jego cian . 
Ods oni te korzenie musz  zosta  niezw ocznie okryte warstw  torfu oraz matami ze s omy, 
tkanin workowatych itp., zabezpieczenie to mo na dodatkowo powleka  papk  ilast . 

 Maty mog  by  przyko owane do ciany wykopu, korzenie grube, które znalaz y si  w wykopie 
mo na „banda owa " tkaninami, które nale y ustawicznie zwil . Je eli s  to tkaniny z w ókien 
naturalnych, rozk adaj cych si  w glebie, mog  pozosta  na korzeniu po zasypaniu wykopu. 

 Uk adanie p yt, bruku itp. w obr bie systemu korzeniowego nie mo e powodowa  ubicia ziemi, 
dlatego te  uk adami je zawsze na ok. 20-centymetrowej warstwie grubego piasku, wiru lub 

ucznia bez zaprawy cementowej (nie spoinuj c). 

 

6 Kontrola jako ci 

Wymagania ogólne dotycz ce Kontroli jako ci Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6. 

7 Przedmiar i obmiar Robót  

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7.  

Roboty nie podlegaj  obmiarowi. 
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8 Odbiór Robót  

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

9 Rozliczenie Robót  

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00 Wymagania ogólne p. 9. 

Roboty uj te w niniejszej ST nie podlegaj  odr bnej zap acie i uwa a si , e s  uwzgl dnione i wliczone w 
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawc  w wyceniony Przedmiar Robót . 

10 Przepisy zwi zane 

1. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r) 

2. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1650  z  2003  r).
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
demonta owych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych , które zostan  
wykonane w ramach Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.3. 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: 

a) Roboty przygotowawcze: 

 Prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu- wg specyfikacji ST-01, 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniej cego przez Wykonawc  

 Zabezpieczenie lub usuni cie istniej cych urz dze  technicznych uzbrojenia terenu 

 Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

 Od czenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodoci gowej i innych, 

 Odci cie dop ywu cieków do u ytkowanych obiektów i ewentualnie odpompowanie pozosta ych 
w obiekcie cieków, 

 Przewietrzenie zamkni tych komór, 

 Zabezpieczenie w sposób oznakowany miejsca rozbiórek poprzez wykonanie tymczasowego 
ogrodzenia, 

 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urz dze  i budowli znajduj cych si  w pobli u rozbieranych 
obiektów, 

 Badanie atmosfery wewn trz komór na obecno  gazu, 

 Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia ów, urz dze  i sprz tu budowlanego. 

b)  Roboty zasadnicze: 

 Demonta  wyposa enia technologicznego. 

 Rozbiórka istniej cych obiektów technologicznych przewidzianych do wy czenia z eksploatacji w 
nowym uk adzie technologicznym. 

 Rozbiórka elementów budowlanych istniej cych obiektów modernizowanych. 

 Rozbiórka instalacji 

 Przebudowa ruroci gów zewn trznych 

c)  Roboty ko cowe, 

 Przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, 

 Za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki (poza z omem), 

 Przygotowanie z omu do transportu normatywnego i z enie w miejscu wskazanym przez 
In yniera, 

 Wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki; 

d)  Przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
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1.4 Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm oraz okre leniami podanymi w ST -00 
„Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt.1.6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow  i ST. 

 Wykonawca jest wytwórc  i posiadaczem odpadów. 

 Na Wykonawcy ci  wszystkie obowi zki wynikaj ce z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz. U. 2013, Nr 0 poz. 21 z pó n. zmianami). 

 Wykonawca prac rozbiórkowych przed przyst pieniem do ich realizacji przedstawi In ynierowi i 
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umow  w zakresie odbioru 
materia ów rozbiórkowych z odbiorc , na czas trwania kontraktu. 

 Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca mo e kierowa  tylko na wysypiska, które maj  
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dzia alno , wydane przez Wojewod  lub Prezydenta 
Miasta 

 Przy realizacji robót, odpadami s  materia y pochodz ce z rozbiórki (z wyj tkiem elementów 
stalowych, elementów eliwnych, materia ów kamiennych i innych przeznaczonych do 
powtórnego wbudowania lub do odzysku. 

 Wykonawca posegreguje materia  z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów i podda odzyskowi 
oraz wywiezie na odpowiednie sk adowisko przeznaczone do sk adowania tego rodzaju 
odpadów. 

 Materia y z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadaj ce si  do powtórnego wykorzystania) 
powinny by  zdawane w miejsca wskazane przez u ytkownika tych dróg. 

 Wykonawca do czy dowody za wiadczaj ce o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustaw  do 
dokumentów odbioru cz ciowego. 

2 Wymagania dotycz ce materia ów 

Materia y nie wyst puj . 

3 Sprz t 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych nale y u  m.in. nast puj cego sprz tu: 

 koparko-spycharka z osprz tem do wyburze  (g owice tn co-krusz ce) 

 ot udarowy 

 sprz t do robót r cznych 

 no yce mechaniczne 

Sprz t nale y przyj  zgodnie ze specyfikacj  lub inny zatwierdzony przez In yniera 

4 rodki transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne". 

Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa 
zarówno w obr bie pasa robót drogowych, jak i poza nim.  
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rodki transportowe poruszaj ce si  po drogach poza pasem robót powinny spe nia  odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzuj cych pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do 
gabarytów i obci enia na o . Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikaj ce z niedotrzymania 
wymienionych powy ej warunków obci aj  Wykonawc . Zwi kszenie odleg ci transportu ponad 
warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy dotycz cej dodatkowej zap aty za 
transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera. 

Zgodnie z technologi  za on  do transportu proponowane jest u ycie m.in. takich rodków transportu, 
jak: 

 samochód skrzyniowy 

 ci gnik ko owy 

 przyczepa d ycowa 

 przyczepa skrzyniowa 

 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Roboty rozbiórkowe obejmuj  wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zosta o to 
przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez In yniera. Roboty rozbiórkowe nale y 
wykonywa  przy u yciu sprz tu mechanicznego lub r cznie w sposób okre lony w dokumentacji 
projektowej lub przez In yniera. Materia  uzyskany z rozbiórki za adowa  na samochody 
samowy adowcze i odwie  na miejsce uzgodnione umow  na sk adowiska lub miejsce wskazane przez 

ytkownika ( dotyczy armatury i z omu ) 

Roboty rozbiórkowe nale  do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym si  odbywaj  nale y ogrodzi  i 
oznakowa  tablicami ostrzegawczymi. Najcz ciej wyst puj ce zagro enia to: 

 podra nienia b on luzowych 

 uszkodzenia g owy 

 upadek z wysoko ci 

 uszkodzenia r k i nóg 

Gruz z rozbiórki oraz materia  nadaj cy si  do ponownego wbudowania nale y wywie  na miejsce 
wskazane przez In yniera. Materia  z rozbiórki nie nadaj cy si  do ponownego wbudowania nale y 
wywie  na sk adowiska i zutylizowa . Z om nale y przygotowa  do transportu normatywnego i 
przewie  na wyspecjalizowane sk adowiska. 

5.2 Czynno ci przed rozpocz ciem pracy 
Przed rozpocz ciem robót rozbiórkowych nale y  

 od czy  od rozbieranego obiektu sie  wodoci gow , gazow , ciepln , elektryczn , kanalizacyjn  
i inn  

 przygotowa  urz dzenia pomocnicze do sk adowania materia ów, przyrz dów, narz dzi i 
odpadów 

 zaplanowa  kolejno  wykonywania poszczególnych czynno ci 

 przygotowa  niezb dne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 
ochronniki s uchu, itp. 

 zauwa one usterki i uchybienia zg osi  natychmiast prze onemu 
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 sprawdzi  prawid owo  przy czenia urz dze  do sieci elektrycznej i spr onego powietrza (czy 
przewody nie s  przetarte, za amane lub uszkodzone w inny sposób) 

 przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni by  zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania 

5.3 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
NIE WOLNO: 

 cznie przemieszcza  i przewozi  ci ary o masie przekraczaj cej ustalone normy 

 obs ugiwa  urz dzenia bez odpowiednich uprawnie  i przeszkole  

 zdejmowa  os ony i zabezpieczenia z obs ugiwanych maszyn 

 prowadzi  robót rozbiórkowych, je eli zachodzi mo liwo  obalenia cz ci konstrukcji obiektu 
przez wiatr 

 prowadzi  robót rozbiórkowych na zewn trz w z ych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów niegu oraz silnych wiatrów (przy pr dko ci przekraczaj cej 10 m/s prace 
nale y bezwzgl dnie wstrzyma ) 

 prowadzi  robót rozbiórkowych je li na ni ej po onych kondygnacjach przebywaj  ludzie 

 gromadzi  gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
cz ciach obiektu 

 obala cian lub innych cz ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie 

 prowadzi  rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocze nie na kilku poziomach, 

Roboty rozbiórkowe nale y: 

 prowadzi  r cznie, przy u yciu narz dzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

 prowadzi  tak, aby nie zosta a naruszona stateczno  rozbieranego elementu, oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywo o nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia si  innego fragmentu konstrukcji 

 elementy elbetowe nale y rozbija  za pomoc  narz dzi pneumatycznych, przecinaj c zbrojenie 
palnikiem acetylenowym lub no ycami do ci cia betonu i stali 

 elementy konstrukcji stalowych nale y przecina  palnikiem acetylenowym, 

 znajduj ce si  w pobli u rozbieranych obiektów urz dzenia i budowle nale y zabezpieczy  przed 
uszkodzeniami, 

 Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nale y stosowa  zsuwnice pochy e lub rynny 
zsypowe, które powinny mie  zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nale y: 

 ywa  tylko sprawnych narz dzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawid owo 
oprawionych 

 utrzymywa  w porz dku miejsce pracy, nie rozrzuca  narz dzi s cych do rozbiórki 

 przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny 
nale y usun  poza stref  niebezpieczn  

 konieczne jest stosowanie rodków ochrony indywidualnej 

 W razie niemo no ci unikni cia w czasie trwania robót wi kszych ilo ci py u, pracowników nale y 
zaopatrzy  w okulary ochronne. 

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracowa  w he mach. 
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5.4 Zasady post powania w sytuacjach awaryjnych 
 bezwzgl dnie nale y udziela  pierwszej pomocy poszkodowanym 

 o problemach prowadzenia robót nale y niezw ocznie zawiadomi  prze onego 

 w razie sytuacji awaryjnej stwarzaj cej zagro enie dla otoczenia nale y zastosowa  zrozumia  i 
dostrzegaln  sygnalizacj  ostrzegawcz  i alarmow  

 ka dy zaistnia y wypadek przy pracy zg asza  swojemu prze onemu, a stanowisko pracy 
pozostawi  w takim stanie, w jakim nast pi  wypadek 

5.5 Organizacja robót 
Wykonanie robót powinno by  jak okre lono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, b  inne, o ile 
zatwierdzone zostanie przez In yniera. Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty 
wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

5.6 Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporz dzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdzia  18. 

 

Wykaz zagro  : 

 upadek osób z wysoko ci (podczas prac rozbiórkowych), 

 rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przeje aj ce samochody), 

 transport pionowy materia ów i elementów (uderzenia lub przygniecenia przez przemieszczane 
elementy i materia y podczas prac rozbiórkowych), 

 pora enia pr dem elektrycznym (przy ci ciu elementów zbiornika stalowego biogazu), 

 potkni cie si , po lizgni cie, upadek na p aszczy nie, 

 

5.7 Rozbiórka urz dze  i instalacji. 
Do rozbiórki urz dze  i instalacji elektrycznej, c.o., ciep ej wody, wodoci gowej, kanalizacyjnej , 
technologicznej mo na przyst pi  dopiero po stwierdzeniu, e wszystkie te instalacje zosta y od czone 
od sieci zewn trznych przez pracowników w ciwych instytucji oraz, e dokonano odpowiedniego wpisu 
do dziennika rozbiórki. 

Demonta  instalacji powinni wykonywa  robotnicy odpowiednich specjalno ci. Rozbiórk  nale y 
rozpocz  od demonta u armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych, urz dze  
technologicznych itp., a nast pnie przej  do demonta u przewodów. Rozbieranie instalacji 
elektrycznych rozpoczyna si  równie  od demonta u oprawek, wy czników itp. , urz dze  instalacji 
elektrycznych, a nast pnie zdejmuje przewody. 

Rozbiórk  urz dze  do ponownego monta u wykona  ze szczególna ostro no ci . Zaleca si  aby 
demonta  i ponowny monta  by  wykonany przez autoryzowane serwisy producentów. Nale y wszystkie 
elementy delikatne zabezpieczy  przed uszkodzeniem na czas transportu i sk adowania do czasu 
ponownego zamontowania. 

5.8 Rozbiórka stropów. 
Przed rozpocz ciem rozbiórki stropów nale y zbada  ich konstrukcj  w celu ustalenia stanu technicznego 
i obrania w ciwej metody rozbiórki. 
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Wszystkie miejsca budz ce w tpliwo ci co do ich stanu nale y podstemplowa . Po usuni ciu tynku i 
pod ogi rozbiórk  stropu wykonuje si  z pomostów opartych na belkach, przy czym strop ni szej 
kondygnacji nale y podstemplowa , aby unikn  jego zawalenia pod ci arem spadaj cego gruzu. 

5.9 Rozbiórka cian. 
ciany rozbiera si  r cznie, zwalaniem za pomoc  ci gników, spychaczy lub wci garek. W miar  

mo liwo ci zaleca si  stosowa  narz dzia pneumatyczne. 

5.10 Rozbiórka fundamentów i cian elbetowych 
Przy pracach wyburzeniowych, szczególnie obiektów z du  ilo ci  betonu zbrojonego, stosuje si  no yce 
do ci cia betonu i stali. No yce wyposa one s  w g owic  obrotow  pozwalaj  na precyzyjne 
manewrowanie w czasie pracy. Szcz ki no yc wyposa one s  w wymienne no e posiadaj ce trzy 
kraw dzie tn ce. Po zu yciu jednej nó  mo na obróci  trzykrotnie, w krótkim czasie przywracaj c pe  
efektywno  urz dzenia. Urz dzenie to przystosowane jest do wspó pracy w wysi gnikami koparek. 
Standardowo no yce dostosowane s  do wspó pracy z koparkami. Rodzaj no yc musi by  dostosowany 
do masy koparki. 

6 Kontrola jako ci  
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Sprawdzenie 
jako ci robót polega na sprawdzeniu kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych. 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Ilo  robót rozbiórkowych dotycz cych ca ych obiektów, instalacji i urz dze  oblicza si  na podstawie 
wizualnej oceny kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych. 

 

Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów jest : 

 kpl. rozbiórki budynku, cz ciowej rozbiórki poszczególnych obiektów na podstawie sprawdzenia 
w terenie liczony jako komplet na obiekt 

 kpl. - demonta  urz dze  wraz z osprz tem 

 kpl - demonta  instalacji liczony jako 1 komplet na obiekt. 

 szt. - demonta  prefabrykatów wg rodzaju 

8 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

9 Rozliczenie robót 

Ogólne zasady p atno ci podaj  ST-00 „Wymagania ogólne". P atno  nale y przyjmowa  na podstawie 
jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót i ocen  jako ci robót, 
w oparciu o wyniki pomiarów. 

a) Cena jednostkowa za 1 kpl rozbiórki obiektu budowlanego obejmuje: 

 przygotowanie i zabezpieczenie robót, 

 rozbiórka konstrukcji betonowych, elbetowych, murowanych i dachowych, 

 demonta  stolarki budowlanej, 

 zmagazynowanie materia ów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce 
sk adowania, 

 transport wewn trzny materia ów z rozbiórki i usuni cie ich na zewn trz obiektów, 
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 niezb dne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uk adanie materia ów z rozbiórki, 

 sk adowanie na poboczu materia ów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie 
lub uk adanie w stosy, 

 za adunek i transport materia ów z rozbiórki i gruzu na miejsce sk adowania (wybrane przez 
Wykonawc ), wy adunek w miejscu sk adowania, 

 zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagro enia), 

 koszty utylizacji sk adowanego materia u z rozbiórki, 

 utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

 wype nienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym, 

 wyrównanie i uporz dkowanie terenu prowadzenia robót. 

 

b) Cena jednostkowa za 1 kpl demonta u urz dze  i instalacji obejmuje: 

 przygotowanie i zabezpieczenie robót, 

 demonta  instalacji i urz dze , 

 zmagazynowanie urz dze  z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez 
ytkownika, 

 czyszczenie i zabezpieczenie urz dze  przeznaczonych do ponownego monta u, 

 transport wewn trzny materia ów z rozbiórki i usuni cie ich na zewn trz obiektów, 

 koszty utylizacji sk adowanego materia u z rozbiórki. 

 

10 Przepisy zwi zane 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 Nr 169 poz. 1650  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U 2013 nr 0 poz. 1409) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U 2013 nr 0 poz. 21 z pó niejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity 
Dz.U.2013 nr 0 poz. 1155) 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych, które zostan  wykonane w ramach 
Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach. 

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi  cz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
które nale y odnie  do zlecania i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z 
Dokumentacj  Projektow  oraz z wymaganiami szczegó owymi zawartymi w ST dla poszczególnych 
obiektów. Specyfikacje Techniczne uwzgl dniaj  obowi zuj ce normy pa stwowe, instrukcje i 
przepisy stosuj ce si  do Robót . 

1.3 Przedmiot i zakres Robót budowlanych 
Roboty, których dotyczy ST obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie Robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia prac przy realizacji Robót ziemnych i 
obejmuj : 

a) Roboty ziemne tymczasowe i sta e (wykopy, zasypy, nasypy) zwi zane ze wszystkimi 
czynno ciami umo liwiaj cymi wykonanie i odbiór Robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów pod obiekty kubaturowe, fundamentowe, liniowe pod sieci i obiekty sieciowe, 
punktowe (studnie, przepompownie) ich zasypywania oraz usypywania skarp przy obiektach 
wskazanych odpowiednio w dokumentacji projektowej 

 oraz wszystkie inne nie wymienione wy ej Roboty ziemne jakie wyst puj  przy realizacji 
umowy 

b) W zakresie Robót zasadniczych przewidziano: 

 roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie 
terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i 
oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie dróg dojazdowych, 

 stabilizacja w obr bie placu budowy uk adu reperów roboczych o okre lonych rz dnych 
wysoko ciowych w nawi zaniu do uk adu reperów pa stwowych, 

 zdj cie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni zwi zanych z wykonaniem obiektów i 
infrastruktury technicznej. Zdj cie ziemi urodzajnej wykona  mechanicznie za pomoc  
spycharek ze sk adowaniem w obr bie placu budowy do czasu ponownego wykorzystania 
podczas Robót zwi zanych z zagospodarowaniem terenu. R czne roboty ziemne stosowa  
jako uzupe niaj ce oraz w miejscach wyst powania urz dze  infrastruktury technicznej, 

 czne pog bienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami, 

 czne profilowanie i zag szczenie dna wykopu  

 roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 

 wykonanie wykopów pod przewody cznie z zabezpieczeniem cian wykopów, 

 wykonanie wykopów pod ruroci gi – wykopy umocnione z gromadzeniem urobku na odk ad 
wzd  wykopu 

 wykonanie wykopów pod studnie kanalizacyjne, komory, sieci technologiczne 
mi dzyobiektowe  

 wykonanie wykopów w gruncie kat. I – VI pod obiekty, sieci i drogi  
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 umocnienie cian wykopów liniowych i wykopów jamistych o g boko ci powy ej 1,0 m pod 
projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego 
ubezpieczenia stalowego z rozparciem (podparciem), 

 wykonanie podsypki pod ruroci gi i kable elektroenergetyczne w tym zakup i transport 
materia u 

 wykonanie obsypki ruroci gów i kabli elektroenergetycznych z zag szczeniem warstwami, 

 zasypywanie wykopów z zag szczaniem warstwami gruntem pochodz cym z wykopów lub 
ukopu, 

 zakup i dostarczenie kruszyw do miejsc wbudowania, 

 przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w ha dach, 

 czne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemi  z ukopu, warstwami po 20 cm z r cznym 
zag szczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wska nika zag szczenia gruntu Is = 1.00 
dla podsypek, obsypek i zasypek sieci technologicznych mi dzyobiektowych oraz pod studnie 
i komory  

 wykonanie, formowanie i zag szczanie nasypu spycharkami - wska nik zag szczenia Is = 1.00, 

 czne roboty ziemne towarzysz ce robotom mechanicznym, 

 czny transport poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomoc  taczek, 

 czne roz cielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie 
askim 

 roz cielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu,  

 plantowanie terenu po zako czeniu Robót  

 ukszta towanie terenu  

 humusowanie terenu 

 mechaniczny za adunek nadmiaru gruntu na rodki transportu samochodowego, 

 wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowy adowczymi w miejsce sk adowania 
urobku wskazane przez Zamawiaj cego, 

 utylizacja nadmiaru urobku  

 dowóz ziemi samochodami samowy adowczymi 

 przygotowanie pod a z badaniem, 

 zasyp z badaniem wska nika zag szczenia, 

c) roboty ko cowe – przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych  

Roboty ziemne s  cz ci  sk adow  Robót wykonywanych na obiekcie, st d zak ada si , e Teren 
Budowy jest przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 1.6.2. ST-00.00.-Wymagania 
ogólne.  

Prace przebiega  musz  w warunkach zachowania ci ci ruchu i wymagaj  odpowiedniego 
zabezpieczenia Terenu Budowy, za które odpowiada Wykonawca.  

1.4 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych Robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia obj ty niniejsz  Specyfikacj  odpowiada nast puj cym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) wg Rozporz dzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ; roboty ziemne 

45112700-2  Roboty w zakresie kszta towania terenu 

45112730-1 Roboty w zakresie kszta towania dróg i autostrad  

1.5 Okre lenia podstawowe  
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poni sze okre lenia oznaczaj : 

Dokop - miejsce pozyskania gruntów do wykonania Robót ziemnych po one poza Terenem 
Budowy, 

boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej dna Robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu, po wykonaniu zdj cia ziemi urodzajnej 

Obsypka – warstwa piasku sypana po bokach przewodu sieci technologicznych, mi dzyobiektowych 
dla zapobie enia poprzecznym przesuni ciom sieci oraz chroni ca sieci od uszkodze  mechanicznych, 

Odk ad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu z ony w okre lonym miejscu bez przeznaczenia 
ytkowego lub z przeznaczeniem do pó niejszego zasypania wykopu, równie  miejsce wbudowania 

lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi zanych z obiektem  

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rz dnych, przez ci cie wypuk ci 
i zasypanie wg bie  do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odleg  do 50 m, 

Podsypka – warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod uk adanie sieci 
technologicznych mi dzyobiektowych, obiektów towarzysz cych jak i uzbrojenia sieci, zapewniaj ca 

ciwe warunki pracy urz dze  oraz chroni ca urz dzenia od uszkodze  mechanicznych, 

Ukopy - pobór ziemi z odk adu, wydobyta ziemia zostaje u yta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na sk adowisko, miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub 
nasypów, po ony w obr bie obiektu kubaturowego, liniowego, punktowego 

Umocnienie cian wykopów - umocnienie cian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, 
gwarantuj ce pe ne bezpiecze stwo wykonywania Robót , dostosowane do g boko ci wykopu i 
rodzaju gruntu. 

Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca zag szczenie gruntu, okre lona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona 
w normalnej próbie Proctora, 

Wska nik ró noziarnisto ci – wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, 
okre lona wg wzoru :  

U = d60 / d10, gdzie :  

d60 – rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm)  

d10 – rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)  

Wykopy - do y szeroko i w skoprzestrzenne liniowe dla fundamentów, urz dze , sieci i instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wa ów lub ha d ziemnych, 

Wykop p ytki – wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1,00m 
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Wykop redni – wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach 1,00-3,00m 

Wykop g boki – wykop, którego g boko  przekracza 3,00m 

Zasyp - wype nienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zag szczeniem, 

Zasypka – warstwa piasku sypana na wierzch sieci technologicznych mi dzyobiektowych dla 
zapewnienia w ciwych warunków pracy sieci i urz dze  oraz chroni ca je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po u eniu w nim sieci technologicznych mi dzyobiektowych 
wraz z uzbrojeniem, obiektów oraz pozosta ych sieci i urz dze . 

cianka szczelna - ciana z ona z pod nych elementów (drewno, stal, beton), zag bionych w 
grunt ci le jeden obok drugiego.  

1.6 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania, zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , ST i poleceniami In yniera. 

 Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez Zamawiaj cego 
np. do rekultywacji lub miejsce sk adowania.  

 Wykonawca jest wytwórc  i posiadaczem odpadów. 

 Na Wykonawcy ci  wszystkie obowi zki wynikaj ce z ustawy z 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21 z pó niejszymi zmianami.). 

 Przy realizacji robót, odpadem jest grunt z robót ziemnych nie nadaj cy si  do wykorzystania 

 Wykonawca przed rozpocz ciem robót winien uzyska  decyzj , w której okre lone zostan  
ilo ci wytworzonych odpadów oraz sposób post powania z nimi. 

 Wykonawca posegreguje materia  zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowi cym za cznik do 
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2013, poz. 1923), 
og oszonym na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. Nr 2013, poz. 
21) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sk adowisko przeznaczone do 
sk adowania tego rodzaju odpadów. 

2 Materia y 
Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, 
przechowywania i sk adowania oraz post powania z materia ami nieodpowiadaj cymi wymaganiom 
podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogólne. 

Materia ami stosowanymi przy wykonaniu Robót b cych przedmiotem niniejszej ST s : 

a) Materia y wbudowane  

 grunt wydobyty z wykopu i sk adowany na odk adzie, poza stref  Robót – do wykorzystania 
przy Robotach ziemnych (obsypanie fundamentów, ukszta towanie terenu, zasypki sieci 
technologicznych mi dzyobiektowych wraz z uzbrojeniem)  

 grunt z dokopu, w tym na wymian  gruntu  
o piasek redni 
o piasek gruby  
o wir 

 grunt dowieziony z miejsca i odleg ci zatwierdzonej przez In yniera na wykonanie nasypów 
pod nawierzchnie jezdni, parkingów i chodników  
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 cement zgodny z PN-EN 197-1:2012 

 piasek na podsypk  i warstw  ochronn  - wg PN-B-11113  

 pospó ka do zasypki - wg PN-B-11111 

 rury os onowe stalowe, PE i PVC dwudzielne do zabezpieczenia kabli  

 Kruszywa naturalne - spe niaj ce wymagania PN-EN 13043:2004/Ap1 : 2010 - Kruszywa do 
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

 Korki z betonu B10, za lepiaj ce do likwidowanych odcinków ruroci gów 

 mieszanina piaskowo cementowa z dodatkami uplastyczniaj cymi do zamulanych odcinków 
rur 

 

b) Materia y tymczasowe - przy robotach ziemnych wyst puj  materia y pomocnicze, 
tymczasowe (do usuni cia po wykonaniu prac) typu 

 grodzice – elementy stalowe walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnej w glowej  

 szalunki  

 obudowy  

 grodzice,  

 kraw dziaki drewniane,  

 deski,  

 podk ady drewniane,  

 pr ty stalowe dla zabezpieczenia istniej cych kabli,  

 yty elbetowe prefabrykowane drogowe – pe ne i a urowe,  

 brusy drewniane,  

 stemple okr e,  

 pale drewniane,  

 gwo dzie budowlane,  

 drut mi kki do wi zania,  

 pr ty stalowe s ce do wyznaczania i stabilizacji punktów osnowy geodezyjnej, reperów 
roboczych, osi konstrukcyjnych i punktów charakterystycznych oraz zabezpiecze  wykopów,  

 materia y pomocnicze. 

 Wszystkie materia y i urz dzenia przewidywane do wbudowania b  zgodne z 
postanowieniami Umowy i poleceniami In yniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a wytwarzania i 
wydobywania materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia In ynierowi.  

 Materia y powinny posiada  w asno ci okre lone w specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone 
zostan  przez In yniera. 

 Wszystkie ww. materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc b  
wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  lub wskaza  
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In yniera. Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi zuj cymi na danym obszarze. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 
materia ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie. 

2.1  Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one 

potrzebne do Robót , by y zabezpieczone w sposób zapewniaj cy zachowanie jako ci i 
ciwo  do Robót . Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w 

obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 

2.2  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. 

Grunty i materia y nieprzydatne powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad. In ynier mo e 
nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie 
z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.  

Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera. 
 

Grunty przydatne do zasypek mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  
nadmiar obj to ci Robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera. Je eli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci Robót ziemnych, zosta y za zgod  In yniera 
wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  wykonanie prac 
obj tych Kontraktem, Wykonawca zobowi zany jest do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów 
przydatnych z w asnych róde , zaakceptowanych przez In yniera.  

Stosowanie do zasypek gruntu rodzimego mo liwe jest jedynie w miejscach, w których dokumentacja 
projektowa nie przewiduje zasypki gruntem dowo onym.  

3 Sprz t 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania Robót b cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez In yniera, sprz t. Wykonawca zobowi zany jest do u ywania takiego sprz tu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. 
 

Sprz t u yty do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod 
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom w ST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
In yniera. Sprz t b cy w asno ci  wykonawcy b  wynaj ty do wykonania robót ma by  
utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przed u yciem sprz tu wykonawca zobowi zany jest uzyska  akceptacj  In yniera. Wybrany sprz t po 
akceptacji In yniera nie mo e by  pó niej zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, 
zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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Wykonawca przyst puj cy do wykonania Robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki podsi bierne, koparki chwytakowe, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samowy adowcze, 
ta moci gi itp.), 

 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki r czne i mechaniczne, zag szczarki p ytowe p yty 
wibracyjne itp.). 

 zestaw do odwadniania wg bnego i powierzchniowego wykopów, 

 
Przyk adowy, wymagany Sprz t :  

 koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i w skoprzestrzennych z osprz tem 
podsi biernym o pojemno ci ki 0,25-0,6 m3, 

 spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w 
obr bie budowy, (75 + 100 KM) 

 adowarka do za adunku i transportu materia ów sypkich, wykonywania wykopów o 
boko ci do 2,0 m, spychania i zwa owania 

 zag szczarka wibracyjna krocz ca do zag szczania zasypów wykopów i nasypów 

 pompa spalinowa 

 ot pneumatyczny 

 ubijaki, walce 

 

Do tyczenia osi, punktów wysoko ciowych oraz domiarów nale y stosowa  np. nast puj cy sprz t: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 aty, 

 ta my stalowe, szpilki. 

Sprz t stosowany do wytyczenia osi, punktów wysoko ciowych i pomiarów musi gwarantowa  
uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru (urz dzenia laserowe). 

 
W rejonie zbli  i kolizji z istniej cym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzi  
metod  r czn  przy u yciu narz dzi r cznych takich jak kilofy, m oty, kliny, omy, opaty, szufle, 
wiadra, taczki, ubijarki i inne przeznaczone dla danego asortymentu Robót . 

4 rodki transportu 
Wymagania Ogólne dotycz ce rodków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa 
zarówno w obr bie pasa Robót, jak i poza nim. 
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rodki transportowe poruszaj ce si  po drogach poza pasem Robót powinny spe nia  odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzuj cych pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do 
gabarytów i obci enia na o . 

Za adunek, transport i roz adunek nale y przeprowadzi  zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o 
ruchu drogowym. 

Wykonawca ma obowi zek usuwa  na bie co w ramach kontraktu na w asny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. 
Zaleca si  do przewozu wszelkich materia ów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowa  
samochody samowy adowawcze min. 5t - wywrotki. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  
prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej i ST. Transport 
powinien by  jak okre lono w specyfikacji, b  inny, o ile zatwierdzony zostanie przez In yniera. 

 

Do transportu materia ów, sprz tu budowlanego i urz dze  stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostawczy, skrzyniowy, 

 samochód ci arowy, samowy adowczy 10T, 

 samochód ci arowy, skrzyniowy, 

Uwaga: Parametry sprz tu podane s  orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  Robót i w ciwo ci przewo onych towarów. rodki transportu winny by  
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji Robót , który uzyska  akceptacj  In yniera. 

Za adunek jak i wy adunek materia ów musi odbywa  si  z zachowaniem wszelkich rodków 
ostro no ci i bezpiecze stwa ludzi pracuj cych przy robotach ziemnych.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego 
(ko owego, szynowego, wodnego) tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 

Urobek z Robót ziemnych gromadzi  na odk ad wzd  wykopów. Dla Robót prowadzonych w drodze 
zapewni  przejazd (roboty wykonywane metod  po ówkow ). Niezb dny transport wewn trzny 
wykonywa  przy u yciu sprz tu mechanicznego typu adowarki i spycharki. Zasypywanie wykopów 
wykonywa  mechanicznie spycharkami z zag szczeniem gruntu p yt  wibracyjn  oraz spalinowym 
ubijakiem skoczkowym warstwami o mi szo ci 20-25 cm o ile nie okre lono inaczej w dokumentacji 
projektowej. Nadmiar ziemi wywozi  z terenu budowy samochodami samowy adowczymi z 
mechanicznym za adunkiem za pomoc adowarki w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego. 

Koszty zwi zane z wywozem i sk adowaniem ziemi Wykonawca uwzgl dni w cenie jednostkowej. 

Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w zwi zku z przeprowadzeniem dzia  zwi zanych z 
ww. pracami s  wliczone w Cen  Kontraktow . 

5 Wykonanie Robót  
Wymagania ogólne dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Dla celów niniejszej Specyfikacji, termin "poziom gruntu" odnosi  si  b dzie do powierzchni gruntu 
przed rozpocz ciem Robót ziemnych. Zakres Robót ziemnych b dzie to taki zakres prac który w opinii 
In yniera jest konieczny lub jedynie mo liwy do przeprowadzenia w celu wykonania Robót. 

Wykonawca  wykona  pomiar  poziomu  zerowego  –  tj.  po  wej ciu  na  plac  budowy  w  rejonie  
realizowanych Robót.  

5.1 Wymagania podstawowe 
Podstawowe Wymagania w zakresie: 
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 post powania w okoliczno ciach nieprzewidzianych 

 wykonania wykopów 

 zabezpieczenia budowli Robót ziemnych i Robót  

 Robót ziemnych w okresie mrozów 

 zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999/Ap1:2012 punkt 3 Wymagania. 

5.2 Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz  
PN-B-06050:1999. 

5.3 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. 

Przed rozpocz ciem robot budowlanych zwi zanych z realizacj  przedmiotowego zadania nale y 
przeprowadzi  roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu 
wewn trznego w obr bie placu budowy powinien zawiera  projekt organizacji Robót opracowany 
przez Wykonawc  i zaakceptowany przez In yniera. 

Roboty przygotowawcze obejmuj  wszystkie czynno ci zwi zane z przygotowaniem Terenu Budowy 
do wykonywania Robót , a wi c:  

 tyczenie obrysów obiektów, fundamentów, tras i uzbrojenia sieci technologicznych 
mi dzyobiektowych oraz kraw dzi wykopów z podzia em na zadania, 

 wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urz dze  
podziemnych (pod nadzorem U ytkownika), 

 wyznaczenie i oznakowanie miejsc sk adowania materia ów oraz dróg dojazdowych, 
 przygotowanie oznakowania i zabezpiecze  miejsc wykonywania Robót . 

 

Do zakresu Robót pomiarowych zwi zanych z wytyczeniem obrysów obiektów, fundamentów, tras i 
uzbrojenia sieci technologicznych mi dzyobiektowych jak równie  kraw dzi wykopów oraz punktów 
wysoko ciowych wchodz : 

– wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów g ównych osi i obrysu komór oraz 
punktów wysoko ciowych, przyj to zasad  domiaru do istniej cych obiektów, 

– uzupe nienie dodatkowymi punktami, 
– wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), zastabilizowanie 

punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektów (osie, obrys, punkty 

wysoko ciowe). 
 

Podstaw  wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Wykopy nale y przeprowadza  
do takich wymiarów, aby zapewni  w ciwe ich odwodnienie, umocnienie cian wykopów, 
wykonanie oszalowania i wype nienia oraz przeprowadzenie zag szczania lub wszystkich innych 
Robót budowlanych. 

Nale y zwróci  szczególn  uwag  aby nie naruszy  poziomu posadowienia wszelkich wykopów. 

W miejscach wyst powania nawierzchni utwardzonych, przed przyst pieniem do Robót nale y je 
rozebra  a po wykonaniu Robót odtworzy . 

Ponadto przed przyst pieniem do wykonywania wykopów nale y: 

 zapozna  si  z planem sytuacyjno – wysoko ciowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniej cych i projektowanych budynków, budowli, obiektów kubaturowych, 
liniowych, dróg, naniesionym na nim uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu 
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 zapozna  si  z wynikami bada  geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych 
nasypów i skarp ziemnych  

 sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu lub innych charakterystycznych punktów z danymi 
podanymi w projekcie 

 wyznaczy  zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwa e oznaczenie w terenie po enia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju pod nego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, po enia ich osi geometrycznych, szeroko ci korony, 
wysoko ci nasypów i g boko ci wykopów, zarysy skarp , punktów ich przeci cia z 
powierzchni  terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych pos ugiwa  si  instrumentami 
geodezyjnymi  takimi  jak:  teodolit  ,  niwelator  ,  jak  i  prostymi  przyrz dami  -  poziomic ,  at  
miernicz , ta  itp. 

 zapewni  ci  i bezpiecze stwo ruchu pieszego i ko owego, 

 wyznaczy  zarysy Robót ziemnych na gruncie poprzez trwa e oznaczenie w terenie po enia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju pod nego i przekrojów poprzecznych 
wykopów, po enia ich osi geometrycznych, g boko ci wykopów, punktów ich przeci cia z 
powierzchni  terenu 

 przygotowa  i oczy ci  teren poprzez: usuni cie gruzu i kamieni, wycink  drzew i krzewów, 

 wykona  roboty rozbiórkowe istniej cych obiektów lub ich resztek 

 usun  ogrodzenia itp.  

 osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne b  wykonywane, 
urz dzenie 

 przejazdów i dróg dojazdowych. 

 przygotowa  pochy e powierzchnie terenu pod podstaw  nasypów  

 wyznaczy  wszystkie miejsca kolizji z urz dzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,  

 wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si  
lub biegn ce równolegle z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . 

 usun  warstw  darniny i ziemi ro linnej, które powinno by  dokonane w granicach 
wyznaczonej powierzchni przewidzianej do zabudowy z dodaniem po ok. 1,0 m po ka dej 
stronie. W przypadku gdy darnina ma by  wykorzystana w pó niejszym czasie, powinna by  
zdejmowana  p ytami  o  wymiarach  0,2x0,30  m  do  0,25-0,35  m,  grubo ci  5-10  cm  lub  
kwadratami  o  wymiarze  boku  ok.  30  cm  i  grubo ci  5-10  cm.  Zebran  darnin  zaleca  si  
ponownie u  w miejscu jej przeznaczenia mo liwie szybko, aby nie nast pi o jej 
zniszczenie. Ziemia ro linna powinna by  zgarni ta w pryzmy i wykorzystana do pó niejszego 
zagospodarowania i urz dzenia terenu. Zgarniania ziemi ro linnej nie nale y wykonywa  
podczas du ych lub d ugotrwa ych opadów atmosferycznych. Ziemi  ro linn  przechowywa  
w mo liwie du ych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materia ów oraz przed naje aniem na pryzmy pojazdów wywo uj cych zmiany strukturalne 
ziemi ro linnej. 

 odwodni  teren budowy. 

5.4 Kszta towanie terenu 
Kszta towanie terenu nale y wykona  zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 
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5.5 Warunki gruntowo – wodne 
Do obowi zków Wykonawcy nale y ocena warunków gruntowo wodnych i odpowiednia organizacja 
Robót Tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.) 
niezb dnych do wykonania Robót.  

Na potrzeby wykonania Dokumentacji Projektowej sporz dzono Opini  geotechniczn  i badania 
hydrogeologiczne na dzia kach nr 639, 640, 614, 642, 643/1, 644/3, 644/4, 644/5 przy ulicy Brukowej 
w omiankach. Opini  geotechniczn  nale y traktowa  jako integraln  cz  Dokumentacji 
Projektowej i ci le stosowa  si  do zawartych w niej wniosków i zalece . W pod u gruntowym 
projektowanych obiektów stwierdzono wyst powanie gleby, gruntów antropogenicznych, osadów 
rzecznych facji powodziowej, korytowej i starorzeczy, gruntów organicznych i lodowcowych. Ponadto 
korpus obwa owania stanowi  grunty antropogeniczne – nasypy. Wod  gruntow  stwierdzono na 

boko ci 2.1 – 3.7 metra poni ej powierzchni terenu, co odpowiada rz dnym 75.6 – 76.9 m n.p.m. 
Zwierciad o wody gruntowej ma charakter swobodny i naporowy. Warunki geotechniczne 
wyst puj ce w pod u s  proste. Wykonawstwo wykopów nale y prowadzi  w okresie stanów 
rednich na Wi le i po wykonaniu fundamentów, u eniu ruroci gów, kabli wykopy nale y 

bezzw ocznie zasypa .  

Niniejszy opis warunków geotechnicznych terenu jest przedstawiony w oparciu o podstawowy raport 
dotycz cy bada  geotechnicznych oraz badania archiwalne. Zamawiaj cy nie ponosi 
odpowiedzialno ci za cis  informacji i Wykonawca przed rozpocz ciem Robót upewni si  
odno nie charakterystyki geotechnicznej poprzez wykonanie niezb dnej dokumentacji 
geotechnicznej lub je eli b dzie wymagana, zgodnie z obowi zuj cym Prawem geologicznym i 
górniczym – dokumentacji geologiczno - in ynierskiej.  

 Teren oczyszczalni po ony jest na tarasie zalewowym Wis y w pobli u strefy korytowej rzeki i 
oddzielony od niej wa em przeciwpowodziowym. Teren jest stosunkowo p aski, rz dne terenu 
wahaj  si  od 78,6 m n.p.m. do 79,50 m n.p.m.; przy istniej cych obiektach powierzchnia terenu jest 
nadsypana do rz dnych si gaj cych 80,50 m n.p.m. Rz dna wa u przeciwpowodziowego w okolicach 
oczyszczalni  wynosi  82,50  m  (wysoko  wa u  ok.  3.5  m).  Teren  zalewowy  Wis y  w  rozpatrywanym  
rejonie od powierzchni terenu wykszta cony jest w facji powodziowej. W budowie bior  udzia  mady 
piaszczyste, mady gliniaste oraz namu y organiczne. Pod nimi wyst puj  piaski facji korytowej, przede 
wszystkim piaski rednioziarniste i gruboziarniste z g azikami. Utwory te s  pod cielone glinami 
zwa owymi zlodowacenia rodkowopolskiego.  

Z bada  archiwalnych prowadzonych na terenie przeznaczonym pod budow  oczyszczalni cieków, 
oraz pó niejszych, prowadzonych na terenie wybudowanej oczyszczalni wynika, i  warunki 
geotechniczne panuj ce na terenie oczyszczalni s  z one. W obr bie rozpoznanego pod a 
wyst puj  nast puj ce zespo y gruntowe:  

 grunty antropogeniczne  

 mady (piaszczyste, gliniaste i namu y organiczne)  

 piaski rzeczne Program Funkcjonalno-U ytkowy – Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni 
cieków w omiankach  

 gliny zwa owe,  

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wyst powa a na g boko ciach wahaj cych si  od 1,95 m 
n.p.m. do 3,0 m n.p.m. Ze wzgl du na s siedztwo Wis y mo liwe s  znaczne wahania wody 
gruntowej. Woda gruntowa o zwierciadle napi tym nawiercona pod gruntami organicznymi 
stabilizowa a si  na g boko ci 1,40-1,60 m n.p.m. Przy sprecyzowaniu lokalizacji obiektów, 

boko ci posadowienia i spodziewanych obci  nale y dokona  analizy warunków pod a dla 
poszczególnych obiektów oraz wykona  dodatkowe badania dla wybranej lokalizacji, licz c si  z 
konieczno ci  opracowania projektu odwodniania wykopów fundamentowych. Koszty odwodnienia 
terenu le  po stronie Wykonawcy. 
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Projektowane obiekty oczyszczalni zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych, zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  

Wykonawca uwzgl dni konieczno  odwadniania wykopów (np. poprzez ig ofiltry lub inne 
efektywne metody). Przyjmuje si , e koszt zap ukania ig ofiltrów, odwodnienia wykopów 
Wykonawca uj  w swojej ofercie jako roboty towarzysz ce, równie  w przypadku, gdy nie 
wyodr bniono dla w/w czynno ci osobnych pozycji przedmiarowych. 

5.6 Wentylacja 
Powinna zosta  zapewniona wentylacja, pozwalaj ca na usuni cie z wykopów, rowów, tuneli i 
przekopów potencjalnie niebezpiecznych gazów pochodz cych z dowolnego ród a, oraz zapewnienie 
obecno ci wystarczaj cej ilo ci tlenu.  

Przed wej ciem pracowników nale y podj  odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomoc  
detektorów gazu stanu bezpiecze stwa we wszystkich wy ej wymienionych miejscach prowadzenia 
prac. 

5.7 Odk ad i zagospodarowanie gruntu 
Je eli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalaj  na 
magazynowanie mas ziemnych niezb dnych do dalszych robót , tworzy si  nasypy. Miejsce odk adu 
mas ziemnych powinno by  ustalone w projekcie organizacji robót ziemnych, w którym nale y poda : 

 Wysoko  nasypu 

 Odleg  nasypu od górnej kraw dzi wykopu 

 Stosunku pochylenia skarp 

Je eli  w  projekcie  nie  zawarto  danych  jw.  to  masy  ziemne  -  o  ile  to  mo liwe  -  nale y  sk adowa  w  
zag bieniach terenu, jak najbli ej miejsca ich przysz ego wykorzystania. W innym przypadku nale y 
sk adowa  masy ziemne tak, aby:  

 Odleg  skarp odk adu od kraw dzi wykopu by a równa przynajmniej jego podwójnej 
boko ci lecz nie mniejsza ni : 

 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych 

 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych 

 20,0 m - przy elementach robót zagro onych nawianiem niegu 

 Odk ady by y wykonywane w postaci nasypu wysoko ci do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 

 Na zboczach o k cie nachylenia do 20% odk ady wykonywa  powy ej wykopu, a przy 
nachyleniach wi kszych poni ej wykopu 

 Odk ady ziemne lokalizowa  od strony najcz ciej wiej cych wiatrów 

Wykonawca zobowi zany jest we w asnym zakresie zorganizowa  i utrzyma  sk adowiska 
przeznaczone na odk ad tymczasowy gruntu pochodz cego z Robót ziemnych, a tak e 
zagospodarowa , zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadaj cy 
si  do wykorzystania do Robót . 

Wszelkie koszty zwi zane z usuni ciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 
sk adowania gruntu na sk adowiskach, koszty utrzymania sk adowisk, koszty wszelkich Robót 
wykonywanych na sk adowiskach (np. za adunku, wy adunku, przemieszczania gruntu, i inne), ponosi 
Wykonawca i nale y je odpowiednio uwzgl dni  w cenie oferty Wykonawcy. 

Wykonawca powinien tak e ustali  z Zamawiaj cym lokalizacj  sk adowisk tymczasowych oraz miejsc 
sta ego zagospodarowania gruntu, który nie b dzie wykorzystany do Robót , odleg ci tych miejsc i 
odpowiednio uwzgl dni  te parametry w swojej ofercie. 
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W przypadku, gdy wykopywane s  ró ne rodzaje materia u, winno si  sk adowa  je oddzielnie, a 
najbardziej w ciwy zachowa  do zasypania wykopów (jedynie w miejscach dopuszczonych w 
Dokumentacji Projektowej, nie wymagaj cych zasypki gruntem dowo onym). Tam gdzie naturalne 
odwodnienie pod a jest uzale nione od wzgl dnego po enia warstw przepuszczalnych i 
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególn  uwag  nale y oddzieli  od siebie materia , a po 
zako czeniu Robót przywróci  go na w ciwe miejsce. 

5.8 Dokop gruntu 
W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zak adaj  wykonanie 
Robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego ni  rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nale y 
wykona  z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym 
przez Wykonawc  z miejsca po onego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezb dnego do 
wykonania Robót gruntu nale y do obowi zków Wykonawcy.  

5.9 Pod e no ne 
Pod e no ne nie mo e ulec uszkodzeniu w zwi zku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie 
dna wykopu powinno by  w zwyk ych warunkach operacj  przeprowadzan  od razu, bezpo rednio 
przed wykonaniem fundamentów, uk adaniem sieci technologicznych mi dzyobiektowych wraz z 
uzbrojeniem. Je eli pod e zostanie uszkodzone, rów powinien by  kopany g biej, a miejsce to 
wype nione betonem lub zag szczone strukturalnym materia em wype niaj cym, zgodnie z 
zaleceniem In yniera.  

Ka dorazowo nale y uzyska  odbiór pod a pod obiekty kubaturowe przez uprawnionego geologa, 
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.  

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Sta ych na pod u no nym bez wcze niejszego uzyskania 
pisemnej zgody In yniera. 

Je eli Wykonawca uzna dane pod e za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowi zek 
powiadomi  o tym fakcie In yniera i uzyska  od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 

5.10 Usuni cie gruntów o ma ej no no ci  
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na g boko ci posadowienia na grunt o 
no no ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony 
lub kurzawk , roboty ziemne powinny by  przerwane do czasu ustalenia z Zamawiaj cym, 
In ynierem, Projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobów zabezpiecze . 

Je eli wskutek wcze niejszego niewykonania urz dze  odwadniaj cych lub wykonania tych urz dze  
w sposób niew ciwy, grunt w poziomie posadowienia fundamentów, sieci technologicznych 
mi dzyobiektowych wraz z uzbrojeniem zosta  nawodniony i sta  si  nieprzydatny do bezpo redniego 
posadowienia lub wykonania robot ziemnych, to taki grunt nale y usun  na niezb dn  g boko  i 
zast pi  go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 

5.11  Odwodnienia Robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni  
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar Robót ziemnych, tak aby zabezpieczy  
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawa  w ca ym okresie trwania Robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. Je eli 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa  
nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami 
przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te 
czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników 
naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 
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Przed przyst pieniem do Robót ziemnych powinny by  wykonane wszystkie urz dzenia 
odwadniaj ce, zabezpieczaj ce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi.  

Urz dzenia odwadniaj ce nale y kontrolowa  i konserwowa  przez ca y czas trwania robot. Przy 
wykonywaniu rowów opaskowych otaczaj cych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie 
wykopu nale y sprawdzi , czy nie mog  one by  przyczyn  niekorzystnego dla Robót ziemnych 
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których wyst puj  grunty przepuszczalne nie 
nawodnione, albo czy nie powoduj  powstawania szkód na terenach s siednich.  

Rowy powinny by  wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza mo liwym klinem od amu 
skarpy wykopu. Wykopy odwadniaj ce powinny by  chronione przed niekontrolowanym nap ywem 
do nich wód pochodz cych z opadów atmosferycznych.  

Odwodnienia wg bne drena ami, studniami depresyjnymi, studniami ch onnymi itp. powinny mie  
urz dzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dzia aniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezale ne 
ród a zasilania w energi  elektryczn . Efekt dzia ania urz dze  odwodnienia wg bnego powinien 

by  sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach. 

Obni enie wód gruntowych w wykopie powinno by  wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa 
uniemo liwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprz tem lub jest utrudnione 
posadowienie ruroci gu lub studni na poziomie przewidzianym w projekcie. Obni enie wód 
gruntowych powinno by  przeprowadzone w taki sposób, aby nie zosta a naruszona struktura gruntu 
w pod u wykonywanego odcinka ani w pod u obiektów s siednich. 

W celu zabezpieczenia budowy przed nap ywem wód opadowych i powierzchniowych nale y 
wykona  system odprowadze  rowkami trapezowymi o spadku pod nym, wykorzystuj c spadki 
naturalne terenu a w przypadku ich braku wykona  studnie zbiorcze, z których wod  nale y 
odprowadzi  za pomp. 

Je eli zajdzie konieczno  odwadniania wykopów pod jakikolwiek obiekt, nowy budynek lub 
ruroci g to Wykonawca okre li metod  odwadniania na podstawie zastanych na budowie 
warunków gruntowo - wodnych oraz wykona niezb dn  dokumentacj  projektow  i uzyska dla niej 
wszystkie niezb dne uzgodnienia do realizacji odwodnienia. 

Odwodnienia mog  wymaga  wykopy pod sieci zewn trzne. 

W zwi zku z mo liwo ci  wyst powania wody gruntowej w wykopie nale y usuwa  j  przez 
zastosowanie opasek z zestawów ig ofiltrowych wp ukiwanych na wymagan  g boko . Ig ofiltry 
nale y czy  w zestawy, zestaw po czony z agregatem pró niowo pompowym. Wod  pompowan  
odprowadza  do istniej cych w pobli u studzienek kanalizacji deszczowej lub wpustów deszczowych 
tymczasowymi ruroci gami.Tymczasowe ruroci gi uk ada  na powierzchni terenu ze spadkiem w 
kierunku studzienek. Energie do pompy odwodnieniowej doprowadzi  z agregatu pr dotwórczego 
lub tymczasowego kabla energetycznego z miejsca uzgodnionego przez wykonawc  z zak adem 
energetycznym. 

W pozosta ych odcinkach sieci technologicznych mi dzyobiektowych (gdzie nie stwierdzono wody 
gruntowej) stosowa  odpompowanie ewentualnej wody z dna wykopu. Rzeczywisty sposób 
odwodnienia wykopów i pompowania Wykonawca ustali po wykonaniu wykopu i ustaleniu 
faktycznego nap ywu. 

5.12 Wykopy 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w odniesieniu do 
bada  geologicznych. W przypadku wyst pienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w za czonej do projektu budowlanego dokumentacji geotechnicznej Wykonawca 
powinien powiadomi  o tym fakcie In yniera i Projektanta oraz wstrzyma  prowadzenie robot, je eli 
dalsza ich kontynuacja mo e wp yn  na bezpiecze stwo konstrukcji lub Robót . Zgod  na 
wznowienie robot wydaje In ynier na wniosek Wykonawcy po przed eniu przez Wykonawc : 
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– opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian 

– skutków finansowych wynikaj cych z wykonania dalszych robot w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 

Przy wykonywaniu robot ziemnych nale y uwzgl dni : 

– naturaln  wilgotno  gruntu, 
– zjawisko kapilarnego podci gania wody w gruncie, 
– przepuszczalno  gruntu 

5.12.1 Wykopy próbne 
Dla u ci lenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nale y wykona  wykopy próbne. 
In ynier mo e zarz dzi  wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. Je eli nie zostanie ustalone 
inaczej, wykopy próbne nale y w zwyk ych warunkach prowadzi  r cznie. 

Pozwoli to na okre lenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i g boko ci pod poziomem 
terenu oraz wszelkich innych zwi zanych z tym informacji.  

5.12.2 Wykopy pod obiekty kubaturowe  
Wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe wykonywa  metod  warstwow  (pod ) 
warstwami o niewielkiej grubo ci i du ej powierzchni. 

Profilowania skarp i nadawania im prawid owych kszta tów dokonywa  od razu po przej ciach 
maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako ca ci w jego dnie wykona  wykopy pod 
stopy i awy fundamentowe, a wydobyt  z nich ziemi  rozplantowa  i zag ci . 

Wykopy fundamentowe nale y wykonywa  do g boko ci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a 
nast pnie pog bia  do g boko ci w ciwej, bezpo rednio przed u eniem fundamentu. Minimalna 
szeroko  wykopu w wietle obudowy ciany wykopu powinna by  dostosowana do rednicy 
przewodu. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nale y (przy udziale In yniera) sprawdzi , czy 
asno ci gruntu odpowiadaj  przyj tym w projekcie. 

Nachylenie skarp wykopów wykona  zgodnie z projektem. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy  
szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopów fundamentowych 1:0,5. 

5.12.3 Wykopy liniowe pod sieci technologiczne mi dzyobiektowe wraz z uzbrojeniem, przy cza  
Wykopy pod przewody ruroci gowe nale y wykonywa  do g boko ci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od 
projektowanej, a nast pnie pog bia  do g boko ci w ciwej, bezpo rednio przed u eniem 
przewodu ruroci gowego. Minimalna szeroko  wykopu w wietle obudowy ciany wykopu powinna 
by  dostosowana do rednicy przewodu. Niedopuszczalne jest przeg bienie wykopów. 

 Przy monta u przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu ca ych ci gów do wykopu, 
szeroko  wykopu nie mo e by  zmniejszona. 

 Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
nale y bezwzgl dnie zdemontowa . 

 Odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekracza  +/-5cm. 

 Minimalne odchylenia rz dnych dna wykopu nie powinna by  wi ksza ni : 

 3,0 cm - w gruntach spoistych 

 5,0 cm - w gruntach wymagaj cych wzmocnienia 
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 Szeroko  wykopów z obudow  nie powinna ró ni  si  od projektowanej wi cej ni  ±5 cm ze 
wzgl du na konieczno  wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych szeroko ciach 
wykopów i klinów grubo ci nie wi kszej ni  5 cm 

 ciany wykopu rozpartego powinny by  g adkie, bez wybrzusze  i zag bie , tak aby stalowe 
yty, elementy cianek szczelnych przylega y do gruntu ca  swoja powierzchni  

 Minimalna odleg  mi dzy równocze nie wykonywanymi s siednimi wykopami, która 
nale y liczy  od wewn trznych cian tych wykopów, przy zbli onym kierunku osi powinna 
wynosi : 

 7,0 m - przy g boko ci wykopu do 4,0 m 

 10,5 m - przy wykopie g boko ci od 4,0 do 6,0 m 

 Przy wi kszych g boko ciach odleg ci te nale y policzy  indywidualnie 

 Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nale y (przy udziale In yniera) 
sprawdzi  czy parametry gruntu odpowiadaj  tym, które przyj to w Dokumentacji 
Projektowej. 

 Roboty ziemne przy skrzy owaniu z istniej cym uzbrojeniem prowadzi  pod nadzorem 
ytkownika tego uzbrojenia. 

 

5.12.4 Wykopy fundamentowe  
Wymiary wykopów fundamentowych powinna by  dostosowana do wymiarów fundamentów w 
pionie, g boko ci wykopów , rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczno ci i 
mo liwo ci zabezpieczenia cian wykopów. 

Dopuszczalne odchy ki w wykonaniu wykopów wynosz : 

 W wymiarach w planie ±10 cm 

 Dla rz dnych dna ±5 cm 

5.12.5 Wykopy wykonywane r cznie 
Wykopy powinny by  wykonywane sprz tem r cznym w przypadku wyst pienia takiej konieczno ci z 
uwagi na ograniczony dost p, blisko  innych instalacji lub z innych wzgl dów. In ynier jest 
upowa niony do wprowadzenia zakazu u ycia koparek lub innych maszyn ci kich na dowolnym 
etapie wykonywania Robót . 

5.12.6 Dok adno  wyznaczenia i wykonania wykopu 
Przy wykonywaniu wykopów, zasadnicze linie obiektów i kraw dzie wykopów powinny by  
wytyczone na awach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii powinno by  sprawdzone przez In yniera i potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. 

Je eli odchylenia od wymiarów nie s  okre lone w projekcie, to dopuszczalne odchy ki od ustale  
projektu nie powinny by  wi ksze ni : 

 Tyczenie obrysu wykopu powinno by  wykonane z dok adno ci  do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów za amania. 

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by  wi ksze ni  +/– 10 
cm. Ró nice w stosunku do projektowanych rz dnych Robót ziemnych nie mo e przekroczy  
+1 cm i –3 cm. 

 Szeroko  wykopu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +/– 10 cm, a 
kraw dzie wykopu nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie, nie powinno przekracza  
+/- 5 cm. 
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 0,05% - przy spadkach rowów odwadniaj cych 

 4,0 cm - przy rz dnych w siatce kwadratów 40 x 40 cm 

 rz dne dna wykopu pod fundamenty nie powinny si  ró ni  wi cej ni  ± 5 cm  

 Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci 
wyra onej tangensem k ta.  

 Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10 cm 
przy pomiarze at  3-metrow . 

Profilowania skarp i nadawania im prawid owych kszta tów dokonywa  od razu po przej ciach 
maszyn. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nale y (przy udziale In yniera) sprawdzi , czy 
asno ci gruntu odpowiadaj  przyj tym rozwi zaniom w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji 

Projektowej. 

5.12.7 Odwadnianie wykopów 
Nale y zapobiega  gromadzeniu si  wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów 
nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-
02205:1998 i poni szymi wytycznymi. 

Metodyka Robót powinna zawiera  propozycje dotycz ce systemów odwadniaj cych oraz usuwania 
wody. 

Metodyka w zakresie odwodnienia mo e obejmowa  wykonanie tymczasowych drenów, rowów 
odwadniaj cych, drenów odcinaj cych, s czków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, ig ofiltrów 
lub innych urz dze  odwadniaj cych i powinna uwzgl dnia  wszystkie materia y i wyposa enie 
potrzebne do utrzymania zwierciad a wody w sposób sta y poni ej poziomu dna wykopu, a  do czasu, 
gdy Roboty zostan  uko czone. 

Szczególn  uwag  zwraca si  na mo liwo  wyst pienia zjawiska p ywania w przypadku cz ciowo 
uko czonych odcinków, je eli wody gruntowe nie s  odpowiednio kontrolowane lub, je eli dopu ci 
si  do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za wszelkie uszkodzenia lub koszty do 
poniesienia wynik e z zaniedbania niniejszego ostrze enia. 

Wykonawca podejmie wszelkie rodki ostro no ci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w 
wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by  zaprojektowane i 
eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osuni cia gruntu nie uszkodzi y pobliskich 
instalacji i konstrukcji. 

Przed rozpocz ciem odprowadzania wód gruntowych winno si  uzyska  pisemne zezwolenie 
ciwych w adz i w cicieli terenu. Wykonawca b dzie równie  przestrzega  obowi zuj cych 

lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza  wód 
gruntowych do istniej cej sieci kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. 
Je eli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniej cych rur, które nie 
stanowi  cz ci czynnej sieci kanalizacyjnej, nale y je wówczas dok adnie oczy ci  z mu u i innych 
odk adaj cych si  materia ów oraz naprawi  ewentualne uszkodzenia. 

W czasie Robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny rowków odwadniaj cych, 
umo liwiaj cych szybki odp yw wód z wykopu. 

ród a wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i/lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren Robót ziemnych. 

Wykonawca zapewni, i  do wykonanych wykopów nie b dzie si  dostawa  woda podczas 
prowadzenia prac budowlanych. 

Nale y rozwa , czy zastosowana metoda odwadniania zapewni, i ciany wykopów b  stabilne 
przez ca y czas i czy nie b dzie powodowa  nadmiernych wstrz sów b  te  p kni  w pod u. 
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Ponadto nale y zabezpieczy  si  przed mo liwo ci  i  powrót wód gruntowych mo e spowodowa  
zapadni cie si  gruntów o wra liwej strukturze, np. lu nych piasków. 

Wykonawca zapewni, e na czas trwania Robót na Budowie jest dost pny rezerwowy agregat, tak. 
aby zapewni  sta e odwadnianie. 

5.12.8 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciad em wody gruntowej 
Nachylenia skarp oraz rz dne dna wykopu okre la projekt. Gdy wykop wykonywany pod wod  
stanowi wst pn  faz  Robót nale y go wykona  do g boko ci oko o 50 cm mniejszej ni  w projekcie. 
Doko czenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si  wówczas na sucho przy 
obni onym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatni  warstw , o mi szo ci 0,3 - 0,6 
m (w zale no ci od rodzaju gruntu), nale y usun  z du  ostro no ci  niekiedy nawet r cznie i pod 
nadzorem geologiczno-in ynierskim. W gruntach wra liwych strukturalnie (p czniej cych, lasuj cych 
si  lub szybko rozmakaj cych) warstw  nale y usun  na krótko przed przyst pieniem do robót 
fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaj , grunt w skarpach i w dnie 
wykopu nale y zag ci  a je eli uzyskanie wymaganego stopnia zag szczenia jest niemo liwe grunt 
nale y wymieni . 

Wszystkie obmiary dla obni enia poziomu wody powinny by  zawarte w cenach jednostkowych. 

5.12.9 Umocnienie i ochrona wykopów 
Tam, gdzie jest to niezb dne, wykopy powinny by  umocnione zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
normami (w szczególno ci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuk  budowlan  tak, aby zapobiec 
ewentualnym ruchom i osuni ciom ziemi, które mog yby spowodowa  zmniejszenie szeroko ci rowu, 
wywo  obra enia cia a personelu lub opó nienia prowadzonych prac albo narazi  na uszkodzenie 
instalacje doprowadzaj ce media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Umocnienia nale y odpowiednio utrzymywa  a  do czasu, gdy stan wykonania prac b dzie 
wystarczaj co zaawansowany, by umocnienia mog y by  usuni te chyba, e In ynier podejmie 
decyzj  o ich pozostawieniu. Generalnie za ono umocnienie cian wykopów na ca ej d ugo ci 
projektowanych sieci technologicznych.  

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wy cznie w przypadku, gdy ciany tych wykopów 
znajd  si  w ca ci w obr bie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniej cych instalacji, 

asno ci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i ko owym oraz, gdy 
warunki gruntowo – wodne na to pozwalaj .  

Wykopy nale y zabezpieczy  odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy  stosownymi 
znakami ostrzegawczymi, o wietleniem. 

5.12.10 Wykopy i ich zabezpieczenie 
Dla bezpiecznego doj cia i dojazdu do nieruchomo ci przyleg ych do pasa robót nale y koniecznie 
przestrzega  nast puj cych zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o cianach podpartych i 
rozpartych nale y przestrzega eby: 
 

– Górne kraw dzie bali przy ciennych wystawa y na wysoko  1-15 cm ponad teren 
– Rozpory mia y trwa e zabezpieczenie przed opadaniem w dó  
– Kraw dzie wykopu by y zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu 

przy wykopie lub zasi gu pracy urawi. 
– Roboty przy wykopach liniowych prowadzi  krótkimi odcinkami, 
– W danym dniu roboczym wykonywa  tyle wykopów, ile mo na na bie co oszalowa , 

rozeprze  i zabezpieczy , 
– Nie dopuszcza si  pozostawiania wykopów nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzie  

nast pny. 
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– Ziemi  z wykopu nale y sk adowa  przy wykopie, gdy trasa kana u lub ruroci gu przebiega po 
ytkach zielonych. 

– W miejscach skrzy owania z przej ciami nale y zastosowa  k adki z por czami. 
– W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowa  do 

wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szeroko ci 2,4 m ( cznie) oraz na d ugo ci 
(licz c wzd  osi wykopu liniowego dla kana u) 3,0 m. 

 
Zabezpieczenie cian przez obudow  dwustronn  nale y wykonywa  jednocze nie z odspajaniem 
gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchni  urobku 

5.12.11 Ruch budowlany po dnie wykopów liniowych  
Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu (nadk adu) 
powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3m. Z chwil  przyst pienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  
budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  
powierzchni. 

5.12.12 Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych  

Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych nale y wykona  w przypadku gdy: 
– grunt jest ma o spoisty lub skarpy zaj yby du o miejsca 
– wykonanie skarp jest niemo liwe 
– nale y obni  poziom wody gruntowej i zachodzi konieczno  prowadzenia prac w cianach 

szczelnych 

 
Zabicie cianek szczelnych wykona  zgodnie z projektem. W szczególno ci nale y sprawdzi  
nast puj ce warunki wytrzyma ciowe: 
 

– Si a w ci gu zwi kszona o 50% powinna by  mniejsza od dopuszczalnej (jedna kotwa ulega 
zniszczeniu) 

– Zakotwienie (np.: p yta kotwi ca lub bu awa iniekcyjna) wystarczy do przeniesienia 
obci enia 1,5 x A x d gdzie: 
 
A - to obliczeniowa si a kotwi ca na 1 mb ciany 
d - to rozstaw kotew na d ugo ci ciany. 
 

– Momenty zginaj ce w brusach cianki szczelnej nie powinny spowodowa  uplastycznienia 
przekroju. 

– Nie powinno doj  do wyparcia dna (równowaga si  poziomych pod ciank  z uwzgl dnieniem 
si  filtracji) 

5.12.13 Wykonanie wykopów pod kable  

Szeroko  wykopu w dnie musi by  odpowiednia do ilo ci i rednicy uk adanych rur zgodnie z norm  i 
nie mo e by  mniejsza ni  0,4m. G boko  rowu kablowego powinna by  taka, aby górna 
powierzchnia rury os onowej od powierzchni gruntu by a nie mniejsza ni  0,7m a w przypadku gdy 
kable przebiegaj  pod jezdni  1,0m, chyba e Dokumentacja Projektowa stanowi inaczej. 

Grunt zasypowy nale y zag szcza  do wska nika wymaganego dla robót zasadniczych w danych 
rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 
W miar  potrzeb nale y ustawia  przej cia dla pieszych. 
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5.12.14 Okre lenie metody wykonywania Robót Ziemnych 
Wykopy pod ruroci gi mi dzyobiektowe, komory, uzbrojenie, kable nale y wykonywa  jako wykopy 

skoprzestrzenne o cianach pionowych zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte 
szerokoprzestrzenne ze skarpami. Metody wykonania wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny 
by  dostosowane do miejsca lokalizacji, g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprz tu mechanicznego. Obowi zuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. 

Przej cia pod drogami nale y wykonywa  w wykopach umocnionych z zabezpieczeniem mo liwo ci 
przejazdu. 

Minimalna szeroko  wykopu powinna by  dostosowana do rednicy przewodu.  

Szczególn  ostro no  nale y zachowa  przy wykonywaniu wykopu w miejscach o du ym uzbrojeniu 
podziemnym oraz w pobli u istniej cych obiektów.  

5.12.15 Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu Robót ziemnych  
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzega  ni ej wymienionych zasad bhp: 

– Prace musz  by  prowadzone zgodnie z dokumentacj . 
– Przed przyst pieniem do robót nale y bezwzgl dnie wyznaczy  przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 
– Roboty w bezpo rednim s siedztwie instalacji podziemnych nale y prowadzi  szczególnie 

ostro nie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 
– W odleg ci mniejszej ni  0,5 m od istniej cych instalacji roboty nale y prowadzi  r cznie, 

bez u ycia sprz tu mechanicznego, narz dziami na drewnianych trzonkach. 
– Teren, na którym s  prowadzone roboty ziemne, powinien by  w miar  konieczno ci 

ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegaj ce. 
– Wykopy powinny by  wygrodzone barierami, ustawionymi w odleg ci co najmniej 1.0 m od 

kraw dzi wykopu. 
– W przypadku prowadzenia robót w terenie dost pnym dla osób postronnych wykopy nale y 

zakry  szczelnie balami. 

5.12.16 Obsuni cia gruntu, zapadni cia i nadmierne wykopy 
Wykonawca jest zobowi zany do podj cia wszystkich rodków ostro no ci, aby zapobiec 
obsuni ciom i zapadni ciom gruntu i innych materia ów w wykopach. W przypadku wyst pienia 
obsuni  i zapadni  lub w przypadku wykonania za du ych wykopów w stosunku do minimalnych 
wymaganych lub mo liwych do wykonania w celu przeprowadzenia Robót powsta e w ten sposób 
do y nale y wype ni . 

5.12.17 Roboty ziemne, które nale y chroni  przez wod  
Wykonawca jest zobowi zany do ochrony wykopów przed wod , pojawiaj  si  na skutek 
przes czania si  wód gruntowych, podtopie , opadów lub w inny sposób, tak, aby Roboty by y 
przeprowadzone bez dost pu wilgoci. Wykonawca b dzie post powa  w taki sposób, aby pod e lub 
nagromadzona woda lub cieki znajdowa y si  poni ej dolnego poziomu Prac . 

5.12.18 Odspojenie i odk ad urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub r czne, po czone z zastosowaniem urz dze  do 
mechanicznego wydobycia urobku. Odk ad urobku powinien by  dokonywany tylko po jednej stronie 
wykopu, w odleg ci co najmniej 1,0 m od kraw dzi klina od amu. 

Dno wykopu powinno by  równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nale y wykona  mechanicznie 
koparkami podsi biernymi. 
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Podczas trwania Robót ziemnych nale y zwróci  szczególn  uwag  na: 

– bezpieczn  odleg  (w pionie i w poziomie) od istniej cych i projektowanych przewodów 
wodoci gowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.  
W przypadku natrafienia na urz dzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej b  
niewypa , nale y miejsce to zabezpieczy  i natychmiast powiadomi  In yniera i odpowiednie 
przedsi biorstwa i instytucje. 

– nale y bezwzgl dnie r cznie odspoi  grunt na g boko ciach i w miejscach, w których 
wyst puj  lub spodziewane jest wyst powanie instalacji i urz dze  podziemnych. 
Niezale nie w sposób ci y w czasie u ycia sprz tu mechanicznego prowadzi  ci  
obserwacj  odspajanego gruntu. 

– nale y instalowa  bezpieczne zej cia, przestrzega  usytuowania koparki w odleg cimin. 0,6 
m poza klinem od amu dla ka dej kategorii gruntu, 

– zabezpieczenie przed nap ywem wód powierzchniowych do wykopu, 
– unikanie wydobywania gruntu na pochy ych powierzchniach. 
– w sytuacjach uzasadnionych wzgl dami bezpiecze stwa nale y stosowa  odpowiednie 

przykrycie wykopu, 
– w wykopach o cianach pionowych nale y stosowa  elementy obudowy, rozstaw rozparcia 

lub podparcia powinien by  dostosowany do wyst puj cych warunków, 
– nale y prowadzi  ci  kontrol  stanu obudowy, w szczególno ci rozparcia lub podparcia 

cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
– obudow  nale y zak ada  stopniowo w miar  pog biania wykopu, a w czasie zasypki i 

zag szczania stopniowo rozbiera , 
– przy wykonywaniu wykopów otwartych nale y zapewni  sta  kontrol  i popraw  torowiska 

koparki, 

Metody wykonania robót ziemnych okre lone zostan  w projekcie robót ziemnych opracowanym 
przez Wykonawc . 
 

5.12.19 Pod e 
Pod e naturalne powinno stanowi  nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno ci o 
wytrzyma ci powy ej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, daj cy si  wyprofilowa  wg kszta tu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzd  d ugo ci na 1/4 obwodu). Grubo ci 
warstwy zabezpieczaj cej naturalne pod e przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi  
0,2 m. Odchylenia grubo ci warstwy nie powinno przekracza  +/-3 cm . Zdj cie tej warstwy powinny 
by  wykonane bezpo rednio przed u eniem przewodu lub wzmocnieniem pod a. 

Nie wybran , w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw  gruntu nale y usun  sposobem 
cznym lub mechanicznym, zapewniaj cym uzyskanie wymaganej dok adno ci wykonania 

powierzchni pod a, bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu lub u eniem przewodu. 
Pozostawion  warstw  gruntu usuwa si  bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu lub p yty 
dennej. W wypadku wykonania wykopu g boko ci wi kszej ni  projektowana nale y jako 
uzupe nienie zastosowa  (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio 
zag szczon  lub stabilizowan  spoiwem podsypk  piaskowo- wirow  lub warstw  betonu (tzw. 
chudego betonu) zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej. 

Gdy podsypka piaskowo- wirowa ma grubo  wi ksz  ni  200 mm, nale y j  uk ada  warstwami i 
ka  warstw  zag szcza . Grubo  warstw betonu nie powinna przekracza  1/4 szeroko ci 
fundamentu 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu Robót ziemnych nale y pozostawi  warstw  gruntu ponad 
za one rz dne wykopu o grubo ci co najmniej 20 cm. Odchylenia grubo ci warstwy nie powinno 
przekracza  +/-3 cm. Nie wybran , w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw  gruntu 
nale y usun  sposobem r cznym lub mechanicznym, zapewniaj cym uzyskanie wymaganej 
dok adno ci wykonania powierzchni pod a, bezpo rednio przed wykonaniem danego obiektu, 
fundamentu, odcinka sieci wraz z uzbrojeniem. 
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Warstwa no na musi by  uwa nie wyrównana lub uformowana wed ug wymaga . Wykonawca zg osi 
In ynierowi fakt i  wykopy s  gotowe do wykonania fundamentów, dróg, parkingów, uk adania 
ruroci gów wraz z uzbrojeniem i do momentu, kiedy nie uzyska akceptacji In yniera na wykonanie 
wykopów nie b dzie przeprowadza  wykonania w/w Robót. W przypadku, gdy uk adanie ruroci gów 
wraz z uzbrojeniem jak te  inne roboty przeprowadzane by y przed uzyskaniem akceptacji In yniera 
mo e on w ka dej chwili da  rozebrania wykonanych odcinków na koszt Wykonawcy. 

5.12.20 Stateczno  skarp i zboczy 
Przy okre laniu pochylenia skarp wykopów i nasypów nale y uwzgl dnia : 

– wielko  obci  dynamicznych przekazywanych na pod e gruntowe, 
– obci enia terenu wokó  projektowanego wykopu, 
– warto  k ta tarcia wewn trznego i spójno ci gruntu, 
– wysoko  skarp, nasypów i ukopów, 
– obci enie powierzchni gruntu w pobli u górnych kraw dzi skarp, wyst puj ce w trakcie 

wykonywania robot 
– wilgotno  gruntu w skarpach 

5.12.21 Pochylenie skarp w wykopach 
Nachylenie skarp powinno by  okre lone w projekcie. Je eli projekt nie okre la nachylenia, to dla 
skarp nieobci onych mo na przyj  nachylenia wed ug – Tabela 1 
 

 Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione. 
 Wykopy w skoprzestrzenne i jamiste powinny by  bezwzgl dnie zabezpieczone przez 

rozparcie cian. 
 Do wykonywania deskowa  stosowa  nale y ; drewno III lub IV klasy. 
 Deskowanie zabezpieczaj ce wykop powinno: wystawa  co najmniej 15 cm ponad kraw  

wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów 
 Deskowania rozbiera si  warstwami szeroki do 40 cm od do u, odpi owuj c stojaki miar  

rozbierania cian.  
 Schodzi  i wchodzi  do wykopów mo na jedynie po drabinkach lub schodniach. 
 Je li projekt nie podaje minimalnych odleg ci, jakie nale y zachowa  przy prowadzeniu 

robót w pobli u istniej cych budynków, przyjmuje si -. e odleg ci bezpieczne przy 
wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpiecze  wynosz : 

 

 3,0 m -je li poziom dna wykopu jest po ony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu 
fundamentu istniej cego budynku, 

 4,0 m - je li poziomy s  jednakowe, 
 6,0 m - je li dno wykonywanego wykopu jest poni ej spodu istniej cego fundamentu, lecz 

nie ni ej ni  1,0 m. 
 

 Przy robotach zmechanizowanych nale y wyznaczy  w terenie stref  zagro enia, 
dostosowan  do rodzaju u ytego sprz tu, koparki powinny zachowa  odleg  co najmniej 
0,6 m od kraw dzi wykopów. 

 Nie dopuszcza , aby mi dzy kopark  a rodkiem transportowym znajdowali si  ludzie, 
 Samochody powinny by  ustawione tak, aby kabina kierowcy by a poza zasi giem koparki, 
 Wy adowanie urobku powinno odbywa  si  nad dnem rodka transportowego, 
 Niedozwolone jest przewo enie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprz tu 

mechanicznego 
 W przypadku konieczno ci dokonania jakichkolwiek prac w pobli u pracuj cych maszyn 

nale y je bezwzgl dnie wy czy . 
 Odleg  mi dzy kraw dzi  wykopu a sk adanym gruntem powinna by  nie mniejsza ni : 

 

 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych, 
 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych. 
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 Niedozwolone jest sk adowanie gruntów w odleg ci mniejszej ni  1,0 m od kraw dzi 
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, e obudowa jest obliczona na dodatkowe 
obci enie odk adem gruntu. 

 Niedozwolone jest sk adowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina od amu gruntu 
przy wykopach nieumocnionych. 

 W przypadku osuni cia si  gruntu lub przebicia wodnego nale y wstrzyma  roboty, 
zabezpieczy  miejsce niebezpieczne i ustali  przyczyn  zjawiska; do usuni cia usuwisk lub 
przebi  wodnych nale y przyst pi  niezw ocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu 
likwidacji. 

 Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostan  znalezione niewypa y lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, roboty nale y przerwa , miejsce odpowiednio zabezpieczy  i 
niezw ocznie powiadomi  w ciwe w adze administracyjne i policj . 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe b  szcz tki archeologiczne nale y 
roboty przerwa , teren zabezpieczy  i powiadomi  w ciwy urz d konserwatorski. 

 W przypadku odkrycia pok adów kruszyw lub innych materia ów nadaj cych si  do dalszego 
ytku nale y powiadomi  In yniera i uzyska  od niego informacj  dotycz  dalszego 

post powania. 
 
Wykopy o cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mog  by  
wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci wykopu, a g boko ci wykopu nie b dzie 
wi ksza ni : 
  

– 2.0 m w ska ach litych odspajanych mechanicznie, 
– 1.0 m w rumoszach, wietrzelinach i ska ach sp kanych,  
– 1.25 m w gruntach ma o spoistych 
– 1.5 m w gruntach spoistych 

 
Wykopy o g boko ci wi kszej ni  powy ej nale y wykonywa  ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. 
Je eli w dokumentacji technicznej nie okre lono inaczej dopuszcza si  nast puj ce bezpieczne 
nachylenie skarp roboczych o wysoko ci do 4 m: 

– pionowe – w ska ach litych, ma o sp kanych, 
– o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwi ych i bardzo spoistych, 
– o nachyleniu 1:1 – w ska ach sp kanych i rumoszach zwietrza ych, 
– o nachyleniu 1:1.25 - w gruntach ma ospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
– o nachyleniu 1:1.5 - w gruntach sypkich (piaski, wiry, pospó ki) 

 
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te wyst puj  w 
stanach zwartych i pó zwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp 
powinno wynosi :  
 

– 1:1.5 dla skarp wykopów do g boko ci 2,0 m, 
– 1:1.75 dla skarp wykopów do g boko ci 3,0 m 

 
Przy wi kszej g boko ci wykopu nachylenie skarp nale y przyjmowa  na podstawie oblicze  
stateczno ci zbocza. 
 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce 
zabezpieczenia: 
 

– w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi skarpy na szeroko ci równej trzykrotnej 
boko ci wykopu powierzchnie powinny mie  odpowiednie spadki umo liwiaj ce atwy 

odp yw wody opadowej od kraw dzi wykopu, 
– w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by  zabezpieczona przed rozmoczeniem 

wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku rodka wykopu, 
– stan skarp nale y okresowo sprawdza  
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Rodzaj gruntu 
Do g boko ci 

wykopu lub wysoko ci 
nasypu, m 

Nachylenie 
skarp 

a. Wykopy szerokoprzestrzenne 
Piaszczyste 
Piaszczysto-gliniaste 
i gliniasto-piaszczyste o jednakowej wilgotno ci i 
plastyczno ci 

do 6 
do 3 
do 6 

1:1,25 
1:1,00 
1:1,25 

wiry, grunty margliste, 
w zale no ci od plastyczno ci 

do 3 
do 6 

1:0,50 
1:1,00 

Suche lessowe o nienaruszonej strukturze  1:0,10 
abe zwietrza e ska y o uwarstwieniu przeciwnym 

nachyleniu skarpy 
do 3 
do 6 

1:0,20 
1:0,50 

b. Nasypy Piaszczyste 
Gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, margliste 

do 8 
do 8 

1:1,50 
1:1,25 

Lessowe do 6 1:1,25 
Piaski i gruboziarniste wiry do 12 1:1,25 
Kamienie o wymiarach do 25 cm z mi kkich ska  do 6 1:0,75 
Kamienie o wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50 
c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne 
Nasypowe, piasek, wir 

do 5 
ponad 5 

1:1,25 
1:1,50 

Piaszczysto-gliniaste do 5 
ponad 5 

1:0,67 
1:1,00 

Gliniasto-piaszczyste do 5 
ponad 5 

1:0,50 
1:0,75 

Gliny do 5 
ponad 5 

1:0,33 
1:0,67 

upki niezwietrza e do 5 
ponad 5 

1:0,10 
1:0,25 

Less do 5 
ponad 5 

1:0,50 
1:0,75 

 

5.12.22 Rozparcie lub podparcie cian wykopów 
Typowe rozparcia i podparcia wykopów mog  by  stosowane do zabezpieczenia cian wykopów do 

boko ci 4,0 m w warunkach gdy w bezpo rednim s siedztwie wykopu nie przewiduje si  
wyst powania obci  spowodowanych przez budowle, rodki transportu, sk adowany materia , 
urobek gruntu, itp. oraz je eli warunki wykonania robot nie stawiaj  ostrzejszych wymaga . 
 
Przy wykopach g bszych nale y stosowa  szalunki systemowe typu obudowa s upowa (komora), 
obudowa punktowa (np. prod. Kopras lub innych).  
 
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny by  zachowane nast puj ce 
wymagania: 
 

– górne kraw dzie bali przy ciennych powinny wystawa  ponad teren co najmniej na 15 cm, 
– wykop rozparty powinien by  przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobli u wykopu 

jest przewidywany ruch pojazdów, 
– rozpory powinny by  tak umocowane aby uniemo liwione by o ich samoczynne opadanie w 

dó , 
– w odleg ciach nie wi kszych ni  20 m powinny znajdowa  si  wyj cia awaryjne z dna 

wykopu, 
– w ka dej fazie robot pracownicy powinni znajdowa  si  w cz ci wykopu odeskowanego, 
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Stan rozparcia i podparcia cian wykopów powinien by  sprawdzany okresowo i niezw ocznie po 
wyst pieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniaj cych konstrukcji, np.: intensywne opady 
deszczu, niegu, du e mrozy, silny wiatr, oraz przed ka dym zej ciem pracowników do wykopu.  
 
Kontrole stanu zabezpiecze  wykopu nale y rejestrowa  w dzienniku budowy. 
 
Pog bienie wykopów wi cej ni  o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozosta ych mo e 
odby  si  dopiero po odeskowaniu cian. Przy pog bianiu wykopów w gruntach wodono nych jest 
konieczne stosowanie w dnie wykopu cianek szczelnych si gaj cych co najmniej 0,5 m poni ej dna 
wykopu. 
 
Rozbieranie umocnie cian lub skarp wykopów powinno by  przeprowadzone stopniowo w miar  
zasypywania wykopów poczynaj c od dna wykopu. 
 
Zabezpieczenie cian wykopów mo na usun  za ka dym razem na wysoko  nie wi ksz  ni : 
 

– 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
– 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 

 
W celu maksymalnej eliminacji zagro  zalecane jest dokonywanie odbiorów Robót ulegaj cych 
zakryciu w sposób post puj cy, odcinkowy, nie wymagaj cy przetrzymywania w sposób ci y 

ugich odcinków projektowanej sieci w wykopie otwartym.  

5.12.23 Zej cia i wyj cia w wykopach 
Przy wykopach g bszych ni  1,0 m od poziomu terenu powinny by  wykonane w odleg ciach nie 
wi kszych ni  20 m bezpieczne zej cia (wyj cia) dla pracowników. 
 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i 
podnoszenie 
pracowników urz dzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione. 
W wykopach umocnionych nale y wykona  wyj cia awaryjne.  

5.12.24 Sk adowanie urobku z wykopów 
Grunt wydobyty z wykopu powinien by  przetransportowany niezw ocznie na miejsce jego 
przeznaczenia, na odk ad przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony 
z placu budowy. W przypadku przygotowania odk adów gruntów przeznaczonych do zasypania 
wykopów odleg  podstawy skarpy odk adu od górnej kraw dzi wykopu powinna wynosi : 
 

– nie miej ni  3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
– nie mniej ni  5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych, 
– niedozwolone jest sk adowanie gruntu w postaci ok adów w odleg ci mniejszej ni  1,0 m od 

kraw dzi wykopu obudowanego, 
– niedozwolone jest sk adowanie gruntu w postaci odk adów w granicach klina od amu gruntu. 

5.12.25 Zasypywanie wykopów  
Wykonawca zapewni, i  czas, tempo i sposób przeprowadzania zasypania wykopów b dzie taki, i  
adna cz  Robót z tego powodu nie b dzie poddana nadmiernemu obci eniu, os abiona, 

uszkodzona lub nara ona na uszkodzenie. Warstwy materia u do zasypania b  k adzione w ten 
sposób, aby zapewni  odpowiednie odwadnianie i zapobiec gromadzeniu si  wody. Wykonawca 
powinien przedsi wzi  wszelkie mo liwe rodki ostro no ci aby zapewni , i  Roboty sta e i przyleg e 
budowle nie zostan  uszkodzone podczas wykonywania prac. 

Zasypywanie wykopów powinno by  dokonane bezpo rednio po zako czeniu w nich prowadzenia 
robót. 
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Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów 
budowlanych. 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów u ywa  gruntu 
wcze niej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzni tego, bez zanieczyszcze , po wcze niejszym 

eniu ruroci gu, uzbrojenia, kabla na odpowiednio zag szczonej podsypce piaskowej, wykonaniu 
jego obsypki i zasypki zgodnie z wymaganiami odpowiednich SST dotycz cych ruroci gów kanalizacji 
sanitarnej. Dla ruroci gów uk adanych w drodze, wskazanych w dokumentacji projektowej zasypk  
prowadzi  w ca ci gruntem dowo onym.  
 
Je eli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zag szczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to uk adanie i zag szczanie gruntu powinno by  wykonywane warstwami o 
grubo ci dostosowanej do przyj tego sposobu zag szczania i wynosz cej: 

– nie wi kszej ni  25 cm przy stosowaniu ubijaków r cznych, 
– nie wi kszej ni  30 cm przy ubijaniu urz dzeniami wibracyjnymi, np.: p ytami wibracyjnymi. 

 
Do wysoko ci ok. 30 cm ponad górn  kraw  ruroci gu nale y prowadzi  r czn  zasypk  i 
zag szczanie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno nast powa  równocze nie po obu stronach 
ruroci gu. 

5.12.26  Wybór materia u do zasypywania i jego zag szczanie 
Tam, gdzie wymagane jest zasypywanie poni ej poziomu gruntu i przyleg ych konstrukcji, materia  

yty do zasypywania nale y starannie dobra  i zag ci  zgodnie ze specyfikacj . 
Nie wolno przeprowadza  zasypywania przed uzyskaniem odbioru Robót ulegaj cych zakryciu przez 
In yniera. Zasypywanie nale y przeprowadza  jednocze nie po obu stronach ruroci gu tak, aby 
ró nica poziomów nigdy nie przekracza a 0,30 m lub w inny zalecony sposób. Najogólniej 
zasypywanie wykopów powinno si  odbywa  tak szybko jak to jest mo liwe do wykonania. 
 
Wykopy pod ruroci gi, kable w gruncie powinny mie  u on  w ciw  warstw  podsypki o grubo ci 
w danym rowie proporcjonalnej do rednicy ruroci gu zgodnie z wymaganiami okre lonymi w 
odpowiednich SST i dokumentacji projektowej.  
 
Podsypki pod ruroci gi mi dzyobiektowe, uzbrojenie, kable powinny by  uk adane poprzez ich 
roz cielanie i zag szczanie na ca ej szeroko ci wykopu. Nale y dobra  materia  o w ciwej granulacji, 
tak, aby pozwoli  na osadzenie si  w/w na podsypce i w konsekwencji ich pe ne podparcie na ca ej 

ugo ci i szeroko ci. Nale y przewidzie  wystarczaj  ilo  miejsca na wykonanie i kontrol  z cz. 
Wykonawca zapewni, i  ruroci gi b  podparte przynajmniej w trzech/czwartych ka dego odcinka 
ruroci gu. Po zaakceptowaniu przez In yniera wykop nale y ostro nie zasypa  materia em 
granulowanym. 
 
Grudy ziemi o rednicy wi kszej ni  0,1 m nale y rozbi  przed zag szczaniem. Zawarto  wody w 
gruncie nale y uwa nie sprawdza  przez suszenie lub przez zwil anie za pomoc  spryskiwacza przed 
zasypaniem. 
 
Do zag szczenia gruntów mo na u  maszyn takich jak: wibratory o r cznym prowadzeniu, p yty 
ubijaj ce w zale no ci od dost pu do miejsca warstwy zag szczanej. Stopie  zag szczenia winien 
wynosi  1.00 w skali Proctora. Zastosowany sposób zag szczenia zasypki wykopów nie powinien 
oddzia ywa  ujemnie na stateczno  budynków i innych budowli oraz istniej cego uzbrojenia terenu. 
Za powsta e ewentualne szkody odpowiada  b dzie Wykonawca. 
 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nale y osuszy  i oczy ci  z zanieczyszcze  
powsta ych po monta u przewodu. U yty materia  i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. 
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Wykopy nale y zasypywa  niezw ocznie po zako czeniu prac budowlanych, aby nie nara  
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dzia anie wp ywów atmosferycznych, szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym. 
 
Do zasypania fundamentów i cian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania 
nasypów nale y wykorzysta  grunty wirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 
84/B-02480 pochodz ce z wykopów na odk ad lub dowiezione spoza strefy robót z wy czeniem 
gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we w asnym zakresie ustali miejsce wywozu namu ów 
organicznych. Zasypk  nale y wykona  warstwami metod  pod , boczn  lub czo ow  z 
jednoczesnym zag szczaniem. Grubo  usypywanych warstw jest zale na od zastosowanych maszyn i 
rodków transportowych i winna wynosi  25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do 

zag szczenia gruntów mo na u  maszyn takich jak: wibratory o r cznym prowadzeniu, p yty 
ubijaj ce w zale no ci od dost pu do miejsca warstwy zag szczanej. Stopie  zag szczenia, je eli 
dokumentacja tego nie okre la, winien wynosi  0,95-1,0 skali Proctora. 
 
UWAGA :  
Ka dorazowo nale y przeprowadzi  po sko czonej zasypce wykopu wraz z zag szczeniem badania 
wska nika zag szczenia gruntu potwierdzaj ce osi gni cie projektowanych warto ci wska nika Is. 
Badania te nale y przeprowadza  z cz stotliwo ci  3 badania na 100 m projektowanej sieci 
mi dzyobiektowej. Szczególn  uwag  zwraca  na dok adne zag szczanie zasypek wokó  
projektowanych studni.  

5.12.27 Zasypywanie wykopów pod drogami 
Pod e gruntowe przed u eniem konstrukcji nawierzchni musi by  zag szczone zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Grunt pod nawierzchnie nale y zag ci  do uzyskania wska nika Is= 1,0 pod konstrukcj  nawierzchni 
drogowej i Is = 0,9 pod pobocza. 

Wilgotno  zag szczanego zasypu powinna by  równa wilgotno ci optymalnej gruntu lub wynosi  co 
najmniej 80% jej warto ci. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi 
by  zachowany. Warto  wilgotno ci optymalnej powinna by  okre lona laboratoryjnie. 

Wykopy pod ruroci gi pod drogami publicznymi musz  by  dodatkowo przykryte powy ej 
normalnego zasypania ruroci gu warstw  konstrukcyjn  pod drogi. Zasypywanie powinno odbywa  
si  równomiernie na ca ej d ugo ci i zag szczane w warstwach nie przekraczaj cych grubo ci 200 mm 
przy optymalnej zawarto ci wilgoci. Zawarto  wilgoci w materiale do zasypywania mo e wymaga  
poprawek, tak, aby mo liwe by o osi gni cie maksymalnej mo liwej g sto ci. Materia  do zasypania 
który nie zawiera dostatecznej ilo ci wilgoci która jest wymagana do osi gni cia wymaganego stopnia 
zag szczenia b dzie wymaga  dodania wody poprzez spryskanie materia u i wymieszanie przed 

eniem. 

5.12.28 Usuwanie nadmiaru urobku 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21 z 
pó n. zmianami) grunt pozosta y po wbudowaniu winien by  utylizowany. 

Przy transporcie mas ziemnych obowi zuj  zapisy niniejszych ST oraz ST-00. Grunt pozosta y po 
wbudowaniu w wietle obowi zuj cego prawa b dzie traktowany jako odpad i b dzie utylizowany. 
Post powanie z odpadami okre lono w ST-00. 

Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnie , transportu, itp. wynikaj ce z obowi zku ostatecznego 
unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozosta ego po wbudowaniu b  wliczone przez Wykonawc  w 
ceny jednostkowe robót ziemnych, zgodnie z punktem 9 niniejszej ST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyszukanie i zabezpieczenie odpowiednich terenów na 
sk adowanie nadmiaru urobku. 
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W zwi zku z wywozem nadmiaru urobku Wykonawca b dzie odpowiedzialny za za adunek, 
transport, rozplantowanie, wyrównanie, pryzmowanie urobku itp. wg potrzeb tak, aby utrzymywa  
warstwy wierzchnie w porz dku i zapewni  bezpiecze stwo.  

5.13 Nasypy  

Nasypy nale y wykonywa  z gruntów jednorodnych. Nie wolno budowa  nasypów z gruntów 
torfiastych, zawieraj cych materia y pochodzenia organicznego oraz gruntów b cych w stanie 
ciek o-plastycznym i zawieraj cych sk adniki chemiczne rozpuszczalnych w wodzie. 

 Materia  u yty do nasypu powinien by  suchy lub znajdowa  si  w stanie wilgotno ci 
naturalnej. 

 Nasypy nale y wykonywa  warstwowo przy grubo ci warstwy max. 0,5m: 
 Ka da warstwa powinna by  wykonana z jednorodnego gruntu 
 Ka da warstwa powinna by  zag szczona do stopnia podanego w projekcie 
 Nie wolno dopu ci  do powstania warstwach nieprzepuszczalnych zakl ni  zdolnych do 

zatrzymania wody 
 W ka dej warstwie nale y zapewni  swobodny odp yw penetruj cej nasyp wody 
 Warstwy gruntów nieprzepuszczalnych powinny by  w przekroju dwuspadkowe o k cie 

nachylenia ok.5° 
 
W projekcie nasypu powinna by  podana dok adno  wymiarowa jego wykonania przy uwzgl dnieniu 
parametrów osiadania i zag szczania dla poszczególnych rodzajów gruntów. 
Je eli projekt nie zawiera danych w zakresie dok adno ci wymiarowej to odchy ki winny wynosi : 
 

 Dla rz dnej korony - ± 2- 5 cm 
 Dla szeroko ci korony       - ± 5 cm 
 Szeroko ci podstawy        - ±15 cm 
 Spadki skarp  - < 10% 

 

5.14 Umocnienie skarp nasypów sta ych i tymczasowych  

Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza si  przez: 
 Obsiewanie traw  
 Darniowanie na p ask 
 Darniowanie na zr b 
 Zabezpieczenie p otkami wiklinowymi 
 Zabezpieczenie skarp brukiem 
 Zabezpieczenie siatkami stalowymi 

 
Zabezpieczenie skarp nale y wykona  zgodnie z projektem lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In yniera. 
 

5.15 Post powanie w okoliczno ciach nieprzewidzianych 
W przypadku wyst pienia zagra aj cych dla stateczno ci budowli osuwisk lub przebi  hydraulicznych 
(kurzawka, ród o) nale y: 

 wstrzyma  wykonywanie Robót w s siedztwie zaobserwowanego zjawiska i je li to konieczne ze 
wzgl dów bezpiecze stwa zabezpieczy  obszar zagro ony ruchami gruntu przed dost pem ludzi, 

 zabezpieczy  miejsce, w którym nast pi o przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(np. przez u enie geow ókniny i nasypanie oko o 0,5 m warstwy pospó ki lub drobnego wiru), 

 zawiadomi  In yniera i Projektanta, który powinien ustali  przyczyny zjawiska oraz ustali rodki 
zaradcze, a je li to konieczne nale y zasi gn  rady ekspertów 
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5.16 Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych 

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nale y: 

 Zaniecha  robót, je li zamarzni ciu uleg o wi cej ni  50% przewidzianego do przemieszczenia 
gruntu 

 Grunt przewozi  na odleg ci mo liwie najkrótsze ze wzgl du na jego przymarzanie do 
rodków transportu 

 Wstrzyma  roboty przy spadku temperatury poni ej -10°C 
 
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych stara  si  
odpowiednio wcze nie zabezpieczy  grunt przed zamarzni ciem: 

 Pokry  teren przewidywanych robót warstwami izolacyjnymi o grubo ci: 
 Li cie i wióry - 25 cm 
 Trociny i rozdrobniony torf - 30 cm 
 el i mia  w glowy - 40 cm 
 Maty s omiane - jedna warstwa 

 Spulchni  wierzchni  warstw  gruntu przez zaoranie go do g boko ci 5-10 cm 

 Nasyci  grunt rodkami chemicznymi opó niaj cymi zamarzanie jak: chlorki magnezu, wapnia 
i sodu ci le wg receptur 

 Zastosowa  os ony typu namiotowego z nadmuchem ciep ego powietrza 

 W razie konieczno ci zamarzni ty grunt nale y wymieni  na atwo zag szczany, np. 
piaszczysto - wirowy. 

5.17 Makroniwelacja  
Grunt pochodz cy z wykopów mo e by  u yty do formowania nasypów, pod warunkiem e jest to 
grunt nie spoisty, o dobrych w asno ciach zag szczaj cych, nie zawieraj cy domieszek organicznych. 
Nasypy formowane powinny by  przy u yciu mechanicznego sprz tu zag szczaj cego, odpowiednio 
dobranego dla grubo ci zag szczanych warstw. Maszyny do robót ziemnych nie b  traktowane 
jako sprz t zag szczaj cy. Wilgotno  zag szczanych gruntów powinna by  zbli ona do wilgotno ci 
optymalnej, z tolerancj  -2% do +1%. Wymagany stopie  zag szczenia nasypów wynosi Is=0,95 wg 
próby Proctora. 

5.18 Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 
Przywrócenie terenów do stanu pierwotnego, które nie zosta y utwardzone i pokryte nawierzchni , 
oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) ni  stan istniej cy przed 
przej ciem terenu. Ziemi  ro linn  (humus) nale y uk ada  warstw  grubo ci 30 cm. 

Je eli In ynier nie zleci inaczej, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego nale y uko czy  w ci gu 7 
dni po zasypaniu wykopów. 

6 Kontrola jako ci 
Wymagania ogólne dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6.  

Po wykonaniu wykopu nale y sprawdzi , czy pod wzgl dem kszta tu i wyko czenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dok adno  wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 

Sprawdzeniu podlega: 

– wykonanie wykopu i pod a 
– podsypka i jej zag szczenie  
– zapewnienie stateczno ci cian wykopów, 
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– odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zako czeniu, 
– zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obr bie wykopu, 
– stan umocnienia wykopu pod k tem bezpiecze stwa pracy robotników zatrudnionych przy 

monta u, 
– wykonanie niezb dnych zej  do wykopów w postaci drabin, 
– jako  gruntu, u ytego do obsypki, zasypki, 
– wykonanie zasypu wraz z zag szczeniem. 
– zag szczenie  
– kontrol  zag szczenia gruntu zasypowego w wykopach 

 

Pomiary do odbioru nale y przeprowadzi  przy u yciu: 

– aty 3 metrowej – pomiar równo ci dna wykopu, równo ci skarp, 
– niwelatora – pomiar rz dnych w odst pach max. co 20 m  
– ta my, szablonu, aty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szeroko ci wykopu ziemnego, 

szeroko ci dna wykopu, rz dnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równo ci 
powierzchni wykopu 

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej specyfikacji i zaakceptowan  przez In yniera. Do Wykonawcy 
nale y równie  przeprowadzenie prób i bada  stanowi cych podstaw  odbiorów Robót . 

Badania jako ci Robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z 
wynikami bada  jak najszybciej. Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi na 
formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z 
dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 

Wykonane Roboty musz  odpowiada  poni szym warunkom: 

– odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosi  wi cej ni  5cm, 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  10cm, dopuszcza si  wi ksze 
odchylenia, je eli domiary do istniej cych obiektów b  stanowi y inaczej, 

– ró nice rz dnych w odniesieniu do projektowanych nie mo e przekroczy  +5cm i -5cm, 
– odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  3cm, 
– odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  5cm, 

 
W trakcie zasypywania wykopów nale y na bie co kontrolowa  materia  zasypowy, u ywany do 
zasypywania oraz stopie  zag szczenia poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych 
kontroli sporz dza  protoko y. 

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne 
Kontrol  jako ci Robót ziemnych nale y prowadzi  zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, 
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998. 
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7 Przedmiar i obmiar Robót  

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  
projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki 
obmiarów. 

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane 
zostan  poprawione wg ustale  In yniera na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony 
z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera. 

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by  zawarte w cenach jednostkowych robót 
ziemnych. Obmiar inny ni  przyj ty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie b dzie podstaw  
do zmiany cen jednostkowych. 

7.2 Zasady okre lania ilo ci Robót  
ugo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii 

osiowej. 

Obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój wg obj to ci wykopu 
w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo ci robót ziemnych , ich 
obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mo liwe, nale y ilo  oblicza  wg obmiaru na rodkach 
transportowych lub nasypie z uwzgl dnieniem wspó czynnika spulchnienia gruntu, z tym, e dolne 
warto ci stosowa  w nasypach przed ich zag szczeniem, a górne przy obliczaniu obj to ci na 
jednostkach transportowych. Zdj cie warstwy urodzajnej w m3. 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót wymaga akceptacji 
In yniera. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj cych 
przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w 
sposób zrozumia y i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie Ksi ki Obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog  by  do czone w 
formie oddzielnego za cznika do Ksi ki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem. 

 

Roboty ziemne stanowi  integraln  cz  Robót Sta ych i nie podlegaj  odr bnej zap acie. Uwa a si , 
e s  one uj te w Cenach Jednostkowych tych Robót , dla których s  niezb dne do prawid owego 

wykonania i nie b  podlega y osobnemu obmiarowi. Wyj tek stanowi  poni sze roboty, dla 
których wyodr bniono pozycje w PR: 

 wykopy i zasypanie wykopów, podsypka, obsypka, zasypka wraz z zag szczeniem - m3, 

 wywóz urobku i dowóz materia u zasypowego – m3, 

 nowo formowane nasypy – obmiar w m3, 

Ilo  Robót oblicza si  wed ug sporz dzonych przez s by geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga  technicznych 
zawartych w ST.  
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8 Odbiór Robót  
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8.  

Odbioru Robót ziemnych nale y dokona  zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilo  i 
jako  wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilo  i jako  wykonanego wykopu. Dopuszcza si  
odbiór cz ciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, e dotyczy  on b dzie wykopu pomi dzy 
studzienkami lub ca ego obiektu kubaturowego. Odbiór Robót zanikaj cych nale y zg asza  
In ynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowa  przestoju w realizacji Robót .  

8.1 Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
W zakresie Robót ziemnych odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj  w 
szczególno ci: 

 dno wykopu, 

 zag szczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych Robót ziemnych 

Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
powinny by  uj te w formie protoko u, szczegó owo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i 
podpisane przez nadzór techniczny oraz cz onków komisji przeprowadzaj cej badania.  

 

8.2 Dokumentacja odbioru ko cowego powinna zawiera : 
 Dziennik bada  i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nale y odnotowa  

wyniki bada  wszystkich próbek oraz sprawdze  kontrolnych 

 Powykonawcz  dokumentacj  rysunkow , w tym rysunki przekrojów miejsc 
charakterystycznych wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych, k tów 
nachylenia skarp i spadków 

 robocze orzeczenia jako ciowe 

 analiz  wyników bada  wraz z wnioskami 

 protoko y odbiorów cz ciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót 

 
Odbiór ko cowy robót nale y przeprowadzi  zaraz po zako czeniu robót ziemnych i potwierdzi  
protokó em zawieraj cym ocen  ostateczna robót i stwierdzenie ich przyj cia. Fakt dokonania 
odbioru ko cowego robót ziemnych nale y wpisa  do dziennika budowy. 

9 Rozliczenie Robót  
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00 Wymagania ogólne p.9. 

Z wyj tkiem Robót wyszczególnionych w punkcie 7, dla których wyodr bniono pozycje w 
Przedmiarze Robót , roboty ziemne nie podlegaj  odr bnej zap acie i uwa a si  je za wliczone w ceny 
jednostkowe tych Robót Sta ych, których realizacja wymaga wykonania Robót ziemnych. P atno  
nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i bada  
laboratoryjnych. 

Ceny jednostkowe wykonanych Robót Sta ych zawieraj cych roboty obj te niniejsz  ST oraz Robót 
ziemnych wyodr bnionych w PR obejmuj  m.in.: 

a) Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zdj cia humusu, niwelacji terenu i roz cielenia 
humusu rozliczana w m3 obejmuje: 

 zabezpieczenie lub usuni cie istniej cych w terenie urz dze  technicznych, ro linno ci i 
uzbrojenia terenu, 
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 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

 zakup i dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze  oraz ich sk adowanie, 

 wykonanie robót zasadniczych: 

 usuni cie humusu, 

 niwelacja terenu, 

 roz cielenie humusu, 

 tymczasowe sk adowanie ziemi urodzajnej, 

 wykonanie niezb dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z 
ich czasowym odwodnieniem i ostateczn  likwidacj , 

 umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i 
sprawdze  robót, 

 uporz dkowanie placu budowy po robotach 

 

b) Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczanych w m3 obejmuje 
nast puj ce prace: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

 zdemontowanie i odtworzenie istniej cych przeszkód terenowych, 

 zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 

 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniej cego uzbrojenia podziemnego, 

 zabezpieczenie urz dze  podziemnych w wykopie, 

 odspojenie gruntu ze z eniem urobku na odk ad bezpo rednio przy wykopie , 

 roboty zasadnicze 

 wykonanie wykopu 

 przemieszczanie mas ziemi w obr bie budowy 

 przewóz ziemi do zasypki w obr bie budowy 

 przewóz ziemi samochodami samowy adowczymi i wy adunek w miejscu wbudowania w 
nasyp lub na odk ad, 

 usuni cie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów 

 wykonanie niezb dnych zej  do wykopu, 

 wykonanie k adek dla pieszych, 

 wykonanie ogrodze  tymczasowych zabezpieczaj cych 

 koszt zakupu i transport materia ów na miejsce wbudowania, 

 umocnienia wykopów w niezb dnym zakresie, zapewniaj cym bezpieczne warunki realizacji 
robót, 

 zabezpieczenie wykopów przed nap ywem wód gruntowych (wykonanie cianek szczelnych, 
odwodnienie terenu i wykopów, pompowanie wody) 

 wykonanie i utrzymanie rowów odwadniaj cych w wykopie, 

 odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
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 wywóz nadmiaru ziemi z wykopu 

 czne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odk adu; 

 koszty bada , 

 uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

c) Cena wykonania robót ziemnych w zakresie formowania i zag szczania nasypów rozliczana 
w m3 obejmuje: 

 badania laboratoryjne materia ów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezb dn  dokumentacj , 

 zakup i dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze  oraz ich sk adowanie, 

 wykonanie robót zasadniczych -zasypanie wykopu, formowanie nasypu, zag szczenie, 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 rekultywacj  dokopu, 

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i 
sprawdze  robót, 

 uporz dkowanie placu budowy po robotach. 

 

d) Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wymiany gruntu rozliczana w m3 obejmuje: 

 badania laboratoryjne materia ów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezb dn  dokumentacj , 

 zakup i dowiezienie gruntu oraz jego sk adowanie 

 wykonanie robót zasadniczych - wymian  gruntu (wykop, zasypanie i zag szczenie), 

 transport i utylizacja gruntu pochodz cego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami i 
kosztami sk adowania i utylizacji), 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 rekultywacj  dokopu, 

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i 
sprawdze  robót, 

 uporz dkowanie terenu budowy po robotach. 

 

Ponadto :  

 roboty przygotowawcze – pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczaj ce, wraz z oznakowaniem 
miejsc prowadzenia Robót  

 demonta  ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po zako czeniu Robót  

 ustawienie, utrzymanie i demonta  tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania 
robot, 

 wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 

 zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynków przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

 wykonanie niezb dnych zabezpiecze  dla osób trzecich, 
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 przekopy kontrolne, 

 wykopy wykonane r cznie i mechanicznie, 

 okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyj  awaryjnych i umocnie cian wykopów, 

 zabezpieczenia kolizji, 

 odwodnienie wykopów, 

 umocnienie cian wykopów, 

 transport urobku, 

 tymczasowe sk adowanie urobku na sk adowisku Wykonawcy, 

 zagospodarowanie nadmiaru gruntu  

 czne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 

 zag szczanie gruntu w wykopach 

 doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu 

 wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczaj ce niezb dne do wykonania Robót zgodnie z 
kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, wykonanie k adek dla pieszych, 
monta  i demonta  konstrukcji podwiesze  i podpar  ruroci gów 

 wykonanie niezb dnych dodatkowych bada  gruntu, bada  laboratoryjnych materia ów, 

 zdj cie warstwy urodzajnej 

 wykonanie zabezpiecze  od obci  ruchu ko owego, 

 oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, k adki, wiat a ostrzegawcze, itp) 

 monta  i demonta  konstrukcji podwiesze  i podpar  ruroci gów, zabezpieczenie istniej cego 
uzbrojenia koliduj cego z robotami, 

 przej cie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu Robót , 

 wykonanie niezb dnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie Robót 
wraz z op atami za zrzut wody z odwodnienia, 

 odspajanie gruntu, 

 przemieszczanie gruntu, 

 za adunek i wy adunek gruntu, 

 transport gruntu na sk adowiska i ze sk adowisk, 

 usuni cie z terenu budowy i zdeponowanie na sk adowisku tymczasowym gruntu przewidzianego 
do pó niejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, 
nasypów), 

 usuni cie z Terenu Budowy gruntu nie nadaj cego si  do wykorzystania do Robót oraz 
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi 
op atami z tym zwi zanymi,, 

 pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, 
nasypów itp. je eli zgodnie z kontraktem Robót ma by  zastosowany grunt inny ni  rodzimy, 

 profilowanie dna wykopu i skarp, 

 wbudowanie i zag szczanie gruntu, 

 wymiany przewarstwie  gruntów spoistych organicznych i trudno zag szczalnych na grunty 
piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 
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 op aty za uzyskanie wszelkich pozwole  i aktualizacji uzgodnie  i decyzji, 

 op aty za sk adowanie wydobytych materia ów, odpadów, 

 zabezpieczenia rzek i kana ów przed zak óceniem przep ywu lub zanieczyszczeniem wód, 

 wykonania okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  
Robót , 

 wykonanie protoko ów pomiarów, odbiorów, przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada . 

 przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym roz cielenie ziemi urodzajnej r cznie 
i/lub mechanicznie,  

 uporz dkowanie placu budowy po robotach, 

 zabezpieczenie urz dze  (znaki drogowe), 

 odtworzenie istniej cych oznakowa  dróg, 

 

10 Przepisy zwi zane 
 
Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyj tym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1 Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
PN-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw.  

PN-EN-932 Badania podstawowych w asno ci kruszyw.  

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
PN-EN ISO 22476:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne 
PN – B 12095 : 1997 Urz dzenia wodno – melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-B 02481 : 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar.  
PN-B 04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.  
 

10.2 Inne 
Wykonanie Robót ziemnych musi by  zgodne z przepisami: 

– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 0 poz. 1409 z 2013 r) 
– Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163 poz. 981 z 2011 r.) 
– Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) 

– Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 0 poz. 1232 z 
2013 r) 

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 
2003r.) 
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– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 
r.) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2013 r.) 
– Roboty ziemne nale y prowadzi  z uwzgl dnieniem wymogów BHP okre lonych 

obowi zuj cymi przepisami, a w tym Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z pó n. zmianami)  

– Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 
126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity Dz.U.2010 
nr 193 poz. 1287) 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21 z pó niejszymi 
zmianami) 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 
690 z pó n. zmianami) 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betonowych i 
elbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych , które zostan  wykonane 

w ramach Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3 Zakres robót obj tych specyfikacj  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu przygotowanie i wykonanie betonowania przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu 
nast puj cych obiektów nowych i modernizowanych : 

Ob. 7a Zadaszenie punktu zlewowego 

Ob. 11.Z. Stacja odwadniania osadu 

Ob. 12.Z. Taca ociekowa pod zbiornik PIX 

Ob. 22a Wiata gara owa 

Ob. 31 Budynek mechanicznego oczyszczania 

Ob. 32 Reaktor biologiczny 

Ob. 33 Komora stabilizacji osadu nadmiernego 

Ob. 34 Pompownia po rednia z komor  rozdzia u 

Ob. 35 Osadnik wtórny 

Ob. 36 Pompownia osadu recyrkulacyjnego 

Ob. 37 Pompownia cz ci p ywaj cych 

Ob. 39 Biofiltr 

Ob. 40 Stacja poboru próbek 

 
1.4 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm oraz okre leniami podanymi w ST-
00. „Wymagania ogólne".  
 
Beton zwyk y - beton o g sto ci w stanie suchym 2,0 - 2,6 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego 
wytrzyma ci na ciskanie. Liczby po literze C oznaczaj : minimaln  wytrzyma  charakterystyczn  
na próbkach walcowych (25) i próbkach sze ciennych (30) w MPa. 
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje si  na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na 
ich wykonanie sk adaj  si  na ogó  nast puj ce czynno ci: 

 ustawienie deskowania konstrukcji, 
 przygotowanie i monta  zbrojenia, 
 przygotowanie, u enie i zag szczenie mieszanki betonowej, 
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 piel gnowanie betonu oraz zdj cie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 
wytrzyma ci. 

 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje si  du  sztywno ci , gdy  wszystkie elementy 
stanowi  jednolit  ca , a wi c wykazuj  ci  struktury betonu oraz tzw. ci  konstrukcyjn . 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w     
ST-00 „Wymagania ogólne" oraz z ST-06 „Roboty zbrojarskie". 
 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu.  
Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton do jego masy w stanie 
suchym 
Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
jego odporno ci na dzia anie mrozu. 
Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa, 
dzia aj cego na próbki betonowe. 
Wytrzyma  charakterystyczna -  warto  wytrzyma ci,  poni ej  której  mo e  si  znale  5%  
populacji wszystkich mo liwych oznacze  wytrzyma ci dla danej obj to ci betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow  i ST. 
 
1.6. Dokumentacja, któr  nale y przedstawi  w trakcie budowy 

 Harmonogram i kolejno  robót betonowych 
 Rysunki robocze wymagane przez In yniera 
 Sk ad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa 
 wiadectwa jako ci przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w dalszej 

cz ci ST 
 Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej cz ci ST 

 

2 Wymagania dotycz ce materia ów 
2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by  dokonywane ze sk adników odpowiadaj cych 
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiada  warunkom zgodnym ze ST-05 „Roboty 
zbrojarskie". Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spe ni  wymogi 
zawarte w Dokumentacji projektowej. 

Wszystkie materia y przewidywane do wbudowania b  zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami In yniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegó owe informacje dotycz ce ród a wytwarzania materia ów oraz odpowiednie wiadectwa 
bada , dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez In yniera. 

Materia y powinny posiada  w asno ci okre lone w specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone 
zostan  przez In yniera. 

 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-05/144 

ST-05 Roboty betonowe i elbetowe 

 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 
 

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów  

2.2.1. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) Do ka dej 
partii dostarczonego cementu musi by  do czone wiadectwo jako ci (atest) wraz z wynikami bada  
z uwzgl dnieniem wymaga . Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg 
norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997. 

Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci, e 
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed u yciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega  nast puj cym badaniom: 

 oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997; 

 oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997,sprawdzenie zawarto ci grudek. 

 

Wyniki w/w bada  dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej cego musz  spe nia  
nast puj ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi zania w aparacie Vicata): 

 pocz tek wi zania najwcze niej po up ywie 60 min, 

 koniec wi zania po up ywie 10 godz. 

Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci: 

 wg próby Le Chateliera nie wi cej ni  8 mm, 

 wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniej ce - sprawdzenie zawarto ci grudek( zbryle ), nie 
daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. Nie dopuszcza si  wyst powania 
w cemencie, wi kszej ni  20% ci aru cementu ilo  grudek nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie 
rozpadaj cych si  w wodzie. Grudki nale y usun  poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy w/w badania wyka  niezgodno  z normami, cement nie 
mo e by  u yty do betonu. 

Magazynowanie i okres sk adowania: 

cement pakowany (workowany) - sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i cianach). 

Cement luzem - magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do 
przeprowadzania kontroli obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli obj to ci cementu, w azy do oczyszczenia oraz klamry na wewn trznych 
cianach). 

Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche , odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce 
cement przed ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze . Pod ogi magazynów zamkni tych powinny 
by  suche i czyste zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny 
okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e by  u yty 
do betonu po okresie: 

 10 dni , w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych , 

 po up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w 
sk adach zamkni tych. Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo 
jako ci powinna by  przechowywana osobno w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie. 
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Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si  cementy powszechnego u ytku : portlandzki (CEM 
I), portlandzki mieszany ( CEM II ), hutniczy ( CEM III) i pucolanowy (CEM IV) . Rozró nia si  sze  klas 
cementu:  32,5;  32,5;  42,5;  42,5;  52,5  i  52,5  R  (symbol  R  oznacza cement  o  wysokiej  wytrzyma ci  
wczesnej). 

Do betonu stosowa  cementy o zawarto ci C3H poni ej 8%. Wskazane jest stosowanie cementów o 
zawarto ci C3H poni ej 5%. Szczegó owe informacje dotycz ce cementu powszechnego u ytku s  
zawarte w instrukcji ITB nr 356/98 (8). 

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu 

Ogóln  przydatno  domieszek okre la norma PN-EN 934-2:2002/A1:2005. 

Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu: 

 napowietrzaj cym, 

 uplastyczniaj cym, 

 przyspieszaj cym lub opó niaj cym. 

Dopuszcza si  stosowanie domieszek kompleksowych:  

 napowietrzaj co - uplastyczniaj cych,  

 przyspieszaj co-uplastyczniaj cych. 

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika  z opracowanej recepty (sk adu) mieszanki 
betonowej. Powinno te  by  zgodne z aprobatami technicznymi b  normami dotycz cymi 
poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Dodatki stosuje si  
w ilo ci wi kszej ni  5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynika  z 
opracowanej recepty (sk adu) mieszanki betonowej. 

2.2.3. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci  
uziarnienia pozwalaj  na wykonanie betonu o sta ej jako ci. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa musz  by  na placu sk adowym oddzielnie sk adowane na umocnionym i czystym pod u 
w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si . W przypadku stosowania kruszywa pochodz cego z 
ró nych róde  nale y spowodowa  , aby udzia  tych kruszyw by  jednakowy dla ca ej konstrukcji 
betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywa  wytrzyma  badan  przez ciskanie w cylindrze 
zgodn  z wymaganiami normy PN-76/B-06714.00. W kruszywie grubym zawarto  podziarna nie 
powinna przekroczy  5% a nadziarna 10%. 

Kruszywo mineralne mo e by  naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub amane. Rozró nia si  
trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:  

 piasek, piasek amany ( ziarna o rednicy 0-2 mm), 

 wir, grys, grys z otoczaków (ziarna o rednicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 31,5 lub 
63 mm), 

 mieszank  kruszywa naturalnego sortowan , kruszywa amanego i z otoczaków. 

W zale no ci od uziarnienia kruszywo dzieli si  na trzy rodzaje:  

 drobne o ziarnach do 4 mm,  

 grube o ziarnach 4 do 63 mm  

 bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 

Ze wzgl du na cechy jako ciowe kruszywo dzieli si  na: 

 odmiany I i II ,zale ne od zawarto ci grudek gliny w kruszywach amanych ze ska  
glanowych i/lub nasi kliwo ci w grysach ze ska  magmowych i metamorficznych, 
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 gatunki 1 i 2 , zale ne od zawarto ci poszczególnych frakcji w kruszywie, 

 marki 10,20,30,50, zale ne od przydatno ci do odpowiedniej klasy betonu. 

Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiada  
wymaganiom podanym w PN-EN 12620:2004. 

Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni : 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej p aszczy nie 
prostopad ej do kierunku betonowania. 

Stosowanie grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem, e zosta y one zbadane , a wyniki 
bada  spe niaj  wymagania dotycz ce grysów granitowych i bazaltowych.  

Grysy powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:  

 zawarto  py ów mineralnych - do 1%  

 zawarto  ziaren nieforemnych (to jest wyd onych p askich) - do 20%  

 wska nik rozkruszania: 

 dla grysów granitowych - do 16% 

 dla grysów bazaltowych i innych - 
do 8%  

 nasi kliwo  - do 1,2% 

 mrozoodporno  wed ug metody bezpo redniej - do 2%  

 mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10 % 

 reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg PN-91/B-06714.34/A1:1997 nie powinna 
wywo ywa  zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1% zawarto  zwi zków siarki - do 
0,1% 

 zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714.12 

Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawarto  poszczególnych frakcji w 
stosie okruchowym piasku powinna si  mie ci  w granicach: 

 do 0,25 mm - 14-19%  

 do 0,50 mm - 33-48%  

 do 1,00 mm - 57-76% 

Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania:  

 zawarto  py ów mineralnych - do 1,5% 

 reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywo ywa  
zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1% zawarto  zwi zków siarki - do 0,2% zawarto  
zanieczyszcze  obcych - do 0,25% 

 

Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym obejmuj cym: 

 oznaczenie sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 

 oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-B-06714.12, 

 oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  jak zawarto  zanieczyszcze  obcych , 
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 oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników pe nych 
bada  wg PN-EN 12620:2004 oraz wyników badania specjalnego dotycz cego reaktywno ci 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez In yniera. W przypadku , gdy kontrola wyka e 
niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620:2004 u ycie takiego kruszywa 
mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. przez p ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale y prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg PN-
EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spe nia  wymagania PN-EN 1008:2004. Nie 
powinna zawiera  sk adników wp ywaj cych niekorzystnie na wi zanie i twardnienie betonu. W 
przypadku w tpliwo ci nale y przeprowadzi  jej odpowiednie badanie. Ogólnie nale y stwierdzi , e 
woda z wodoci gów miejskich nadaje si  do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. 

2.2.5. Beton 

Beton u yty do wykonania robót obj tych ST musi spe nia  wymagania okre lone w dokumentacji 
projektowej. Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-EN 206-1 tak, 
aby przy najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania przez 
wibrowanie. 

Sk ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez In yniera. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony 
do wiadczalnie powinien odpowiada  najmniejszej jamisto ci. 

Konsystencj  mieszanki betonowej sprawdza si  metod  Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3 lub metod  
sto ka opadowego wg PN-EN 12350-2. 

Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki, a kontrolowan  metodami okre lonymi w 
normach nie mog  przekroczy : 

 ± 20% warto ci wska nika Ve-Be, 

 ± 10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym. 

Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj cej w 

warunkach naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10° C). 

Zawarto  powietrza w mieszance betonowej nale y okre li  zgodnie z norm  PN-EN 12350-7. 

2.2.6. Elementy kotwi ce 

Elementy kotwi ce zabetonowane w elementach elbetowych winny by  wykonane ze stali 
okre lonej w projekcie. Elementy winny by  osadzone wg szablonu wykonanego na podstawie marki. 

2.2.7.  Sk adowanie materia ów 

Sk adowanie zbrojenia wg warunków podanych w WT 05. „Roboty zbrojarskie". Mieszanka betonowa 
winna by  dostarczana bezpo rednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni betonu. 
Elementy stalowe kotwi ce sk adowa  pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkni tych w 
sposób uniemo liwiaj cy uszkodzenie pow oki antykorozyjnej. 

Kruszywa powinny by  sk adowane na utwardzonym placu z odp ywem wód opadowych. Ka dy 
rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi le  na osobnej ha dzie. 

2.2.8. Deklaracja zgodno ci 

Do ka dej partii betonu powinno zosta  wystawione przez producenta za wiadczenie o jako ci 
betonu.  
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Za wiadczenie to winno zawiera  charakterystyk  betonu , zastosowane dodatki; wyniki bada  
kontrolnych wytrzyma ci betonu na ciskanie oraz typ próbek stosowanych do bada ; wyniki bada  
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano dan  parti  betonu, pochodzenie sk adników. 

3 Sprz t 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez In yniera. 
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  
wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek 
wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zag szczania mieszanki nale y stosowa  wibratory z bu awami o rednicy 
nie wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej, o 
cz stotliwo ci 6000 drga /min i aty wibracyjnej charakteryzuj cej si  jednakowymi drganiami na 
ca ej d ugo ci. 

Uk adanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi  za pomoc  pomp. Przekrój przewodów 
powinien by  dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 
Mieszanka betonowa powinna by  zag szczona przy pomocy urz dze  mechanicznych. Wibratory 
powinny by  dostosowane do pozycji i kszta tu betonowanego elementu. 

4 rodki transportu 
4.1.  Ogólne wymagania 

Mieszank  betonow  nale y transportowa  przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilo  „gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z 
uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej mo na wykonywa  przy pomocy 
pompy do betonu lub innych rodków zaakceptowanych przez In yniera. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 

 90 min - przy temperaturze + 15 C 

 70 min - przy temperaturze + 20 C 

 30 min - przy temperaturze + 30 C 

5 Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w dT-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

5.1.1. Przygotowanie betonowania  

Zalecenia ogólne 

Rozpocz cie Robót betoniarskich mo e nast pi  w oparciu o dostarczony przez Wykonawc  
szczegó owy program i dokumentacj  technologiczn  (zaakceptowan  przez In yniera) obejmuj : 

 wybór sk adników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejno  i sposób betonowania, 
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 wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w przerwach, 

 sposób piel gnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji, 

 zestawienie koniecznych bada . 

Przed przyst pieniem do betonowania, powinna by  stwierdzona przez In yniera prawid owo  
wykonania wszystkich Robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci: 

 prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp., 

 prawid owo  wykonania zbrojenia, 

 zgodno  rz dnych z projektem, 

 czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  
wielko  otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawid owo  wykonania wszystkich Robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, u enie ysk, itp., 

 prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowywanych w 
betonow  konstrukcj  (kana y, wpusty, s czki, kotwy, rury, itp.), 

 gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie winno by  bezpo rednio przed betonowaniem oczyszczone ze mieci, brudu, 
atków rdzy. Powierzchnia deskowania winna by  powleczona rodkiem uniemo liwiaj cym 

przywarcie do deskowania. 

5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa jest mieszanin  wszystkich sk adników u ytych do wykonania betonu przed i po 
jej zag szczeniu, ale przed zwi zaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sk ad 
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
do wiadczalnymi oraz do wiadczalnymi. 

Do ka dej partii betonu przed jej roz adowaniem do wbudowania nale y dostarczy  metryk  dostawy 
zawieraj  informacje jak opisano w pkt. 2.2.8. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

 przygotowanie sk adników, 

 dozowanie i mieszanie sk adników, 

 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie w wyspecjalizowanym zak adzie 
produkcji betonu, który mo e zapewni  wymagania uj te w ST. 

Mieszanka i beton powinny by  ka dorazowo projektowane i badane dla danych sk adników w 
laboratorium. 

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

 ustalenie za , jak przeznaczenie i warunki u ytkowania betonu, klasa betonu, stopie  

 mrozoodporno ci, wodoszczelno ci, warunki formowania, urabialno  mieszanki betonowej 

 dobór i ewentualne badanie sk adników mieszanki betonowej 

 ustalenie wst pne sk adu mieszanki 
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 próby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej 

 ustalenie recepty roboczej, uwzgl dniaj cej zawilgocenie kruszywa, pojemno  urz dzenia 
mieszaj cego i sposób dozowania sk adników 

Dozowanie sk adników winno odbywa  si  wy cznie wagowo z dok adno ci : 

 ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

 ± 3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by  kontrolowane przynajmniej 
raz w roku. Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane przynajmniej raz 
w miesi cu. Przy dozowaniu sk adników nale y uwzgl dni  korekt  zwi zan  ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie sk adników powinno odbywa  si  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu 
(zabrania si  stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, 
jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  
pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. 

Je li transport mieszanki do pojemnika b dzie wykonywany przy u yciu betoniarki samochodowej jej 
jednorodno  powinna by  kontrolowana w czasie roz adunku. Obowi zkiem In yniera jest 
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadaj cego opisanym wy ej wymaganiom. 

Je eli jest potrzebna niewielka ilo  mieszanki betonowej, to dopuszcza si  jej wytworzenie na placu 
budowy za pomoc  betoniarek, które zazwyczaj maj  pojemno  0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas 
mieszania sk adników mieszanki (dozowane w kolejno ci - kruszywo, cement i woda) zale y od 
konsystencji mieszanki, ale nie mo e by  krótszy ni  1 min ( w przypadku konsystencji pó ciek ej i 
ciek ej). Przy wi kszym zapotrzebowaniu mieszank  betonow  uzyskuje si  najcz ciej ze sta ych 
wytwórni. 

Mieszank  betonow  mo na podawa  za pomoc  pomp do mieszanki betonowej, wykorzystuj c 
ruroci g sk adaj cy si  z prostych odcinków d ugo ci od 0,5 do 3 m i kolan o ró nym k cie nachylenia. 
Pompy z ruroci gami s  umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszank  
betonow  za pomoc  pompy mo na podawa  na znaczne odleg ci w poziomie i w pionie .Przy 
doborze konkretnej pompy bierze si  pod uwag  sum  d ugo ci poziomych i pionowych odcinków 
podawania mieszanki oraz liczb  za ama  ruroci gów i k ty nachylenia kolan. 

5.1.3. Uk adanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by  zu yta w czasie do 1,5 h, a 
w temperaturze wy szej do 1,0 h. Je eli s  stosowane rodki przyspieszaj ce wi zanie cementu, to 
czas ten zmniejsza si  do 0,5 h. 

Przy stosowaniu pomp wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszank  betonow  uk ada si  po sprawdzeniu deskowa  i rusztowa  oraz zbrojenia 
elementów. dk ad mieszanki powinien by  zgodny z opracowan  recept  robocz . Jednym z 
najwa niejszych problemów podczas uk adania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania 
jej sk adników. Dlatego wysoko  swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji g stoplastycznej 
nie powinna przekracza  3,0m. Im mieszanka jest bardziej ciek a, tym atwiej rozsegregowuje si . 
Dlatego mieszanka ciek a powinna by  uk adana przy u yciu rynien lub rur i tak, aby wysoko  jej 
swobodnego opadania nie przekracza a 50 cm. W przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y 
mieszank  podawa  za pomoc  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m). 

Przy betonowaniu w czasie deszczu nale y zabezpieczy  mieszank  przed wod  opadow . Przebieg 
uk adania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by  rejestrowany w dzienniku robót. Po 
zako czeniu betonowania nale y zapewni  w ciw  piel gnacj  betonu. 
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia: 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z 
pojemnika lub ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny, warstwami o grubo ci do 
40 cm, zag szczaj c wibratorami wg bnymi, 

 przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosowa  nale y wibratory wg bne. 

 w s upach, w których strzemiona nie przecinaj  p aszczyzny poziomej, uk ada  mieszank  
betonow  w  sposób  ci y  segmentami  o  wysoko ci  do  5.0  m,  w  wypadku  mieszanki  o  
konsystencji plastycznej lub ciek ej wysoko  ta nie mo e przekracza  3,5m, podaj c j  od 
góry do rdzenia s upa za po rednictwem leja lub ruroci gu pompy i zag szcza  warstwami o 
grubo ci do 40 cm, stosuj c wibratory przyczepne lub wg bne, w przypadku stosowania 
wibratorów przyczepnych pierwsz  warstw  mieszanki nale y zag szcza  wibratorami 
wg bnymi, 

 w s upach z g stym zbrojeniem i strzemionami przecinaj cymi ich przekrój poprzeczny, o 
najmniejszym wymiarze przekroju > 40cm, mieszank  betonow  uk ada  bez przerwy 
segmentami o wysoko ci do 2.0m, wprowadzaj c j  od góry lejem lub ruroci giem pompy, 
lub z boku przez okienka za po rednictwem rynienki lub ruroci gu, skierowanych do osi 

upa; mieszank  zag szcza  warstwami o grubo ci do 40cm przy u yciu wibratorów 
wg bnych wprowadzonych od góry w osi s upa, 

 gdy wysoko  s upa jest wi ksza od jednego segmentu (H>5.0m lub H>2.0m), wówczas 
betonowanie kolejnego segmentu mo na rozpocz  po up ywie 1-2 godzin, 

 w p ytach, mieszank  betonow  uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy. W 
ytach o grubo ci >12cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  wibratory wg bne. Do 

wyrównywania powierzchni betonowej nale y stosowa  belki ( aty wibracyjne). Celem 
ograniczenia wp ywów skurczu i pe zania, betonowanie p yty winno by  prowadzone ca  jej 
szeroko ci , na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem nale y osadzi  i wyregulowa  wszystkie elementy kotwione w betonie. 

Zasady uk adania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach lizgowych, a 
tak e przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  

 ustalone z Projektantem. 

W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych mo na przerwy robocze stosowa : 

 w belkach i podci gach - w miejscach wyst powania najmniejszych si  poprzecznych, 

 w s upach - w p aszczyznach stropów, belek lub podci gów; belki i p yty zwi zane 
monolitycznie ze s upami lub cianami nale y betonowa  nie wcze niej ni  po up ywie 1 do 
2h od zabetonowania tych s upów i cian, 

 w p ytach - na linii prostopad ej do belek lub eber, na których opiera si  p yta, przy 
betonowaniu p yt w kierunku równoleg ym do podci gu dopuszcza si  przerw  w rodkowej 
cz ci prz a p yty, równolegle do eber, na których wspiera si  p yta. 

Przerwy robocze ko czy  ta  uszczelniaj  a w prostszych przypadkach (tylko w elementach nie 
nara onych na dzia anie wody lub cieków) mo na si  kierowa  zasad , e powinna by  starannie 
przygotowana do po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez usuni cie z powierzchni betonu 
stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil enia wod . 

Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania. W przypadku 
przerwy w uk adaniu betonu zag szczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno si  odbywa  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu.  
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Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczy  
2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio u onego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w 
nocy, konieczne jest wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego 
prawid owe wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy. U ona mieszanka 
betonowa powinna by  zag szczona za pomoc  odpowiednich urz dze  mechanicznych: wibratorów 
wg bnych, powierzchniowych, przyczepnych, pr towych. 

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y stosowa  nast puj ce warunki: 

 wibratory wg bne stosowa  o cz stotliwo ci min.6000 drga  na minut , z bu awami o 
rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie 

poziomej; 

 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora, 

 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w 
warstw  poprzedni  i przytrzyma  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym 
wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym, 

 kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest 
promieniem skutecznego dzia ania wibratora; odleg  ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m, 

 belki ( aty) wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt 
pomostów i charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci, 

 czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk  ( at ) wibracyjn  w jednym 
miejscu powinien wynosi  od 30 do 60 s, 

 zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu; rozstaw wibratorów nale y 

ustali  do wiadczalnie tak, aby nie powstawa y martwe pola. 

Zag szczanie r czne (za pomoc  sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
otkiem drewnianym) mo e by  stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 

ciek ej i pó ciek ej lub gdy zbrojenie jest zbyt g ste i uniemo liwia u ycie wibratorów pogr alnych. 

W przypadku wibratorów wg bnych drgania s  przekazywane przez bu aw  zatopion  w mieszance 
betonowej, po czon  gi tkim wa em z silnikiem elektrycznym. Poniewa  drgania ulegaj  t umieniu w 
mieszance, trzeba tak przesuwa  bu aw , aby poszczególne pola oddzia ywania wibratora zachodzi y 
na siebie. Nale y stosowa  wibratory, które maj  zestawy bu aw o ró nych parametrach.  

Gdy ca a powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si  zaczynem 
cementowym, wibrowanie mo na zako czy . Po zanurzeniu nale y bu aw  kilkakrotnie unosi  na 10-
20  cm  w  gór ,  bo  promie  skuteczno ci  wibracji  nie  jest  jednakowy  na  ca ej  d ugo ci  bu awy.  Po  
przyj tym czasie wibracji bu aw  powoli wyjmuje si , aby nie pozosta  po niej otwór i zanurza w 
nast pne miejsce. Bu awa nie powinna dotyka  deskowania ani zbrojenia. Gdy promie  
oddzia ywania wibratora pokrywa si  z przekrojem s upa, bu aw  zanurza si  w rodku tego 
przekroju. S upy o wi kszym przekroju wibruje si  przez zanurzenie bu awy wzd  kilku osi. Gdy chce 
si  uzyska  powierzchni  elementu g adk  bez raków, trzeba osie wibracji przybli  do deskowania. 

Wa ne jest równie  staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim rodkiem 
antyadhezyjnym. 

Mieszanek pó ynnych i ciek ych nie trzeba wibrowa . Cienkie elementy pionowe grubo ci do 25 cm, 
zag szcza si  wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania s upa b  
st  deskowania cian. O  wirnika powinna by  pionowa. Zasi g wibracji wynosi od 100 do 150 cm. 
Cienkie elementy poziome zag szcza si  wibratorem powierzchniowym, który przesuwa si  po 
powierzchni elementu.  
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Wibrator prowadzi si  tak, aby zachodzi  10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy 
jak pod ogi betonowe wyrównuje si  i zag szcza listwami wibracyjnymi. Mieszank  betonow  mo na 
zag szcza  przez odpowietrzenie, stosuj c odpowiednie p yty odpowietrzaj ce. 

5.1.4. Roboty betonowe w okresie obni onych temperatur 

Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  w temperaturach nie ni szych ni  plus 5°C, zachowuj c 
warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarzni ciem. Uzyskanie wymaganej wytrzyma ci 15 MPa nale y zbada  na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to 
zgody In yniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uk adania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nale y przed 
rozpocz ciem betonowania zabezpieczy  miejsce robót za pomoc  mat lub folii. 

Roboty betonowe mog  by  prowadzone w okresie obni onych temperatur, je eli zostan  
zachowane warunki umo liwiaj ce wi zanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach 
dodatnich. Jako temperatur  obni on , wp ywaj  na spowolnienie tego procesu, przyjmuje si  
temperatur  otoczenia wynosz  poni ej + 10°C, a redni  dobow  temperatur  + 5°C nale y 
traktowa  jako graniczn , przy której mieszank  betonow  u on  w deskowaniu trzeba chroni  
przed utrata ciep a. Je eli przewiduje si  wykonywanie robót betonowych w okresie obni onych 
temperatur, to w dokumentacji technicznej nale y okre li  w ciwa organizacj  i technologi  
wykonania tych robót. W razie konieczno ci nale y ustali  z Projektantem wymagania dotycz ce 
prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do -3, poni ej -3 do -10 oraz poni ej -10 
do -15°C. 

Nie nale y betonowa  konstrukcji w temperaturze poni ej -150C na wolnym powietrzu. 

Sposoby zabezpiecze  stosowanych w celu uzyskania przez beton pe nej mrozoodporno ci - zgodnie z 
instrukcj  ITB nr 282/88: 

 zwi kszenie o oko o 10% ilo ci cementu lub zmian  cementu przewidzianego w projekcie na 
cement wy szej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych bada  porównawczych, 

 dodanie do mieszanki betonowej w ciwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych 
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wst pnych bada  
laboratoryjnych, 

 podgrzewanie sk adników mieszanki betonowej (z wyj tkiem cementu) do odpowiedniej 
temperatury, w celu uzyskania okre lonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 
uk adania w deskowaniu, 

 os anianie elementów lub ca ci konstrukcji materia ami ciep ochronnymi w celu 
zachowania ciep a w mieszance betonowej u onej w deskowaniu lub formie przez czas 
niezb dny do uzyskania przez beton pe nej mrozoodporno ci, 

 ogrzewanie wie ego betonu w deskowaniu za pomoc  pary, ciep ego powietrza lub w 
przypadkach technicznie uzasadnionych - za pomoc  pr du elektrycznego 

 wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkni tych ogrzanych lub w cieplakach 
sta ych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewn trz cieplaka nie ni szej ni  + 
100°C 

Wymienione sposoby zabezpiecze  mog  by  stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym 
przez projektanta, w uzgodnieniu z In ynierem. 

Przed przyst pieniem do betonowania nale y oczy ci  deskowanie ze niegu i lodu oraz sprawdzi  
jego szczelno .  
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Wykonane zbrojenie trzeba chroni  przed oblodzeniem i zasypaniem niegiem odpowiednimi 
os onami. Je eli jednak zbrojenie zosta o oblodzone lub zasypane niegiem, to przed u eniem 
mieszanki betonowej nieg i lód nale y usun . Szczegó owe informacje dotycz ce wykonywania 
robót betonowych w okresie obni onych temperatur s  podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce robót 
nale y zabezpieczy  matami lub foli . 

5.1.5. Kontrola i piel gnacja wie ych betonów 

Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
os onami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed 
deszczem i nas onecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 
12 godz. 

Od zako czenie betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co 
najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ). 

Przy temperaturze +15°C, i wy szej, beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni jak wy ej. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. 

Beton dojrzewaj cy nale y piel gnowa , a wi c: 

chroni  jego ods oni te powierzchnie przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych, 
szczególnie wiatru i promieni s onecznych (w zimie mrozu), utrzymywa  w sta ej wilgotno ci: 

 3 dni w wypadku u ycia cementu portlandzkiego szybkotwardniej cego, 

 7 dni, gdy u yto cementu portlandzkiego, 

 14 dni, gdy u yto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wod  betonu normalnie dojrzewaj cego nale y rozpocz  po 24 h od jego u enia. Je eli 
temperatura wynosi +150C i wi cej, nale y w pierwszych trzech dniach beton polewa  co 3 h w dzie  
i co najmniej raz w nocy, a w nast pnych dniach - co najmniej 3 razy na dob . Je eli temperatura jest 
ni sza ni  +5°C, betonu nie polewa si .  

Obci enie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprz t transportowy (ruch po torach z desek 
grubo ci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci na ciskanie 
co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, e odkszta cenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodze  w 
niedojrza ym betonie. Nie nale y obci  stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich 
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poni ej +100C 
powinien by  odpowiednio przed ony. 

5.1.6. Wyka czanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowi zuj  nast puj ce wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami, 
kruszywa, prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni , 

 kni cia i rysy s  niedopuszczalne, 

 równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada  
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm. 

 dylatacje pionowe i przerwy robocze nale y na ca ej d ugo ci zabezpieczy  ta  dylatacyjn  

Ostre kraw dzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by  oszlifowane pod k tem 45° z wykonaniem 
skosów 3 x 3 cm.  
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Je eli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpo rednio po rozebraniu deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci 
wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji 
po rozdeskowaniu. 

5.1.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezale nie od tego czy s  eksponowane, czy nie 
powinny by  naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzia u. 

Przed przyst pieniem do napraw Wykonawca: 

 jest zobowi zany uzyska  (poza okre lonymi wyj tkami) zgod  In yniera co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. 

 powinien przedstawi  In ynierowi do akceptacji próbki mieszanki w stanie p ynnym. 
Powierzchnia zewn trzna uzupe nie  betonu powinna by  zgodna co do koloru i faktury ze 
stykaj cymi si  z ni  powierzchniami betonu. 

 przed rozpocz ciem napraw i zamówieniem materia ów nale y okre li  technik  naprawy, 
gdy  niektóre rodki wi ce nie nadaj  si  do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien j  przedstawi  przekonsultowa  z przedstawicielem producenta rodków wi cych 
i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska  pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodze  
i je przed przyst pieniem do prac zarz dzaj cemu realizacj  umowy do akceptacji. 

5.1.8. Deskowania i rusztowania 

Prawid owo  wykonania deskowa  i rusztowa  nale y sprawdzi  przed ich u ytkowaniem (dokona  
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do u ytkowania powinno by  potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój no ny, 
podpory) nale y wykona  wed ug projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach 
statyczno-wytrzyma ciowych. Deskowania i zwi zane z nimi rusztowania powinny zapewni  
sztywno  i niezmienno  wymiarów konstrukcji podczas uk adania zbrojenia, betonowania i 
dojrzewania betonu, a wi c w ca ym okresie ich eksploatacji. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z In ynierem. 

Do wykonania robót betonowych realizowanego projektu nale y stosowa  deskowania rozbieralno - 
przestawne systemowe drobnowymiarowe i wielkowymiarowe. 

Belki gzymsowe i gzymsy - wykonywane razem z pokrywami okapowymi - musz  by  wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wyk adzin syntetycznych do deskowa . 

Deskowania s upów o wymiarach prostok tnych mo na wykona  ze sklejki wzmocnionej d wigarkami 
pionowymi lub tarczami. 

Deskowania nieimpregnowane nale y przed u eniem mieszanki betonowej obficie zla  wod . 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y wykona  wg wymaga  
Dokumentacji Projektowej. 

Konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzana na si y wywo ane parciem wie ej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzgl dnia : 

 szybko  betonowania, 

 sposób zag szczania, 

 obci enia pomostami roboczymi. 
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Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:  

 zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,  

 zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu, zapewnia  odpowiedni  szczelno , 

 zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia, 

 wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych. 

 

Wszystkie powierzchnie deskowa  wchodz ce w kontakt z betonem przed przyst pieniem do robót 
zbrojarskich i betonowych nale y gruntownie oczy ci  z pozosta ci wcze niejszego betonu, brudu, 
wszelkich z uszcze  stali i innych zanieczyszcze  powierzchniowych. Nie wolno u ywa  powtórnie 
deskowa  o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem p yty deskowa  nale y pokry  
rodkiem zapobiegaj cym przywieraniu betonu. rodek ten nie mo e zmienia  barwy betonu i po 30 

dniach nie powinien by  toksyczny. 

Ca kowite usuni cie deskowania i rusztowania konstrukcji elbetowej mo e nast pi , gdy beton 
osi gnie wytrzyma  wymagan  wed ug projektu. Wytrzyma  t  nale y sprawdza  na próbach 
przechowywanych w warunkach zbli onych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcjach. 
Wymagania szczegó owe dotycz ce usuwania deskowa  konstrukcji betonowych i elbetowych 
powinny by  podane przez projektanta. Orientacyjnie mo na przyj , e: 

 boczne elementy deskowa  nie przenosz ce obci enia os ci aru konstrukcji mo na usun  
po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci zapewniaj cej nie uszkodzenie powierzchni oraz 
kraw dzi elementów, 

 no ne deskowanie konstrukcji mo na usun  po osi gni ciu przez beton wymaganej 
wytrzyma ci: 

Podpory, d wigary i inne elementy podtrzymuj ce deskowanie wznoszonej konstrukcji nale y usuwa  
w takiej kolejno ci, aby nie spowodowa  szkodliwych napr  w tej konstrukcji. Podczas 
rozdeskowania zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych nale y przestrzega  
nast puj cych zasad: 

 usuni cie podpór deskowania stropu znajduj cego si  bezpo rednio pod betonowym 
stropem jest niedopuszczalne, 

 podpory deskowania nast pnego, ni ej po onego stropu mog  by  usuni te tylko 
cz ciowo; pod wszystkimi belkami i podci gami o rozpi to ci 4 m i wi kszej powinny by  
pozostawione stojaki w odleg ci nie wi kszej ni  3 m, 

 ca kowite usuni cie deskowania stropów le cych ni ej mo e nast pi  pod warunkiem 
osi gni cia przez beton tych stropów wytrzyma ci projektowanej. 

 

Usuwanie deskowa  powinno odbywa  si  pod cis ym nadzorem technicznym.  

 

5.1.9. Beton podk adowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 

Wszystkie betony podk adowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by  
wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zachowaniem nast puj cych wymaga : 

 powierzchnie podk adów pod izolacje powinny by  równe, czyste i odpylone, p kni cia o 
szeroko ci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 

 podk ady pod izolacj  trwa e i nieodkszta calne, wytrzyma  na ciskanie > 9 MPa 

 styki s siaduj cych p aszczyzn z agodzone przez zaokr glenie, promie  zaokr glenia > 30 cm 
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 izolacje w konstrukcjach odwadnianych po one ze spadkiem > 1 % 

 zak ady materia ów rolowych > 10 cm 

 szczeliny dylatacyjne powinny by  uszczelnione ta mami wzmacniaj cymi z PCV o szeroko ci 
min 30 cm 

5.1.10. Warunki szczegó owe wykonania przej  szczelnych typu cuchowego 

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji elbetowych w miejscach przej  ruroci gów 
technologicznych nale y osadzi  mufy z rury wykonanej z w ókien cementowych. Po osadzeniu muf 
cian  mo na betonowa  a w trakcie wykonywania monta u technologicznego w przestrze  mi dzy 

rur  przewodow  i muf  w  nale y cuszek ze stali nierdzewnej w którym osadzone s ruby. 
ruby nale y dokr ci , poniewa  spowoduje to p cznienie cucha i uszczelnienie przej cia. 

5.1.11. Wykonanie otworów, nisz, zag bie  

Wykonawca ma obowi zek cis ego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacj  techniczn , 
uwzgl dniaj c ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub In yniera. Dotyczy to 
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zag bie  w konstrukcjach betonowych. 

Wszystkie konsekwencje wynikaj ce z braku lub nieprawid owo ci tych elementów obci aj  
ca kowicie wykonawc  zarówno je li chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opó nienia w 
wykonaniu prac w asnych i towarzysz cych (wykonywanych przez innych wykonawców). 

6 Kontrola jako ci 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola wykonanych konstrukcji betonowych 

Kontrola jako ci wykonanych robót betonowych obejmuje ocen : 
Prawid owo ci po enia obiektu budowlanego w planie 

Prawid owo ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów np. szczelin 
dylatacyjnych 

Jako ci betonu pod wzgl dem jednorodno ci struktury, widocznych wad i uszkodze  

czna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna by  wi ksza ni  5% ca kowitej powierzchni 

danego elementu a konstrukcjach cienko ciennych 1% 

Lokalne raki nie mog  obejmowa  wi cej ni  5% przekroju danego elementu 

Zbrojenie g ówne nie mo e by  ods oni te. 

6.2. Zakres bada  prowadzonych w czasie budowy 

Podczas robót betonowych nale y prowadzi  systematyczn  kontrol : 

 deskowa  

 jako ci sk adników betonu oraz prawid owo  ich sk adowania, 

 dozowania sk adników mieszanki betonowej, 

 jako ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uk adania i zag szczania, 

 cech wytrzyma ciowych betonu, 

 prawid owego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz cz ciowego lub 
ca kowitego obci enia konstrukcji. 

Kontrola wytrzyma ci betonu na ciskanie powinna by  przeprowadzana na próbkach pobranych 
przy danym stanowisku betonowania. 
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Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie betonowania 
pobra  próbki kontrolne. Cz stotliwo  pobierania próbek i oceny zgodno ci okre la norma PN-EN 
206-1 tab.13. 

6.3. Badania kontrolne betonu 

6.3.1. Badanie wytrzyma ci betonu 

Próbki pobiera si  losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norm  PN-EN 12390-3:2002. Je eli próbki pobrane i 
badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla danej klasy betonu, nale y 
przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji. Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to 
beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spe nienia 
warunku wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si  w 
uzasadnionych przypadkach, za zgod  In yniera, spe nienie tego warunku w okresie pó niejszym, lecz 
nie d szym ni  90 dni. Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci 
betonu na ciskanie w wieku wcze niejszym ni  28 dni. 

Kryteria zgodno ci dotycz ce wytrzyma ci betonu na ciskanie i na rozci ganie okre la norma PN-
EN 206-1 tab. 14; 15; 16. 

6.3.2. Kontrola zgodno ci pozosta ych w ciwo ci betonu 

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli 
jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  
uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejszym SST oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Je eli projekt budowlany nie przewiduje inaczej, to pozosta e badania wykona  nale y zgodnie z 
norm  PN-EN 206-1 

Badania powinny obejmowa : 
 badanie sk adników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu 
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6.3.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 

6.3.3.1. Wymagania ogólne 
Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas  tolerancji N2 zaleca si  w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno ci 
konstrukcji o powa nych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 

Ustalenia projektowe powinny okre la  wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji specjalnych z 
podaniem: 

 zmian warto ci odchyle  dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

 innych typów odchyle , które powinny by  dodatkowo kontrolowane, poza warto ciami 
podanymi w normie, cznie z okre lonymi parametrami i warto ciami dopuszczalnymi, 
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 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dok adno  pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by  okre lona w ustaleniach 
projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w stosunku do osi 
pod nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z osiami cian lub s upów. 
Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci ró noimienne w 
stosunku do uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle  o charakterze 
systematycznym nale y podj  dzia ania koryguj ce. 

6.3.3.2. System odniesienia 
Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne z przyj  
osnow  geodezyjn  stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251 i PN-N-02211:2000. Punkty pomiarowe 
powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.3.3.3.  Fundamenty ( awy-stopy) 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno by  wi ksze ni : 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno by  wi ksze ni : 

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.4.  S upy i ciany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania s upów i cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by  wi ksze ni : 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleg ci usytuowania s upów i cian w planie w stosunku 
do s upów i cian s siednich nie powinno by  wi ksze ni : 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko ci lub d ugo ci w metrach) na 
ka dym poziomie nie powinno by  wi ksze ni : 

 ± 20 mm przy L S 30 m, 

 ± 0,25 (L +50) przy 30 m < L < 250 m, 

 ± 0,10 (L +500) przy L ~ 500 m.  

 

Dopuszczalne odchylenie s upa lub ciany od pionu pomi dzy poziomami przyleg ych kondygnacji o 
wysoko ci h nie powinny by  wi ksze ni : 
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 ± h/300 przy klasie tolerancji N 1 I 

 ± h/400 przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne wygi cie s upa lub ciany pomi dzy poziomami przyleg ych kondygnacji nie powinno 
by  wi ksze ni : 

 ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.  

 

6.3.3.5.  Belki i p yty 
 Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi s upa nie powinno by  

wi ksze ni :  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub p yty o rozpi to ci L nie powinno by  wi ksze ni : 

 ± L300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± L500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych belek nie powinno by  wi ksze ni : 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi dzy belkami nie powinno by  wi ksze ni : 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne wygi cie belek i p yt od poziomu nie powinno by  wi ksze ni : 

 ±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ±10 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych stropów s siednich kondygnacji nie powinno by  
wi ksze ni : 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hj stropu na najwy szej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno by  wi ksze ni : 

 ± 20 mm przy Hi  20 m, 

 ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
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 ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m 

6.3.3.6.  Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by  wi ksze ni : 

 ± 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenie szeroko ci przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie p aszczyzny bocznej od pionu nie powinno by  wi ksze ni : 

 ± 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by  wi ksze ni : 

 -10° mm przy klasie tolerancji N1, 

 -5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi  i po cze  pr tów nie powinno by  wi ksze ni : 

 -10 mm przy klasie tolerancji N1 

 -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3.7.  Powierzchnie i kraw dzie 
Dopuszczalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny by  wi ksze ni : 

 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by  
wi ksze ni : 

 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny by  wi ksze ni : 

 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny by  wi ksze ni : 

 6 mm przy klasie tolerancji N 1, 

 4 mm przy klasie tolerancji N2.  
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Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no  (odchylenie od 
obrysu) w p aszczy nie nie powinno by  wi ksze ni : 

 L/100 ; 20 mm przy klasie tolerancji N 1, 

 L/200  10 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by  wi ksze ni : 

 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.3.8. Otwory i wk adki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wk adek nie powinno by  wi ksze ni :  

 ±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.3.9. Maksymalne odleg ci mi dzy przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002) 
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7 Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" . 
Jednostk  obmiaru jest: 

 1 m3 - kubatury 

 1 m3 - elementy konstrukcyjne jak pod a , stopy , s upy , ciany itp., 

 Sztuka - element prefabrykatu wg rodzaju 

Do obliczenia ilo ci przedmiarowej przyjmuje si  ilo  betonu wg Dokumentacji Projektowej. Z 
kubatury nie potr ca si  rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2  

8 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 

8.1. Odbiór Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu 

Podstaw  odbioru Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie In yniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow  i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia In yniera o wykonaniu Robót 

Zakres Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia In yniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez In yniera. 

8.2. Odbiór ko cowy konstrukcji 

Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez In yniera w Dzienniku Budowy 
zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych Robót zawartych w 
umowie. 

Podczas odbioru ko cowego powinny by  przedstawione nast puj ce dokumenty : 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

 dziennik budowy, 

 protoko y stwierdzaj ce uzgodnienie zmian i uzupe nie  dokumentacji, 

 operaty geodezyjne 

 wyniki bada  kontrolnych betonu, 

 protoko y z odbioru robót zanikaj cych (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi zane z procesem budowy, 
maj ce wp yw na udokumentowanie jako ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z 
ustaw  Prawo budowlane. 

Dla zbiorników pracuj cych w nape nieniu „pod wod " nale y przed wykonaniem izolacji pionowych 
zewn trznych i ociepleniem przeprowadzi  prób  szczelno ci zgodnie z norm  PN-B-10702/1999 
„Wodoci gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania". 

9 Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST 00 "Wymagania ogólne". 

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót , w oparciu o wyniki pomiarów 
i bada  laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
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9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa konstrukcji betonowej w m3 obejmuje: 

 przygotowanie obiektów do betonowania 

 wykonanie projektu mieszanki 

 przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej 

 transport mieszanki betonowej 

 monta  i demonta  szalunków, deskowa  i rusztowa  wraz ze wszelkimi kosztami (np. 
dzier awa, impregnacja, itp.), 

 prace zasadnicze - uk adanie mieszanki betonowej i jej zag szczanie 

 wykonanie przerw dylatacyjnych 

 wyrównanie i wyg adzenie powierzchni betonowych, 

 piel gnacja betonu, 

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, i sprawdze  robót, 

 uporz dkowanie placu budowy po robotach 

 wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, 

10 Przepisy zwi zane 
10.1. Normy 
 

PN-EN-206-1 Beton, w ciwo ci, produkcja, uk adanie i kryteria 
zgodno ci 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu 
powszechnego u ytku. 

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego u ytku - Sk ad, 
wymagania i ocena zgodno ci (Zmiana 1) 

PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzyma ci. 

PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wi zania i 
st ci obj to ci 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody bada . 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz  2: 
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno , 
znakowanie i etykietowanie 

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-91/B-06714.34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno ci 
alkalicznej 

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci 
zanieczyszcze  obcych 

PN-78/B-06714.13 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów 
mineralnych 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw - Oznaczanie 
sk adu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. 
Cz  6: Oznaczanie g sto ci ziarn i nasi kliwo ci 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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PN-ISO 10260:2002 Jako  wody - Pomiar parametrów biochemicznych -
Spektrometryczne oznaczanie st enia chlorofilu a 

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu - Cz  3: Wytrzyma  na ciskanie próbek 
do badania 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

PN-N-02211:2000 Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszcze  -
Terminologia podstawowa 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-M-47900-1:1996 
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Okre lenia, podzia  i 

ówne parametry 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania 
 ramowe 

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Metody pobierania 
i przygotowania próbek cementu 

PN-EN 12390-2:2009 Badania betonu - Cz  2: Wykonywanie i piel gnacja próbek 
do bada  wytrzyma ciowych 

PN-EN 12390-3:2009 Badania betonu - Cz  3: Wytrzyma  na ciskanie próbek 
do badania 

  

PN-EN 12390-5:2009 Badania betonu - Cz  5: Wytrzyma  na zginanie próbek 
do badania 

PN-EN 12390-7:2009 Badania betonu - Cz  7. G sto  betonu 

PN-EN 12390-8:2009 Badania betonu - Cz  8. G boko  penetracji wody pod 
ci nieniem 

PN-EN 12350-1 do 5 :2009 

Badania mieszanki betonowej cz  1 : Pobieranie próbek, 
Cz  2: Badanie konsystencji metod  opadu sto ka, Cz  
3: Badanie konsystencji metod  Vebe, Cz  4: Badanie 
konsystencji metoda oznaczania stopnia zag szczalno ci, 
Cz  5: Badanie konsystencji metoda stolika 
rozp ywowego. 

PN-EN 12350-6:2009 Badania mieszanki betonowej - Cz  6: G sto  

PN-EN 12350-7:2009 Badania mieszanki betonowej - Cz  7: Badanie 
zawarto ci powietrza 

PN-EN 480 -10, 13:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.-Metody bada  

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu- Cz  1-
Wymagania podstawowe 

PN-EN 934-3:2009 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu- cz  3Domieszki 
do zapraw do murów-Definicje, wymagania, zgodno , 
oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-5:2009 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu- cz  5: 
Domieszki dpo betonu natryskowego- Definicje, 
wymagania, zgodno , oznakowanie i etykietowanie 

 
10.2. Inne 
1. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 
2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur. 

Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 
3. Instrukcja ITB nr 306/91 - Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom I - Budownictwo 

ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
5. liwi ski J.: Beton zwyk y. Projektowanie i podstawowe w ciwo ci. Polski Cement, Kraków 

1999.
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1 Wprowadzenie  

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zbrojarskich 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych , które zostan  wykonane w ramach 
Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3 Zakres robót obj tych specyfikacj  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu przygotowanie i monta  zbrojenia przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu obiektów 
projektowanych i przebudowywanych w ramach modernizacji oczyszczalni. 

Szczegó owy wykaz obiektów i elementów zbrojonych przedstawiono w specyfikacji ST-04 -Roboty 
betonowe i elbetowe. 
oraz wszystkich innych nie wymienionych wy ej elementów jakie wyst puj  przy realizacji umowy w 

zakresie: 
a) Roboty przygotowawcze: 
 dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia ów, urz dze  i sprz tu budowlanego. 

 
b) Roboty zasadnicze: 
 przygotowanie zbrojenia, 
 monta  zbrojenia, 
 kontrola jako ci robót i materia ów. 

 
c)  Roboty ko cowe: 
 przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 

1.4 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm oraz okre leniami podanymi                        
w ST-00. „Wymagania ogólne" a mianowicie: 
 
Pr ty stalowe wiotkie - pr ty stalowe o przekroju ko owym ebrowane o rednicy do 40 mm. 
 
Roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich -nale y rozumie  wszystkie prace 
budowlane zwi zane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
 
Zbrojenie niespr aj ce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do niej napr  w 
sposób czynny. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST - 00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow  i ST. 

2 Wymagania dotycz ce materia ów 
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2.1 Warunki ogólne stosowania materia ów 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budow  powinna odpowiada  wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pr ty zbrojeniowe powinny by  dostarczane w kr gach lub prostych 
wi zkach zaopatrzonych w przywieszki zawieraj ce: 

 znak wytwórcy 
 rednic  nominaln  
 znak stali 
 numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej 
 atest hutniczy 

2.1.1 Rodzaje stali zbrojeniowej 

Stal jest stopem elaza (Fe) z w glem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). fosfor 
(P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), mied  (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej g sto  wynosi 7850 
kg/m3 Stal zbrojeniow . zale nie od jej w ciwo ci mechanicznych. zalicza si  do odpowiedniej klasy 
jako ci.  Rozró nia  si  pi  klas  tej  stali:  A-O.  A-I,  A-II,  A-lII  i  A-  IIIN.  W  ka dej  z  tych  klas  stali  
zbrojeniowej wyró nia si  jej gatunki. 

2.1.2 Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 

Klasa i gatunek oraz rednice pr tów stosowanego zbrojenia powinny by  zgodne z projektem. Ni ej 
podano ogólne zasady doboru stali gatunków najcz ciej stosowanych w praktyce. Pr ty ze stali klasy 
A0 gatunku St0S-b s  u ywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach 
z betonu oraz jako zbrojenie no ne w elementach o ma ym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. 

Pr ty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje si  jako zbrojenie no ne w 
konstrukcjach pracuj cych pod obci eniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach 
nara onych na drgania sejsmiczne, na dzia anie ci nienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach 
pracuj cych w rodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed 
korozj . Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b nale y wykonywa  uchwyty monta owe elementów 
prefabrykowanych. 

Pr ty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje si  jako zbrojenie no ne w konstrukcjach pracuj cych 
pod obci eniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwy szonej temperaturze, nara onych 
na drgania sejsmiczne, na dzia anie ci nienia gazów i cieczy, gwa towne dzia anie ci nienia powietrza 
(podmuch) oraz pracuj cych w rodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia 
konstrukcji przed korozj . 

Pr ty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje si  jako zbrojenie no ne. Nie nale y ich jednak 
stosowa  w konstrukcjach poddanych dzia aniu obci  wielokrotnie zmiennych. Nie nadaj  si  do 
spawania ukowego i zgrzewania punktowego. 

Pr ty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje si  jako zbrojenie no ne w konstrukcjach 
elbetowych. Dopuszcza si  u ywanie tej stali w konstrukcjach pracuj cych pod obci eniem 

wielokrotnie zmiennym. 

Podstawowym rodzajem zbrojenia no nego w konstrukcjach z betonu s  pr ty ze stali klasy A-III 
gatunku 34GS. Dopuszcza si  ich stosowanie w konstrukcjach pracuj cych pod obci eniem 
wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracuj cych w podwy szonej temperaturze. 

Pr ty ze stali klasy A-III N gatunku 20G2VY-b s  stosowane jako zbrojenie no ne pod ne w 
elbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia wi kszym ni  0,25%. Nie nale y stosowa  tej 

stali w konstrukcjach poddanych dzia aniu obci  wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych, 
podwy szonej temperatury oraz w konstrukcjach pracuj cych w rodowiskach agresywnych. 
Oprócz pr tów jako zbrojenie konstrukcji elbetowych stosuje si  druty o rednicy 3-5 mm. W 
elemencie elbetowym pr ty no ne zaleca si  wykonywa  ze stali jednego gatunku. W szczególnych 
wypadkach dopuszcza si  stosowanie w jednym przekroju pr tów z ró nych gatunków i klas stali od 
A-0 do A-III N, pod warunkiem uwzgl dnienia ich wytrzyma ci i zakresów stosowania. W wypadku 
stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach w owych, marek itp. wykonuje si  je ze 
stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniow  z importu (a tak e inne gatunki stali, nie 
wymienione wy ej) mo na stosowa  wy cznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu 
dopuszczaj cego do obrotu i stosowania w budownictwie. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-06/170 

ST-06 Roboty zbrojarskie 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kr gach rednicy 55-do-100 cm i masie do 1000 
kg lub w postaci pr tów dlugo ci10 do 12 m Pr ty ze stali klasy A-0 i A-I s  okr e g adkie a ze stali 
wy szych klas okr e ebrowane. 
 

2.2 Wymagania szczegó owe dla materia ów 

2.2.1 Stal oraz pr ty zbrojeniowe. 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. W asno ci 
mechaniczne i technologiczne stali. 

asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada  wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025-1:2007. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie 
powinna wykazywa  p kni , naderwa  i rozwarstwie . 

Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa . Na powierzchni czo owej 
pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia widoczne go ym 
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, 

ery, wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne: 
 je li mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek dla walcówki i pr tów g adkich, 
 je li nie przekraczaj  0,5 mm dla walcówki i pr tów ebrowanych o rednicy nominalnej do 

25 mm, za  0,7 mm dla pr tów o wi kszych rednicach.  
 
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach obj tych zakresem Kontraktu 
stosuje si  stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej i normy PN-89/H-84023.06 

2.2.2 Drut monta owy 

Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego, tzw. wi za kowego. 

2.2.3 Podk adki dystansowe 

Dopuszcza si  stosowanie podk adek dystansowych i stabilizatorów wy cznie z betonu. Podk adki 
dystansowe mog  by  przymocowane do pr tów. 
 

2.3 Deklaracja zgodno ci 

Ka da partia stali musi by  zaopatrzona w atest hutniczy ,w którym musz  by  podane: 
 nazwa wytwórcy 
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215 
 numer wytopu lub numer partii 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz sk ad chemiczny wg analizy wytopowej 
 masa partii 
 rodzaj obróbki cieplnej 

 
na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu pr tów (po dwie 
do ka dej wi zki) musz  znajdowa  si  nast puj ce informacje: 

 znak wytwórcy 
 rednica nominalna 
 znak stali 
 numer wytopu lub numer partii 
 znak obróbki cieplnej 

 

3 Sprz t  

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-00. Wymagania ogólne" pkt. 3. 
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Sprz t u ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien 
spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym. W szczególno ci wszystkie rodzaje 
sprz tu jak: gi tarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by  sprawne oraz posiada  fabryczn  
gwarancj  i instrukcj  obs ugi. 

Sprz t powinien spe nia  wymagania BHP jak przyk adowo os ony z batych i pasowych urz dze  
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obs ugi. powinny by  specjalnie 
oznaczone. Sprz t ten powinien podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obs uguj ce sprz t powinny by  odpowiednio przeszkolone. 

3.2 Sprz t do wykonania robót zbrojarskich 

Do wykonywania zbrojenia winny by  wykorzystywane nast puj ce urz dzenia: 
 urz dzenia i maszyny do prostowania pr tów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 

pr tów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych - np. pro ciarka automatyczna 
 urz dzenia do ci cia pr tów zbrojeniowych na odpowiedni  d ugo  - np. no yce elektro -

mechaniczne 
 urz dzenia do kszta towania pr tów zbrojeniowych - np. gi tarka 
 urz dzenia i sprz t do zgrzewania i spawania pr tów zbrojeniowych - np. spawarka 

elektryczna wiruj ca 
Sprz t nale y przyj  zgodnie ze specyfikacj  lub inny zatwierdzony przez In yniera. 

4 rodki transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST-00.Wymagania ogólne". 

Pr ty do zbrojenia powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu w sposób 
zapewniaj cy unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal 
zbrojeniow  nale y sk adowa  pod zadaszeniem, posortowan  wg wymiarów i gatunków. Odgi te 
pr ty zbrojeniowe powinny by  sk adowane na wydzielonych, uporz dkowanych miejscach, w sposób 
nie powoduj cy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sk adowane by  winny w magazynie 
zamkni tym, w kr gach, posortowane wg wymiarów i gatunków 

5 Wykonanie robót 

5.1 Warunki wykonania robót zbrojarskich 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00. "Wymagania ogólne". 

5.1.1 Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno by  jak okre lono w specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez In yniera. Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty zbrojeniowe. 

5.1.2 Dokumenty, które nale y przedstawi  w trakcie budowy 

Dokumenty dostarczone przez Wykonawc  w trakcie budowy musz  spe nia  wymagania ST-00 
„Wymagania ogólne". 
Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawc  przedstawiaj ce szczegó y gi cia, zestawienia stali i 
uk ad zbrojenia - zgodnie z dokumentacj  projektow . 
 

5.2 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, monta  i odbiór zbrojenia powinien odpowiada  wymaganiom normy PN 91/S-10042, 
a klasy i gatunki stali winny by  zgodne z dokumentacj  projektow . 
Pr ty zbrojeniowe nale y segregowa  wed ug klas i gatunków, rednicy i d ugo ci. Stal w kr gach 
uk ada si  na placu magazynowym na p ask (do o miu warstw) lub opieraj c jeden kr g o drugi. 
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmuj  takie czynno ci jak: 

 czyszczenie, 
 prostowanie, 
 ci cie, 
 gi cie i monta  
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5.2.1 Czyszczenie pr tów 

Zbrojenie powinno by  oczyszczone, aby zapewni  dobr  wspó prac  (przyczepno ) betonu i stali w 
konstrukcji. Nale y wi c usun  z powierzchni pr tów zanieczyszczenia smarami, farb  olejn  itp., a 
tak e uszcz  si  rdz  (lekki nalot rdzy nie uszcz cej si  nie jest szkodliwy). W celu usuni cia farb 
olejnych b  zat uszczenia stosuje si  opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu si  
zanieczyszcze  pr ty wyciera si ; je li jest to niezb dne - równie  papierem ciernym). Nalot rdzy 
uszcz cej si  mo na usun  za pomoc  szczotek drucianych. W razie potrzeby nale y zastosowa  

piaskowanie. Pr ty, przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji, nale y oczy ci  z zendry, lu nych 
atków rdzy, kurzu i b ota. Pr ty zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  

lampami benzynowymi lub czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze. Stal nara on  na cho by 
chwilowe dzia anie s onej wody, nale y zmy  wod  s odk . Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon , 
oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie lub te  przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju poprzecznego pr tów. Stal tylko zabrudzon  mo na 
zmy  strumieniem wody. Pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem ciep ej wody. Mo liwe s  
równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez In yniera. 

5.2.2 Prostowanie pr tów 

Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, prostowarek. Dopuszczalna wielko  
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pr ty u ywane do przygotowania zbrojenia 
musz  by  proste. Dlatego - w przypadku wyst powania miejscowych zakrzywie  - nale y te pr ty 
wyprostowa  przed przyst pieniem do dalszej obróbki (ci cia itd.). Pr ty zbrojeniowe w kr gach 
mo na prostowa  przez wyci ganie za pomoc  np. wci garki. lub mechaniczne prostowanie pr tów 
przy u yciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza si . zw aszcza pr ty wi kszych rednic, 
prostuje si  r cznie za pomoc  klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio 
umocowanymi trzpieniami. 

5.2.3 Ci cie pr tów zbrojeniowych 

Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Oczyszczone i 
wyprostowane pr ty tnie si  na odcinki d ugo ci wynikaj cej z projektu. Wskazane jest sporz dzenie 
w tym celu planu ci cia. Stosuje si  do tego celu no yce r czne, a tak e (zw aszcza w przypadku 
pr tów wi kszych rednic) no yce mechaniczne o nap dzie elektrycznym. No ycami mechanicznymi 
mo na przecina  jednocze nie wi cej ni  jeden pr t. Do ci cia siatek zbrojeniowych stosuje si  
no yce hydrauliczne przewo ne. Ci cia mo na równie  przeprowadza  przy u yciu mechanicznych 
no y. Dopuszcza si  równie  ci cie palnikiem acetylenowym. 

5.3 Monta  zbrojenia  

5.3.1 Wymagania ogólne 
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwi  jego dok adne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem deskowania 
nie mo e ulec zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej nalotem nie 
uszcz cej si  rdzy. Nie mo na wbudowywa  stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zab oconej i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie 
onej wody. Minimalna grubo  otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju 

elementu elbetowego powinna zgodna z dokumentacj  projektow . Je eli nie podano w projekcie 
to powinna wynosi  co najmniej: 
 

 0,07m - dla zbrojenia g ównego fundamentów i podpór masywnych 
 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
 0,05 m - dla pr tów g ównych lekkich podpór i pali 
 0,03 m - dla zbrojenia g ównego 
 0,025m - dla strzemion ram , belek, podci gów i gzymsów, 

Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materia ów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Ustawianie elementów zbrojenia powinno by  wykonywane wed ug przygotowanych schematów 
zapewniaj cych kolejno  robót, przy której wcze niej u one elementy b  umo liwia y dalszy 
monta  zbrojenia.  
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Zbrojenie nale y uk ada  po odbiorze deskowa . Zbrojenie powinno by  trwale usytuowane w 
deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od uszkodze  i przemieszcze  podczas betonowania i 
zag szczania mieszanki betonowej. Pr ty, siatki i szkielety nale y uk ada  w deskowaniu tak, aby 
grubo  otuliny odpowiada a warto ciom podanym w projekcie. 

Szkielety krótkich belek i s upów mo na montowa  na dwóch lub trzech koz ach. Na tych koz ach 
uk ada si  pr ty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku s upa, a 
nast pnie nak ada si  strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okre lonym w projekcie. Po 
po czeniu strzemion z pr tami szkielet odwraca si  i wsuwa w strzemiona pozosta e pr ty, cz c je 
(np. drutem wi za kowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia si  w deskowanie. 

Zbrojenie p yt uk ada  od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza si  kred  lub 
ówkiem ciesielskim rozstaw pr tów no nych (g ównych) i rozdzielczych. Nast pnie rozk ada si  

pr ty no ne i na nich uk ada si  i od razu czy pr ty rozdzielcze usytuowane u do u p yty. Pó niej 
montuje si  pr ty rozdzielcze w zagi ciach pr tów no nych, a na ko cu pr ty u góry p yty. 

Podobnie montuje si  szkielety zbrojeniowe cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania 
wyznacza si  rozstaw pr tów. 
Ustawia si  pr ty pionowe, a nast pnie, poczynaj c od spodu, czy z nimi pr ty poziome. Pionowe 
pr ty cian i s upów przywi zuje si  do pr tów wystaj cych z fundamentu lub poprzedniej 
kondygnacji. D ugo  zak adu powinna by  zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej 
grubo ci otuliny betonowej zaleca si  za  na pr ty specjalne kr ki z tworzywa sztucznego. Pr ty 

czy si  w szkielety, stosuj c zgrzewanie, spawanie lub wi zanie drutem. Po czenia zgrzewane i 
spawane s  sztywne. W deskowaniu mo na pr ty zgrzewa  za pomoc  przewo nych zgrzewarek. W 
zbrojarniach s  instalowane zgrzewarki stale. Do wykonywania siatek zbrojeniowych u ywa si  
zgrzewarek wielopunktowych. Pr ty ze stali spawalnej mo na czy  za pomoc  spawania. 
Wykorzystuje si  do tego celu ró nego rodzaju spawarki. Pr ty nale y wi za  wy arzonym drutem o 
rednicy 1 mm, stosuj c np. w ze  prosty pojedynczy lub podwójny b  w y krzy owe albo 

martwe . Zbrojenie elementów : elbetowych powinno sk ada  si , je li to mo liwe. Z pr tów 
nieprzerwanych na d ugo ci jednego prz a lub jednego elementu konstrukcyjnego. Je eli ten 
warunek nie mo e by  spe niony, to odcinki pr tów trzeba w zasadzie czy  za pomoc  spawania lub 
zacisków mechanicznych. Dopuszcza si  te czenie pr tów na zak ad. Zaleca si , aby po czenia 
pr tów znajdowa y si  w przekrojach, których no no  pr tów nie jest ca kowicie wykorzystana. 
 
Rodzaje po cze  spajanych i sposoby ich wykonania s  podane w PN-B-03264:2002. 

5.3.2 Montowanie zbrojenia 
Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie konstrukcji 
elbetowych mo na ogólnie podzieli  na no ne (nazywane te  g ównym) i uzupe niaj ce, gdzie 

zbrojenie no ne okre lone jest na podstawie oblicze  konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie 
uzupe niaj ce stosowane jest jako technologiczne. 

5.3.3 czenie pr tów za pomoc  spawania 

Spawanie zbrojenia nale y wykona  po uzyskaniu aprobaty In yniera. 
Dopuszcza si  nast puj ce rodzaje spawanych po cze  pr tów: 

 czo owe, elektryczne, oporowe, 
 nak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 
 nak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
 zak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
 zak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 

5.3.4 czenie pojedynczych pr tów na zak ad bez spawania 

Dopuszcza si czenie na zak ad bez spawania (wi zanie drutem) pr tów prostych. 

5.3.5 Skrzy owania pr tów 

Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. s upkami 
dystansowymi. 
Drut  wi za kowy,  wy arzony,  o  rednicy  1  mm u ywa si  do czenia  pr tów o rednicy  do 12 mm. 
Przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1.5 mm. 
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W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y czy  wszystkie skrzy owania pr tów naro nych ze 
strzemionami. 

5.4 Zasady BHP 

Sto y warsztatowe ustawia  w pomieszczeniach zamkni tych lub pod wiatami z umocowanymi od 
strony nawietrznej os onami. Stanowiska po obu stronach sto u nale y oddzieli  siatk  o wysoko ci 
1m, o oczkach max 20mm. Podczas ci cia pr ta no ycami nale y pr t oprze  obustronnie na koz ach 
lub stole zbrojarskim. Ci cie no ycami pr tów o rednicy wi kszej ni  20 mm jest zabronione. Przy 
mechanicznym ci ciu pr tów nie wolno chwyta  r  pr tów w odleg ci mniejszej ni  50cm od 
no yc tn cych. Pr ty o rednicy wi kszej, ni  20mm mog  by  gi te tylko mechanicznie. Zak adanie 
pr tów na mechanicznej gi tarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gi tarki 

Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzd  wyci ganego pr ta w 
czasie prostowania zbrojenia Sk adowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wy cznie do 
pracy zbrojarzy jest zabronione. 

6 Kontrola jako ci 

6.1 Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST-00.Wymagania ogólne". 

Kontrola jako ci Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  
Projektow  oraz podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 

6.1.1. Kontrola zbrojenia 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 
 Sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem 
 Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-82/H-93215 
 Prób  rozci gania wg normy PN-EN 10002-1:2004 
 Prób  zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2002 

6.2 Kontrola jako ci robót zbrojarskich 

Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . Powinno by  ono tak usytuowane, 
aby nie uleg o uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uk adania i zag szczania mieszanki 
betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia 
pr tów betonem stosowa  nale y ró nego rodzaju wk adki i podk adki dystansowe (z zaprawy, stali. 
tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by  po czone drutem wi za kowym w sztywny szkielet. 
Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si  najcz ciej poza placem budowy i gotowe umieszcza 
si  w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by  skontrolowane. Kontrola ta polega 
na sprawdzeniu zgodno ci u onego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si  
wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo  otuliny), rozstaw strzemion, po enie z czy, 

ugo  zakotwienia itp. Dopuszczalne odchy ki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w 
deskowaniu podano w tablicy poni ej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nale y 
odnotowa  w dzienniku budowy. 
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7 Przedmiar i obmiar robot 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest 1 tona (1 t). 

Do obliczenia nale no ci przyjmuje teoretyczn  ilo  (t) zmontowanego zbrojenia, tj. czna d ugo  
pr tów poszczególnych rednic pomno on  odpowiednio przez ich mas  jednostkow  (kg/m). 

Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych ani drutu 
wi za kowego. 

Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów o 
rednicach wi kszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

8.1 Roboty wymienione w ST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 

Bezpo rednio przed przyst pieniem do robót zbrojarskich nale y dokona  odbioru deskowania. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

8.1.1. Dokumenty i dane 

Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s : 
 pisemne stwierdzenie In yniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacj  projektow  i ST, 
 inne pisemne stwierdzenie In yniera o wykonaniu robót 
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8.1.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia In yniera lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
 

8.2 Odbiór ko cowy 

Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu In yniera w dzienniku budowy zako czenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia In yniera na rozpocz cie betonowania elementów, 
których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien podlega  sprawdzeniu: 
 zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow , 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, 
 rozstawu strzemion, 
 prawid owo ci wykonania haków, z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów, 
 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
Do odbioru Robót maj  zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00 „Wymagania ogólne". 

9 Rozliczenie robot 
Cena wykonania 1 tony zbrojenia obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostarczenie materia u, 
 czyszczenie i przygotowanie zbrojenia 
 monta  zbrojenia 
 testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 
 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowi cych w asno  Wykonawcy i 

usuni cie ich poza teren budowy. 

10 Przepisy zwi zane  

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. 

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. - Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane - Dodatkowe 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót w zakresie naprawy i zabezpieczenia betonu, które 
zostan  wykonane w ramach Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w 
omiankach. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3 Zakres robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie robót w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonu uj tych w 
Dokumentacji Projektowej dla niniejszego Kontraktu.  
Zabezpieczenia betonu wyst puj  jako wyk adziny wewn trz zbiorników i obiektów dla cieków 
komunalnych , zmieszanych i przemys owych. 

1.4 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00. 
 
Szczegó owe wymagania dla betonu podaje specyfikacja ST-05 Roboty betonowe. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami 
In yniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
In yniera. 

2 Wymagania dotycz ce materia ów 
2.1 ród a pozyskania materia ów 

Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania i 
zamawiania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez In yniera. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y 
uzyskane z dopuszczalnego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania zawarte w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie post pu robót. 
 

2.2 2.2. Wymagania ogólne dla materia ów 

Materia y stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozj  winny stanowi  rozwi zania 
systemowe i spe nia  

 ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Pow oki ochronne ograniczaj ce dost p agresywnych rodowisk. 
 ZU AT-15/VI.05-4/2003 - Pow oki polimerowo-cementowe. 
 ZUAT-15/VI.08/1999 - rodki do impregnacji betonu. 
 ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów 

budowlanych Cz.1: Wyroby betonowe. 
 ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozj . 
 ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu. 
 PN-EN 197:2002 Cement. 
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2.3 Transport i sk adowanie 

Transport i sk adowanie winno by  zgodne z wymaganiami producenta. 

3 Sprz t 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-00. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót. 
Sprz t u ywany do realizacji robót powinien by  zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jako ci i który uzyska  akceptacje 
In yniera. 
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przyst puj c do robót winien dysponowa  nast puj cym sprz tem: 

 Rusztowaniami przejezdnymi. 
 Agregatem do mycia ci nieniowego. 

4 rodki transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-00. 
 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towarów. rodki transportu winny by  
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
programem zapewnienia jako ci i które uzyska y akceptacje In yniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego 
(ko owego, szynowego, wodnego) tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca 
przyst puj c do Robót winien dysponowa  specjalistycznym samochodem do odbioru i przewozu 
nieczysto ci p ynnych. 
 

5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. 

Naprawy obiektów oczyszczalni cieków przeprowadzi  z u yciem materia ów PCC. Naprawy 
obejmuj : przygotowanie pod a, wykonanie antykorozji ods oni tych pr tów stali zbrojeniowej, 
wykonanie warstwy sczepnej, uzupe nienie ubytków zapraw  naprawcz , ewentualne wyrównywanie 
powierzchni szpachlówk . 

5.1 Przygotowanie robót 
Roboty zwi zane z napraw  konstrukcji betonowych wymagaj : 

 opró nienia istniej cych zbiorników, komór, koryt otwartych z cieczy i osadów, 
 oczyszczenia powierzchni zbiorników z zanieczyszcze  i lu nych cz ci, 
 usuni cia nieczysto ci ze zbiorników. 

Roboty zwi zane z napraw  i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozj  wymagaj  
sprawdzenia w asno ci fizycznych i mechanicznych betonów przewidzianych do zabezpiecze  i 
porównania ich z wymaganiami producenta materia ów systemowych. 

5.2 Naprawa betonu 
Roboty zwi zane z napraw  konstrukcji betonowych obejmuj : 

 Rozkucie i usuniecie skorodowanego betonu. 
 Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miar  potrzeb jego wzmocnienie lub wymian . 
 Zabezpieczenie zbrojenia przed korozj . 
 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni naprawianego betonu. 
 Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. 

 
W przypadku ubytków o grubo ci przekraczaj cej 2 cm do ciany przymocowa  siatk  zbrojeniow . 
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5.2.1 Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezale nie od tego czy s  eksponowane, czy nie 
powinny by  naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzia u. 

Przed przyst pieniem do napraw Wykonawca: 
 jest zobowi zany uzyska  (poza okre lonymi wyj tkami) zgod  In yniera co do sposobu 

wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. 
 powinien przedstawi  In ynierowi do akceptacji próbki mieszanki w stanie p ynnym. 

Powierzchnia zewn trzna uzupe nie  betonu powinna by  zgodna co do koloru i faktury ze 
stykaj cymi si  z ni  powierzchniami betonu. 

 przed rozpocz ciem napraw i zamówieniem materia ów nale y okre li  technik  naprawy, 
gdy  niektóre rodki wi ce nie nadaj  si  do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien j  przedstawi  przekonsultowa  z przedstawicielem producenta rodków wi cych 
i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska  pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodze  
i je przed przyst pieniem do prac zarz dzaj cemu realizacj  umowy do akceptacji. 

5.2.2 Naprawy powierzchni betonowych w obiektach modernizowanych 

Naprawy nale y wykona  poprzez: 
 odkucie otuliny wokó  ods oni tych pr tów zbrojeniowych oraz usuni cie lu nych 

fragmentów betonu, kraw dzie skucia maj  by  prostopad e do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza si  ostrych kraw dzi. 

 oczyszczenie pr tów zbrojeniowych przez piaskowanie oraz powierzchni betonu przez 
piaskowanie lub piaskowanie na mokro, 

 pokrycie odrdzewionego zbrojenia dwukrotnie mineralnym rodkiem do ochrony 
przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej, 

 pokrycie materia em zwi kszaj cym przyczepno  (warstwa szczepna), 
 uzupe nienie otuliny zbrojenia oraz ubytków betonu reprofilacyjn  zapraw  szybkowi  

do napraw betonu na bazie cementu, 
 uszczelnienie nieszczelno ci (rys) materia ami iniekcyjnymi na bazie ywicy epoksydowej, 
 wyrównanie i wyg adzenie powierzchni betonowych szpachlówk  wyrównuj  na bazie 

cementu 
 Przerwy robocze oraz powierzchnia uszkodze  za wyj tkiem miejsc wyst powania 

uszczelnie  powinny by  wype nione bezskurczow  niemetaliczn  zapraw . Kolor zaprawy 
powinien by  dopasowany do przylegaj cego betonu. 

Naprawione w powy szy sposób powierzchnie betonowe nale y zabezpieczy  pow okami 
ochronnymi 
 

5.3 Przygotowanie pod a betonowego. 

Pr ty stali zbrojeniowej z widocznymi ladami korozji lub p kania betonu nale y ods oni  na ca ej 
ugo ci wyst powania korozji. Nale y wykona  tak e skucie betonu lu nego, o mniejszej 

wytrzyma ci, rozku  rys i p kni . Skorodowane na obwodzie wi kszym od 1/3 zbrojenie powinno 
by  ca kowicie odkryte, aby umo liwi  jego dok adne oczyszczenie. Nale y przy tym uwa , aby nie 
uszkodzi  przecinakami pr tów. Kraw dzie ubytków nale y sfazowa  pod k tem 45O. Ca  
powierzchni  przeznaczon  do naprawy nale y oczy ci  stosuj c odpowiednie urz dzenia 
(piaskowanie mocnym materia em ciernym lub wysokoci nieniowe czyszczenie hydrodynamiczne). 
Po oczyszczeniu pod a warto redniej przyczepno ci nie mo e by  mniejsza ni  1,5 N/mm2. 
Warto  pojedynczego pomiaru nie mo e by  ni sza ni  1,5 N/mm2. Warto  pojedynczego pomiaru 
nie mo e by  ni sza ni  1,0 N/mm2. 
Ods oni te zbrojenia oczy ci  przy u yciu agregatu piaskowego (pierwszy stopie  czysto ci). Pr ty 
stali zbrojeniowej nale y zabezpieczy  systemem antykorozji bezpo rednio po oczyszczeniu, zgodnie z 
zaleceniem producenta (dwukrotne malowanie w odst pie 3 godz.). 

5.4 Iniekcja rys i p kni  

Naprawy iniekcyjne wykona  przed reprofilacj  ubytków zaprawami PCC. 

Ustabilizowane rysy w konstrukcji cian nale y zainiekowa  w sposób nast puj cy : 
Rysy suche lub wilgotne o rozwarto ci powy ej 0,3 mm - durometrem epoksydowym o lepko ci ok. 
320mPas  (w  temp.  +20  OC).  Rysy  suche  o  rozwarto ci  do  0,3  mm  -  durometrem  epoksydowym  o  
bardzo niskiej lepko ci ok. 95mPas (w temp. +20 OC). 
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W przypadku konieczno ci wykonania iniekcji uszczelniaj cych nale y: 
 Rysy suche lub wilgotne w konstrukcji cian nale y zainiekowa  w sposób nast puj cy : 
 Rysy o rozwarto ci powy ej 0,3 mm - elastomerem poliuretanowym o lepko ci ok. 150mPas 

(w temp. +20 OC). 
 Rysy o  rozwarto ci  do 0,3  mm -  elastomerem poliuretanowym o bardzo niskiej  lepko ci  ok.  

95mPas (w temp. +20 OC). 
 

5.5 Naprawa pod a betonowego 

Przed przyst pieniem do napraw pod e winno by  zwil one lecz nie nasycone wod . Nale y d  
do powstania tzw. wilgoci matowej, bez filmu wodnego. 
Tak przygotowane pod e pokry  warstw  sczepn . Na wie  warstw  sczepn  na  zapraw  
naprawcz , w sposób r czny (z u yciem narz dzi murarskich), lub maszynowy (z u yciem pomp 
limakowych). Zapraw  naprawcz  nanosi  warstwami po 25mm. Kolejn  warstw  mo na nanie  

gdy poprzednia jest lekko stwardnia a. Je eli zaprawa jest ca kowicie twarda, kolejn  warstw  
nanie  na warstwie sczepnej. Zalecana grubo  ca kowita warstwy zaprawy - od 6 do 100mm. W 
przypadku g bszego ubytku kolejne warstwy mo na nanie  po zwi zaniu poprzednich i tylko na 
warstwie sczepnej. Sposób mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta materia u. 
Ubytki o g boko ci do 10 mm nale y uzupe ni  gruboziarnist  szpachl  naprawcz  , na pod u 
zwil onym wod . Sposób mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta materia u. 
Ubytki wielkopowierzchniowe mo na naprawia  metod  suchego natrysku. Powierzchnia ubytku 
powinna by  lekko zwil ona wod  (ale nie nasycona). Nast pnie nale y nanie  modyfikowan  
zapraw  natryskow . 
Minimalna grubo  warstwy wynosi 10 mm, maksymalna grubo  warstwy przy na eniu 
powierzchniowym wynosi 50 mm (w dwóch warstwach). 
Przy reprofilacji mniejszych powierzchni dopuszczalna jest grubo  warstwy 80 mm, w kilku etapach. 
Przed rozpocz ciem procesu wi zania mo na naniesiony materia  wyg adzi  typowymi narz dziami 
murarskimi. 

5.6 Pow oki ochronne wewn trzne. 

W zbiornikach starych jak i nowych zaleca si  stosowanie jako pow oki chemoodporne materia ów 
mineralnych, odpornych w zakresie pH 3,5 do pH 14, klasa odporno ci XA3. Dzi ki 
paroprzepuszczalno ci oraz bazie chemicznej analogicznej do pod a, zapewniaj  d ugotrwa  
bezproblemow  ochron  zbiorników. Dodatkowo s  ca kowicie odporne na czynniki zewn trzne, 
pr no  pary wodnej w betonie, efekt osmozy oraz promieniowanie UV. Na elementach konstrukcji, 
w których wymagana jest gazoszczelno  - zalecamy elastyfikowane pow oki epoksydowe o wysokiej 
chemoodporno ci. 

5.7 Uzupe nienia w modernizowanych obiektach 

5.7.1 Dylatacje 

Brzegi fugi nale y oczy ci  z wszelkich substancji dzia aj cych rozdzielczo. Winny by  no ne i suche. 
Nierówno ci pod a mo na uzupe ni  szpachlowym materia em PCC lub systemem napraw 
PCC. 
 
Wype nienie dylatacji. Powierzchni  betonu maj  styk z kitem wype niaj cym zagruntowa  do 
wysycenia poliuretanowym materia em gruntuj cym. Nast pnie osadzi  profil PE (tzw. „rundsznur") 
o rednicy wi kszej od szeroko ci wype nianej dylatacji. Profil powinien tworzy  nisz  dla kitu o 
wymiarach ok. G boko  = 50% Szeroko ci. Dylatacj  wype ni  chemoodpornym, modyfikowanym 
zwi zkami w gla kitem poliuretanowym. Sposób przygotowania materia ów podaje instrukcja 
producenta. 

5.8 Wykonanie zabezpiecze  antykorozyjnych 
Roboty zwi zane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozja mog  by  wykonane z 
materia ów systemowych lub te  z czystego cementu tzw. wypalanka. 
Wypalanie przeprowadza si  na wie ym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie cementu w 
beton stalow  pack  do uzyskania g adkiej stalowoszarej p aszczyzny. 

Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozj  materia ami systemowymi obejmuje: 
 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia. 
 Wykonanie wielowarstwowych pow ok zabezpieczaj cych. 
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Roboty wykonywane z materia ów systemowych winny by  wykonane zgodnie z instrukcj  
producenta materia u. 

6 Kontrola jako ci 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00. 

Kontrola In yniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bie co, w miar  post pu 
robót, jako ci u ywanych przez Wykonawc  materia ów i zgodno ci wykonywanych robót z 
Dokumentacj  Projektow  i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczególno ci: 

 Przygotowania pod a. 
 Zgodno ci wykonania ka dej warstwy zabezpieczenia z instrukcj  producenta materia u. 
 Sprawdzenie przyczepno ci do pod a. 

W trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowi zany jest sprawdza  na bie co jako  
dostarczonych materia ów, prawid owo  magazynowania i sposób wykonania robót jak równie  
warunki atmosferyczne maj ce wp yw na wykonywanie i trwa  Robót. 

7 Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 

Obmiar prowadzony b dzie wed ug poni szych wymaga : 
 Obmiar prowadzony b dzie z dok adno ci  0,01 m, a wielko  obmiaru zostanie podana z 

dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku. 
 Powierzchnie oblicza si  jako iloczyn d ugo ci cian w rozwini ciu i faktycznej wysoko ci 

zabezpieczenia, lub jako sum  powierzchni figur geometrycznych opisanych na wykonanym 
zabezpieczeniu. 

 Z powierzchni zabez2piecze  nie potr ca si  powierzchni nie zabezpieczonych, je eli ka da z 
nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Naprawy betonów z wype nieniem bry owych ubytków liczone b  w m3. 
Naprawy dylatacji , przerw roboczych i innych elementów liniowym liczone b  w metrach ugo ci. 
Odtworzenie i wykonanie pow ok zabezpieczaj cych liczone b dzie w m2. 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady i wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz 
obowi zuj cymi Normami. 

9 Rozliczenie robót 
Zasady i wymagania ogólne dotycz ce p atno ci podano w ST-00. 

Podstaw  p atno ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawc  sporz dzona na 
podstawie Przej ciowego wiadectwa P atno ci wystawionego przez In yniera. 

10 Przepisy zwi zane 
 PN-EN 197:2002 Cement. 
 PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
 zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB: 

 ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Pow oki ochronne ograniczaj ce dost p agresywnych rodowisk. 
 ZU AT-15/VI.05-4/2003 - Pow oki polimerowo-cementowe. 
 ZUAT-15/VI.08/1999 - rodki do impregnacji betonu. 
 ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów 

budowlanych. Cz.1: Wyroby betonowe. 
 ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozj . 
 ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu. 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót izolacyjnych, izolacji 
przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, termicznej i akustycznej, przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych , które zostan  wykonane w ramach Kontraktu : Modernizacji i 
rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3 Zakres robót obj tych specyfikacj  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
izolacji: 

 Przeciwwilgociowych i przeciwwodne 
 termicznych i akustycznych 
 izolacje zabezpieczaj ce 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu przygotowanie i wykonanie izolacji przy wykonywaniu obiektów modernizowanych i nowych na 
terenie oczyszczalni w omiankach 

Szczegó y dotycz ce izolacji konstrukcji wg pkt 1.3 specyfikacji ST-05 Roboty betonowe i elbetowe. 

1.4 Okre lenia podstawowe 

IZOLACJA - warstwa, która utrudnia okre lone wzajemne oddzia ywanie dwóch rodowisk (uk adów). 
Izolacj  dzieli si  na: elektryczn , akustyczn , ciepln , przeciwkorozyjn  oraz przeciwwilgociow . 

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I PRZECIWWODNA - izolacja chroni ca konstrukcje stykaj ce si  
gruntem przed wilgoci . 

 izolacja pionowa cian - chroni ciany stykaj ce si  z gruntem przed wilgoci , wod  opadow  i 
gruntow . 

 izolacja pozioma cian - chroni ciany przed kapilarnym podci ganiem wody. Uk ada si  j  
najcz ciej w dwóch miejscach: na awach fundamentowych i w cianach piwnic nad 
stropem. 

 izolacja przeciwwilgociowa - na przyk ad w postaci lakierów bitumicznych, smo y w glowej, 
asfaltu lanego, papy smo owej na lepiku, zabezpieczaj  budowle, pomieszczenia lub 
urz dzenia przed przenikaniem wody i wilgoci . 

IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, która zapobiega niepo danym wymianom ciep a, 
wykonana z materia ów o ma ej przewodno ci cieplnej w formie zasypek, prz dzy, mat. IZOLACJA 
AKUSTYCZNA inaczej D WI KOCH ONNA - jest to rozwi zanie, które zabezpiecza wn trze przed 
przedostawaniem si  niepo danych d wi ków z zewn trz - obni a lub t umi ha asy. Skuteczna 
izolacja wymaga stosowania specjalnych materia ów, które odpowiednio zamontowane i dobrane 
pe ni  funkcj  bariery d wi koszczelne 
SYSTEM - zbiór elementów wyró nionych ze wzgl du na zachodz ce mi dzy nimi powi zania. 
IZOLACJA EPOKSYDOWA Jeden z rodzajów izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje si  
ywice epoksydowe lub kompozyty ywic epoksydowych. Charakteryzuje si  odporno ci  na 

dzia anie wielu substancji chemicznych, np. roztworów kwasów organicznych i nieorganicznych (z 
wyj tkiem kwasu fluorowodorowego i octowego), roztworów wodorotlenków i soli nieorganicznych, 
olejów, paliw silnikowych. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST-00 „Wymagania ogólne" 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00. "Wymagania ogólne". 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-08/185 

ST-08 Roboty izolacyjne 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

2 Wymagania dotycz ce materia ów 

2.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne". 
Wszystkie materia y do wykonania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartych w 
dokumentach odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych. 
Wszystkie materia y zastosowane do robót izolacyjnych musz  uzyska  aprobat  In yniera. 

2.2 Wymagania szczegó owe 

2.2.1 Podstawowe materia y do wbudowania i minimalne wymagania 
 yty styropianowe - styropian powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w normie PN-

EN 13163 i PN-EN 13164 

 yty styropianowe wodoodporne 

 Papa asfaltowa podk adowa i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997 

 Papa termozgrzewalna podk adowa i nawierzchniowa 

 Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622 

 Masy uszczelniaj ce, modyfikowane tworzywami sztucznymi, grubowarstwowe, bitumiczne 
masy uszczelniaj ce; przeznaczone do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zag bionych w gruncie cz ci budynków i budowli; 

 Beton C 8/10, C12/15 

 zestaw (system) farb epoksydowo-poliuretanowych do zabezpieczenia elementów stalowych 

2.2.2 Izolacje wewn trzne 

Materia  b cy kombinacj ywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wype niaczy 
mineralnych, o w ciwo ciach: 

 Minimalna zawarto  rozpuszczalników 

 Materia  twardo-ci gliwy, o bardzo wysokiej odporno ci na cieranie i uderzenia 

 Wysoka odporno  chemiczna 

 Na wod  na cieki komunalne, 

 rednio agresywne cieki przemys owe, 

 rozcie czone kwasy i zasady, 

 wi kszo  soli, 

 uszcze, 

 oleje, smary 

 detergenty. 

 Materia  utwardza si  równie  w pod wod  

 Wymagana trwa  min.10 lat 
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2.2.3 Papy 

2.2.3.1 Papa termozgrzewalna podk adowa 

 Wyko czenie dolnej powierzchni cienk  foli  PE 
 Rodzaj bitumu - SBS 
 Grubo  - 3 - 5 mm 
 Wk adka no na - w óknina poliestrowa 180 - 250 g/m2 
 Si a zrywaj ca pod na - 400 - 800 N/5cm 
 Si a zrywaj ca poprzeczna - 300 - 800 N/5 cm 
 Wyd enie przy sile zrywaj cej pod nej i poprzecznej- 2 - 40% 
 Dolna granica elastyczno ci -20 - - 25°C 
 Odporno  na wysokie temperatury - +70 - +100°C 

 

2.2.3.2 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 
 
Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na 
wierzchniej stronie znajduje si  posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest foli  z 
tworzywa sztucznego: 

 zawarto  asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
 maks. si a rozci g. na pasku szer. 5 cm wzd /w poprzek, min 750 / 700 N 
 wyd enie przy maks. sile rozci g. wzd  / poprzek, min. 40 / 40 % 
 gi tko  w obni onych temperaturach - 25° C 
 odporno  na dzia anie wysokiej temp., w ci gu 2 h +100° C 
 grubo  5,2 ±0,2 mm 
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2.2.4 Styropian wodoodporny 

Do stosowania w bezpo rednim kontakcie z gruntem i izolacji termicznych 
 Ch onno  wody po 24 h < 0,075 % 
 Absorpcja wody przy d ugotrwa ej dyfuzji po 28 dobach dla grubo ci 50 mm < 4,4 % 
 Absorpcja wody przy d ugotrwa ej dyfuzji po 28 dobach dla grubo ci 100 mm < 1,8 % 
 sto  pozorna > 30 kg/m3 
 Napr enia ciskaj ce przy 10 % odkszta ceniu wzgl dnym > 180 kPa 
 Wytrzyma  na rozrywanie si  prostopad  do powierzchni p yty > 350 kPa 
 Wspó czynnik przenikania ciep a l= 0,035 W/mK (w temp. 10°C) 
 Nasi kliwo  wod , krótkotrwa a - po 24 godzinach przy cz ciowym zanurzeniu < 0,02kg/m2  
 Nasi kliwo  wod , d ugotrwa a - po 28 dniach przy ca kowitym zanurzeniu < 0,8% 

 

2.2.5 Emulsje asfaltowe 

Roztwór asfaltowy do gruntowania wymagania wg normy PN-74/B-24622 

2.2.6 Masy uszczelniaj ce do fundamentów i cian 

BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJ CA 
Rodzaj: masa 
Kolor: czarny 
Temperatura stosowania [°C]: od +1 do +35 

sto  [g/cm3]: ok. 0,7 
Przyczepno  do pod a [N/mm2]:  > 0,5 
Szczelno  [MPa]: 0,5 
Zu ycie [drm/rr^]: 3,5-4,5 (zale nie od stopnia obci enia wilgoci /wod ) 
Grubo  warstwy [mm]: 3-4 (zale nie od stopnia obci enia wilgoci /wod ) 
Czas utwardzania [h]: do 3 dni 
Czas obróbki [min]: 60-120 
Sposób aplikacji: cznie 
Sucha pozosta  [%]: 90 
Opakowanie: 30 dm3 

 

2.2.7 Pow oki ochronne na stal i beton do zabezpieczania konstrukcji obci onych ciekami 
komunalnymi 

 Dwusk adnikowy materia  b cy kombinacj ywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z 
dodatkiem wype niaczy mineralnych, o minimalnej zawarto ci rozpuszczalników 
organicznych. 

 Zastosowanie Do wykonywania pow ok ochronnych konstrukcji betonowych i stalowych 
pracuj cych w warunkach sta ego, b  d ugotrwa ego obci enia wod , wod  agresywn  
lub ciekami: w ruroci gach wody przemys owej, w kanalizacji i na oczyszczalniach cieków 
komunalnych i przemys owych. Produkt mo e by  aplikowany na wilgotne pod a 
betonowe. Produkt nie nadaje si  do kontaktu z wod  pitn . 

 ciwo ci 
 

 Minimalna zawarto  rozpuszczalników 
 Materia  twardo-ci gliwy, o bardzo wysokiej odporno ci na cieranie i uderzenia 
 Wysoka odporno  chemiczna 
 Materia  utwardza si  równie  w pod wod  

 

 Odporno  chemiczna Na wod , wod  morsk , cieki komunalne, s abo i rednio agresywne 
cieki przemys owe, rozcie czone kwasy i zasady, wi kszo  soli, t uszcze, oleje, smary i 

detergenty 
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 Odporno  termiczna 
 W rodowisku suchym: do +100°C 
 W rodowisku mokrym: do +60°C, chwilowo do +80°C 

 

2.3 Warunki przyj cia na budow  wyrobów izolacyjnych 

Wyroby do systemów izolacyjnych mog  by  przyj te na budow . je li spe niaj  nast puj ce warunki: 
  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegó owej), 
  w ciwie oznakowane i opakowane, 
 spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

3. Sprz t 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przyst puj cy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego. 

4. rodki transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 

4.1 Wymagania ogólne 
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywa  si  tak aby zachowa  ich dobry stan techniczny. 

4.1.1 Przechowywanie i sk adowanie materia ów 

Materia y powinny by  sk adowane starannie na suchym podk adzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkni tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materia y te nale y uk ada  na podk adzie z desek 
lub p yt betonowych i przykrywa  szczelnie brezentem lub foli . 
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania nale y ustawia  w pozycji stoj cej ci le jedno obok drugiego najwy ej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzy y zwart  ca  zabezpieczon  dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesuni ciem i uszkodzeniem. 

Rolki papy i lepiki nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chroni cych pap  
przed zawilgoceniem, dzia aniem promieni s onecznych i z dala od grzejników. Rolki nale y ustawia  
w stosy w pozycji stoj cej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera  nie wi cej ni  1200 rolek, a 
odleg  mi dzy stosami powinna wynosi  nie mniej ni  80 cm. 

rodki gruntuj ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa  w szczelnie zamkni tych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 
Materia y suche - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
Izolacja termiczna - p yty ze styropianu i we ny mineralnej , p yt z polistyrenu przechowywa  w 
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzia ywaniem warunków atmosferycznych, 
Siatki zbroj ce, listwy, profile, ok adziny - przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
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4.1.2 Wymagania dotycz ce transportu 

Izolacje z mas bitumicznych dost pnych w beczkach stalowych, nale y transportowa  w pozycji 
le cej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczaj c beczki przed mo liwo ci  toczenia i ocierania 
si . Beczki te mo na przy prze adunku przetacza , lecz w sposób bardzo ostro ny celem unikni cia 
ewentualnego otworzenia si  beczki. 

Transport materia ów izolacyjnych nale y wykonywa  zgodnie z wymogami aktualnej normy. rodki 
transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi. Materia y 
powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
pa stwowych lub wiadectwach ITB. 
Rolki papy nale y przewozi  krytymi rodkami transportu, adowane w jednej warstwie, w pozycji 
stoj cej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem si  i uszkodzeniem. Materia y 
wchodz ce w sk ad systemu docieple  nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami producentów 
materia ów. 

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  
sprz tem mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy. kleszczowy lub chwytakowy. Przy 
za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w 
czasie transportu nale y stosowa : kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materia y wy ció kowe, 
amortyzuj ce, takie. jak: maty s omiane, wióry drzewne. p yty styropianowe, cinki pianki 
poliuretanowej. 
 

5 Wykonanie robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 
Wszystkie izolacje wykona  zgodnie z dyspozycj  projektanta zawart  w dokumentacji 
wykonawczej. 

5.1 Przygotowanie powierzchni pod izolacj  

Pod a pod izolacje przeciwwodne - wype nienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych 
oraz sfazowanie naro y: 

 przed rozpocz ciem prac pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów, 
 pod e pod izolacj  powinno by  suche i czyste, bez lu nych ziaren, kurzu itp.,, w obiektach 

wymaganych projektem przez hydropiaskowanie 
 podk ad zawilgocony i przemarzni ty nie mo e by  gruntowany. 
 podczas tej fazy budowy woda nie mo e dosta  si  pomi dzy pod e a pow ok  gruntow . 

Lu ne fragmenty pod a nale y usun . Wyprawy tynkarskie powinny by  zatarte na ostro, 
nie mog  by  wyg adzane, ponadto musz  by  stwardnia e. 

5.2 Sposób wykonania izolacji - wymagania ogólne 

Wszystkie izolacje wykona  zgodnie ze szczegó ow  instrukcj  producenta zastosowanych 
materia ów izolacyjnych. 

5.2.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Izolacje wodochronne nale y uk ada  podczas: 
 bezdeszczowej pogody 
 po wykonaniu wszelkich robót poprzedzaj cych g ówne prace izolacyjne 
 po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 
 przy temperaturze powy ej 5°C przy u yciu materia ów bitumicznych i 15°C przy uk adaniu 

folii z tworzyw sztucznych, o ile nie s  podane przez producenta odr bne wymagania 
 
Podk ad pod izolacje powinien by  trwa y nieodkszta calny i przenosi  wszystkie dzia aj ce na  
obci enia. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-08/190 

ST-08 Roboty izolacyjne 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

Powierzchnia podk adu pod izolacje przyklejane lub izolacje pow okowe z materia ów bitumicznych 
powinna by  równa, bez wg bie , wypuk ci oraz p kni , czysta, odt uszczona i odpylona i zatarta 
na ostro, a pod izolacj  z tworzyw sztucznych równie  g adka. 
W przypadku nierówno ci wi kszych ni  5 mm/m nale y zastosowa  warstw  wyrównawcz  z 
zaprawy cementowej 1:3 - 1:4, za  przy nierówno ciach mniejszych ni  5 mm/m nale y wykona  
warstw  wyrównawcz  z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu 
lub z gotowych zapraw wyrównuj cych. 
Naro a powierzchni izolowanych powinny by  zaokr glone promieniem nie mniejszym ni  3 cm lub 
zfazowane pod k tem 45o na szeroko  i wysoko  co najmniej 5 cm od kraw dzi. 
Podk ad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj  z pap asfaltowych lub innych materia ów 
przyklejanych do podk adu lepikiem asfaltowym powinien by  zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsj  asfaltow . 

5.2.1.1 Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nale y przeprowadza  w temperaturze 
powy ej 5oC  i  poni ej  35oC lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podk ad powinien by  
suchy, a jego wilgotno  nie powinna przekracza  5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie 
mo na rozpocz  nie wcze niej jak po 21 dniach od uko czenia betonowania. Zaleca si  jednak aby 
beton by  co najmniej 28 dniowy. 
Gruntowanie pod izolacje smo owe wykona  smo  dachow  wg PN-72/C-9701 a pod izolacje 
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsj  asfaltow  wg BN-82/6753-01. 
Mieszanie materia ów smo owych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Pod e powinno by  
sprawdzone i przygotowane. 

5.2.1.2 ciwa izolacja 

Izolacje z mas bitumicznych 
Pow oki bitumiczne nale y nak ada  p dzlem. Izolacj  nak ada  warstwami tak, aby ka da warstwa 
stanowi a jednolit  ci  pow ok  przylegaj  do powierzchni podk adu. 
Nie wolno rozcie cza  materia ów smo owych z rozpuszczalnikami ani miesza  go z innymi 
materia ami izolacyjnymi. Substancje nale y w beczce rozmiesza . 
Izolacje z materia ów rolowych 
Do materia ów rolowych zalicza si : 
 Papy zwyk e na osnowie z tektury budowlanej, w ókna szklanego lub poliestrowego 
 Papy termozgrzewalne 
 Membrany samoprzylepne 
 Folie z tworzyw sztucznych 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by  szczelna, ci a i dobrze przylegaj ca do pod a lub 
podk adu. Na powierzchni izolacji nie powinny wyst powa  p cherze, fa dy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materia ów bitumicznych nale y wykonywa  w temperaturze 
nie ni szej ni  5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie ni szej ni  15oC. Papy 
nale y przykleja  na zagruntowane pod e i mi dzy sob  w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi 
masy bitumicznej i doci niecie do pod a ju  u onej warstwy. 
Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  izolacji oraz pomi dzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosi  1,0-1,5 mm. Przy uk adaniu izolacji pod y 
szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie powinna by  nie 
mniejsza ni  10 cm. Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te wzgl dem 
siebie o 20 cm. Folie nale y uk ada  lu no na izolowanych powierzchniach z ewentualnym 
punktowym przyklejeniem zak adów szeroko ci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gor cym 
powietrzem lub sklejanie. Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. P ynnych folii wykonuje si  wg zalece  
podanych przez producenta tych wyrobów. 
Membrany samoprzylepne uk ada  na g adkim i zagruntowanym pod u. Na p aszczyznach 
pionowych zaleca si  na górnej kraw dzi mocowa  membran  mechaniczne a na powierzchniach 
poziomych i pionowych dociska  wa kiem do pod a. Izolacje paroszczelna (paraizolacj ) wykona : 
 
 z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej powlekanej z zak adami sklejonymi lepikiem, 

onych lu no na pod u lub 
 z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uk adanej na zak ad wynosz cy co najmniej15 cm 
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5.2.2 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe  

5.2.2.1 Izolacja akustyczna i termiczna posadzek 
Izolacja w konstrukcji pod ogi powinna by  wykonana z materia u w stanie powietrznosuchym. 
Izolacj  nale y uk ada  szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu si  mostków cieplnych 
ub d wi kowych. Izolacje wykonywane z p yt powinny by  uk adane na spoin  mijan . 
Izolacja cieplna lub przeciwd wi kowa powinna by  chroniona w czasie dalszych robót przed 
uszkodzeniem. 

5.2.2.2 Wykonanie izolacji 
Materia  izolacyjny nale y uk ada  na pod u, którego wilgotno  nie mo e przekracza  3% lub na 
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
Je eli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to nale y sprawdzi  
prawid owo  powierzchni pod a i ewentualnie wykona  warstw  wyrównawcz . Pod e pod 
izolacj  ciepln  lub przeciwd wi kow  powinno by  równe i poziome. W przypadku nierówno ci 
przekraczaj cych ±5 mm pod e powinno by  równane. Jako warstwa wyrównawcza mo e by  
zastosowana warstwa suchego piasku o grubo ci 1-2 cm. 

yt styropianowych nie wolno uk ada  na izolacjach z materia ów wydzielaj cych substancje 
organiczne, rozpuszczaj ce polistyren. W szczególno ci p yty styropianowe nie mog  by  uk adane na 
pow okach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych 
stosowanych na zimno, a. tak e nie powinny by  przykrywane pap . P yty styropianowe mog  by  
natomiast uk adane na pow okach z lepików asfaltowych stosowanych na gor co lub przyklejane tymi 
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 
Przed rozpocz ciem uk adania izolacji przeciwd wi kowej na stropie mi dzypi trowym, zaliczanym 
do I lub II kategorii zagro enia po arowego, nale y umie ci  wzd cian pasek materia u 
izolacyjnego o szeroko ci równej wysoko ci konstrukcji pod ogi. Pasek powinien by  punktowo 
przymocowywany do ciany. 
 

5.2.3 Izolacja termiczna cian 

5.2.3.1 Przygotowanie pod a 
Przed przyst pieniem do robót szczególnie wa ne jest bardzo dok adne sprawdzenie jako ci pod a 
ciennego. Dotyczy to jego wytrzyma ci powierzchniowej, stopnia równo ci i p asko ci powierzchni 

oraz czysto ci. 
Powierzchni  pod a nale y oczy ci  z kurzu, py u, s abo zwi zanych z pod em pow ok malarskich i 
tynków. 
Próbki materia u izolacyjnego o wymiarach 100x100mm nale y przyklei  w ró nych miejscach 
elewacji (8-10 próbek). 
Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi  na ca ej powierzchni próbki na 
grubo  ok. 10 mm. 
Próbk  docisn  do pod a. Przyczepno  sprawdza  po 3 dniach poprzez prób  r cznego 
odrywania przyklejonej próbki. Mo na przyj , e pod e posiada wystarczaj  wytrzyma , je eli 
podczas próby odrywania materia  izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania ca ej 
próbki z klejem i warstw  fakturow  konieczne jest oczyszczenie elewacji ze s abo zwi zanej z 
pod em warstwy. Pod e zagruntowa rodkiem zwi kszaj cym przyczepno . Je eli ponowna 
próba da wynik negatywny, nale y o tym fakcie poinformowa  projektanta i In yniera. 
W przypadku cian wykazuj cych odpowiedni  wytrzyma , ale odznaczaj cych si  zbyt du  
nierówno ci  powierzchni, nale y wykona  warstw  wyrównawcz . 
W przypadku du ych odchy ek od pionu nale y przed rozpocz ciem prac wykona  wyrównanie za 
pomoc  tynku  wg  ST-12  „  Roboty  wyko czeniowe  „  i  ST-14  „Roboty  elewacyjne  z  ociepleniem"  
korekty grubo ci izolacji. Przy nierówno ciach pod a do 10mm nale y zastosowa  szpachlówk  
systemow  lub zapraw  cementow  1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilo ci ok. 4-5% (wagowo). 
Przy nierówno ciach pod a od 10 do 20mm nale y zastosowa  takie same rozwi zania jak wy ej, 
ale wykonywa  je w kilku warstwach. W przypadku nierówno ci powy ej 20 mm nale y zastosowa  
napraw  przez naklejenie materia u termoizolacyjnego o odpowiedniej grubo ci. W takim przypadku 
zaleca si  dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uk adu ocieplaj cego za pomoc czników 
mechanicznych. 
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5.2.3.2 Przyklejanie p yt styropianowych 
 
Przed przyklejeniem p yt styropian powinny by  odpowiednio wysezonowany. Na budowie p yty nie 
powinny by  wystawione na dzia anie warunków atmosferycznych przez czas d szy ni  7 dni; 
po e powierzchnie p yt musz  by  przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 

yty styropianowe nale y mocowa  do pod a poziomo (wzd  d szej kraw dzi) z zachowaniem 
mijankowego uk adu spoin pionowych. Nie mog  tworzy  si  spoiny krzy owe. Spoiny p yt nie mog  
znajdowa  si  na p kni ciach w cianie oraz na przej ciach mi dzy ró nymi materia ami ciennymi. 
Na ca ej powierzchni ocieplanej ciany p yty powinny dok adnie przylega  do siebie. Niedopuszczalne 
jest wyst powanie masy klej cej w spoinach. Nak adanie masy klej cej nast puje tzw. metod  
"pasmowo-punktow ". Szeroko  pasma masy klej cej wzd  obwodu p yty powinna wynosi  co 
najmniej 3 cm. Na pozosta ej powierzchni mas  nale y roz  plackami o rednicy 8-12cm. czna 
powierzchnia na onej masy klej cej powinna obejmowa  co najmniej 40%. Ilo  masy klej cej i 
grubo  Jej warstwy zale  od stanu pod a, musi by  jednak zapewnienie dobrego styku ze cian , 
co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepno ci. W praktyce grubo  warstwy masy klej cej nie 
powinna przekracza  1cm. Po na eniu masy klej cej na p yt  nale y j  bezzw ocznie przy  do 
ciany i dok adnie docisn  a  do uzyskania równej p aszczyzny z s siednimi p ytami, co sprawdza si  

poprzez przy enie aty drewnianej. Je eli masa klej ca wyci nie si  poza obrys p yty, trzeba j  
usun . P yty wie o przyklejanej nie wolno dociska  po raz drugi ani jej porusza . P yty nale y 
przykleja  przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza ni  5°C. 

yty styropianowe przykleja si  pasami od do u do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy 
startowej. Na cianach z prefabrykatów, p yty styropianowe tak nale y przykleja , aby styki mi dzy 
nimi nie pokrywa y si  ze z czami cian. Spoiny mi dzy p ytami nie mog  te  przebiega  w naro ach 
otworów (np. okien), ani na rysach i p kni ciach w cianie. 
Powierzchnia przyklejanych p yt styropianowych powinna by  równa, a ewentualne szpary mi dzy 
nimi, wype nione paskami styropianu lub piank  poliuretanow . 
 

5.2.4 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 

O ile w dokumentacji projektowej nie zaznaczono inaczej elementy stalowe nale y zabezpieczy  
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z zasadami: 

 przygotowanie pod a. 
 Stal - oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 1/4 stopnia czysto ci wg PN-ISO 8501-1 lub 

pokryta ci  pow ok  farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji stalowych (do 
czasowej ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia sucha, pozbawiona 

uszczu i kurzu. Stal ocynkowana - ogniowo - oczyszczona i bardzo dok adnie odt uszczona, 
powierzchnia sucha, pozbawiona t uszczu i kurzu. 

 Stal ocynkowana - natryskowo - pod e zagruntowane farb  epoksydow  do gruntowania 
(do czasowej ochrony) powierzchni stalowych szczególnie eksploatowanych w atmosferze 
agresywnej chemicznie. 

 gruntowanie pod a. 
 Pierwsza warstwa - malowanie farb  epoksydow  do gruntowania uniwersaln  tiksotropow  

do systemów epoksydowych i poliuretanowych przeznaczon  do malowania powierzchni 
konstrukcji stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery 
przemys owej jedn  warstw  o grubo ci 100 ^m. 

 Druga warstwa - malowanie farb  epoksydow  do gruntowania tiksotropow  przeznaczon  
do gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstw  
o grubo ci 100 ^m. 

 malowanie nawierzchniowe. 
 Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do 

malowania konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o grubo ci 50 
^m. elastyczna, twarda oraz odporna na dzia anie czynników mechanicznych. Wykonana 
pow oka powinna by  dobrze przyczepna do pod a, elastyczna, twarda oraz odporna na 
dzia anie czynników mechanicznych, odporna na promieniowanie s oneczne, na czynniki 
atmosfery chemicznej oraz na rozpuszczalniki organiczne. 
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5.2.5 Pow oki izolacyjne z materia ów na bazie ywicy epoksydowej i oleju smo owego 

Pow oki izolacyjne z materia ów na bazie ywicy epoksydowej i oleju smo owego nale y wykona  
wewn trz komór i zbiorników, zgodnie z dokumentacj  projektow  i niniejsz  ST. 
 
Dla obiektów modernizowanych przed wykonaniem pow ok izolacyjnych nale y przygotowa  pod e 
poprzez: 

 czyszczenie hydrodynamiczne, 
 wype nienie wi kszych ubytków odpowiednimi zaprawami naprawczymi, 
 szpachlowanie cienkowarstwowymi wyprawami. 

Powierzchni  betonow  nale y trzykrotnie pokry rodkiem izolacyjnym na bazie ywicy 
epoksydowej i oleju smo owego przy pomocy p dzli lub szczotek. Pow oka izolacyjna mo e by  
stosowana na wilgotne pod e, elastyczne - zdolne przenosi  zarysowania pod a. Stosowa  mo na 
do betonu, stali, w pomieszczeniach zamkni tych i na zewn trz, pod ziemi , w wodzie, w 
urz dzeniach maj cych kontakt ze ciekami, w konstrukcjach stalowych maj cych kontakt z wod . 
Nie nadaje si  do kontaktu z wod  pitn  oraz do pomieszcze  wewn trznych dla ludzi i zwierz t. 

6 Kontrola jako ci 
Ogólne zasady kontroli jako ci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak poni ej. 

6.1 Zasady kontroli jako ci robót 

Nale y sprawdzi  zgodno  rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami okre lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy ka dym odbiorze robót zanikaj cych nale y stwierdzi  ich jako  w formie protoko ów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Warunki bada  materia ów izolacyjnych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez In yniera. 

6.2 Odbiory mi dzyoperacyjne 

Odbiorom mi dzyoperacyjnym (odbiór robót zanikaj cych) podlegaj  nast puj ce prace: 
 przygotowanie powierzchni do gruntowania 
 zagruntowanie powierzchni 
 po enie ka dej warstwy izolacji 
 ci  warstw 

Odbiór ka dego etapu powinien by  potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
In ynier na podstawie zg oszenia Wykonawcy. 
 

6.3 BHP i ochrona rodowiska 

Materia y na bazie smo y lub asfaltu np. Abizol zawiera sk adniki lotne, których pary s  palne, a w 
pewnych st eniach wybuchowe. 

Przy pracy z np. Abizolem nale y unika  ognia. Palenie papierosów w pobli u miejsca roboczego 
wzgl dnie sk adowiska mo e spowodowa  zapalenie par rozpuszczalników, które jako ci sze od 
powietrza zbieraj  si  nad ziemi  i rozchodz  si  we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, 
jak równie  w miejscach sk adowania, musz  by  umieszczone napisy ostrzegawcze p.po . Robotnicy 
powinni by  poinstruowani o niebezpiecze stwie palenia ognia i papierosów w pobli u 
wykonywanych izolacji. 
Unika  nale y zbyt cz stego zetkni cia materia ów smo owych lub asfaltowych ze skór , a w wypadku 
podra nienia naskórka stosowa  nacieranie ma ci  wazelinow . 
Przy zastosowaniu materia ów ywicznych ci le przestrzega  instrukcji BHP dostarczonej przez 
producenta. 
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7 Przedmiar i obmiar robot 
 
Jednostk  obmiarow  robót izolacyjnych jest m2 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Gotowo  do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk adaj c In ynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj  powykonawcz  robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowi zuj cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, 
je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne. 
Roboty zwi zane z wykonaniem niektórych izolacji nale  do robót ulegaj cych zakryciu. Zasady ich 
przej cia s  okre lone w ST- 00 „Wymagania ogólne" 

Sprawdzeniu podlega: 
 zgodno  z dokumentacj  techniczn , 
 rodzaj zastosowanych materia ów, 
 przygotowanie pod a, 
 prawid owo  wykonania izolacji, 
 sprawdzenie wytrzyma ci, równo ci, czysto ci i stanu wilgotno ci pod a lub podk adu, 
 sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej i dok adno ci jej po czenia z pod em, 
 sprawdzenie dok adno ci obrobienia naro y, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

pod ogowe itp., 
 sprawdzenie czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu. 

Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci dostarczonych 
materia ów z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza si  stosowania do robót izolacyjnych materia ów 
których w ciwo ci techniczne nie odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm lub wiadectw 
ITB. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych. 

9 Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST- 00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Roboty izolacyjne - przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne, akustyczne , p.po arowe rozliczane 

 w m2 powierzchni izolowanej. 

10 Przepisy zwi zane 

10.1 Normy:  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami 
stosowane na gor co 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podk adowa na w ókninie przeszywanej 

PN-EN 14933:2009 
Lekkie wyroby wype niaj ce i izolacyjne do zastosowa  w 
budownictwie l dowym i wodnym-Wyroby ze styropianu 
(EPS)produkowane fabrycznie- Specyfikacja 
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PN-B- 
24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lanie 
krótkotrwa ej nasi kliwo ci wod  metod  cz ciowego zanurzenia. 

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lanie 
nasi kliwo ci wod  przy d ugotrwa ym zanurzeniu. 

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lanie absorpcji 
wody przy d ugotrwa ej dyfuzji. 

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z we ny 
mineralnej ( WM) produkowane fabrycznie- Specyfikacja 

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
( EPS) produkowane fabrycznie- Specyfikacja 

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby polistyrenu 
ekstrudowanego ( XPS) produkowane fabrycznie- Specyfikacja 

PN-EN 13165:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej 
piankipoliuretanowej ( PUR) produkowane fabrycznie-Specyfikacja 

PN-EN 13166:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z pianki 
fenolowej styropianu ( PF) produkowane fabrycznie- Specyfikacja 

PN-EN 13167:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze szk a 
piankowego( CG) produkowane fabrycznie- Specyfikacja 

PN-EN 13168:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z we ny 
drzewnej ( WW) produkowane fabrycznie- Specyfikacja 

PN-EN 13169:2009 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
ekspandowanego perlitu ( EPB) produkowane fabrycznie-
Specyfikacja 

PN-EN1172:2009 Wyroby do izolacji cieplnej- Ocena zgodno ci 
 

10.2 Inne 

Instrukcja producenta 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonaniem konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych , 
które zostan  wykonane w ramach Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w 
omiankach. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót obj tych Specyfikacj  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie konstrukcji i elementów stalowych. 

1.4 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
okre leniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" 
 
Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, s ce do wykonania projektowanego obiektu 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Roboty powinny by  wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami 
In yniera. Przed przyst pieniem do realizacji robót Wykonawca zobowi zany jest do opracowania 

asnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji In yniera n/w dokumentacji 
wykonawczej : 

 
 Projekt technologii spawania zawieraj cy : 

 metod  spawania, sprz t i materia y, 
 kolejno  wykonania spoin, przy której wyst puj  najmniejsze odkszta cenia i napr enia 

spawalnicze, 
 pozycje czonych elementów przy spawaniu, 
 sposób prostowania elementów po spawaniu, 
 rodzaje obróbki spoin, 
 metody kontroli i bada . 

 

 Projekt organizacji budowy uwzgl dniaj cy wytyczne organizacji budowy oraz sprz t 
przewidziany do zastosowania przez Wykonawc  i warunki budowy. Do projektu organizacji 
budowy nale y projekt transportu, technologii monta u oraz projekty rusztowa  i innych 
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowa  ca kowite 
bezpiecze stwo ludzi i montowanej konstrukcji. 
 

 Projekt technologii zabezpiecze  antykorozyjnych przewidzianych niniejsz  Dokumentacj  
Projektow , obejmuj cy : 

 
 warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po 

zmontowaniu konstrukcji, uwzgl dniaj c zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego 
styków monta owych w trakcie monta u, 

 technologi  wykonywania zabezpiecze  antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu 
budowy, z uwzgl dnieniem ró nic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów 
konstrukcji, naprawy uszkodze  pow ok w czasie monta u i zabezpieczenia styków 
monta owych, 
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 szczegó y techniczne rozwi za  zabezpiecze  antykorozyjnych poszczególnych 
elementów konstrukcji, szczególnie przy dylatacjach i innych elementach wymagaj cych 
wi kszej staranno ci, 

 wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli, 
 zestawienie materia ów i sprz tu do wykonania pokrycia z podzia em na cz  dotycz  

wykonania konstrukcji i cz  dotycz  monta u. 

2 Wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne" 
Wszystkie materia y przewidywane do wbudowania b  zgodne z dokumentacj  projektow , 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami In yniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a wytwarzania i wydobywania 
materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In ynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie . 

2.1 Akceptowanie u ytych materia ów 

Do wykonania konstrukcji stosowa  mo na wy cznie materia y, których dostawcy posiadaj  
Aprobaty Techniczne. 

2.2 Stal konstrukcyjna 

Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji nale y u ywa  stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali 
(np. pochodz ce z importu) mog  by  zastosowane przez Wytwórc  za zgod  In yniera je li 
posiadaj : 
 aprobaty techniczne ITB dopuszczaj ce materia  do stosowania w budownictwie 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub PN 
 Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norma europejsk  wprowadzona do zbioru norm 

polskich 
 Na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania 

2.3 Tryb post powania przy dostawach stali 

Stal dostarczana na budow  powinna: 
 mie  trwa e ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG; 
 mie  wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, 
 spe nia  wymagania okre lone w normach przedmiotowych: 

 dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 
 dla blach eberkowych wg PN-73/H-92127 
 dla walcówki, pr tów i kszta towników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 
 dla k towników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998 
 dla ceowników, wg PN-EN 10162:2005 

 
Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  
zaopatrzony ka dy element lub partia materia u. Atest powinien zawiera : 

 znak wytwórcy 
 profil 
 gatunek stali 
 numer wyrobu lub partii 
 znak obróbki cieplnej 
 cechowanie materia ów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych 

Odbiór wyrobu na budowie winien by  dokonany na podstawie ostatecznego protoko u odbioru 
wyrobu w wytwórni wraz z o wiadczeniem, e usterki wykryte w czasie odbiorów 
mi dzyoperacyjnych zosta y usuni te. 
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2.4 czniki i materia y spawalnicze 

Zamówienia na czniki i materia y spawalnicze sk ada Wytwórca stalowej konstrukcji u 
zaakceptowanych przez In yniera wytwórców tych materia ów. Na Wytwórcy konstrukcji ci y 
obowi zek egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzaj cych spe nienie 
wymaga  postawionych w normie przedmiotowej dotycz cej danego wyrobu lub materia u. Atesty 
musz  by  przedstawione wraz z dostaw  ka dej partii czników i materia ów spawalniczych. 
Badania, które warunkuj  wystawienie atestów Wytwórca czników lub materia ów spawalniczych 
przeprowadza na w asny koszt. Materia y pochodz ce z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny by  
atestowane w zakresie ustalonym przez In yniera na koszt w asny Wytwórcy konstrukcji. 

Spe nione musz  by  wymagania PN-89/S-10050, PN-90/B-03200 i norm przedmiotowych: 
 ruby z bem sze ciok tnym. Klasy dok adno ci A i B - PN-EN ISO 4014:2004 
 asno ci mechaniczne cz ci z cznych. Próba skr cania i minimalne momenty skr caj ce 

dla rub i wkr tów o rednicach znamionowych od 1 mm do 10 mm - PN-EN 20898-7:1997 
 Cz ci z czne. Nieci ci powierzchni. ruby, wkr ty i ruby dwustronne specjalnego 

stosowania - PN-EN 26157-3:1998 
 Nakr tki sze ciok tne. Klasa dok adno ci C - PN-EN ISO 4034:2004 
 Ko nierze i  ich  po czenia  -  ruby i  nakr tki  -  Cz  1:  Dobór  rub i  nakr tek -  PN-EN 1515-

1:2002, 
 Materia y dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do r cznego spawania ukowego stali o 

wysokiej wytrzyma ci. Oznaczenie - PN-EN 757:2000 
 drut do spawania stali kwasoodpornej 00H18N9 (stosownie do przyj tej metody spawania: 

elektrody otulone lub drut do spawania TIG) 
Wytwórca powinien przestrzega  okresów wa no ci stosowania elektrod wed ug gwarancji dostawcy. 

czniki powinny by  przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozj  i w sposób umo liwiaj cy segregacj  na poszczególne asortymenty. Materia y 
spawalnicze nale y przechowywa  ponad pod og  w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 
pomieszczeniach. czniki i materia y spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okre lonej stalowej 
konstrukcji mostowej powinny by  oddzielone od pozosta ych. 

2.5 Materia y do zabezpiecze  przeciwkorozyjnych 

 farby epoksydowe odpowiadaj ce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, 
PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001, 

 emalie epoksydowe odpowiadaj ce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C- 
81932:1997, 

 emalie poliuretanowe odpowiadaj ce wymaganiom norm PN-C-81935:2001, 
 farby krzemianowo-cynkowe odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-

81919:2002/AP1:2004, 
 inne wyroby malarskie gruntuj ce i nawierzchniowe, które powinny odpowiada  

wymaganiom aprobat technicznych. 
 Rozcie czalniki (woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, 

spirytus denaturowany i inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie) 
 rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a 
 utwardzacze do wyrobów lakierowych 
 konstrukcje stalowe, które zgodnie z projektem nale y podda  ocynkowaniu, oczy ci  w 

procesie rutowania do stopnia czysto ci Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8503:1999. Rodzaj pow oki – 
cynkowanie ogniowe, rednia grubo  pow oki 70µm – dostosowa  do C5-I kategorii 
korozyjno ci rodowiska wg PN-EN ISO 12944-5:2001.  

 

2.6 Stal kwasoodporna 

Zastosowana stal kwasoodporna powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  i odpowiada  
normie PN-EN 10088-1:2007. 
 

 Stal konstrukcyjna kwasoodporna ( kszta towniki i blachy) - 0H18N9; 
 Elektrody do czenia elementów ze stali kwasoodpornej 
 czniki: kotwy rozporowe ze stali kwasoodpornej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i ruby 

ze stali kwasoodpornej, 
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3 Sprz t 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie monta u obowi zani s  
do przedstawienia In ynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprz tu. In ynier jest uprawniony 
do sprawdzenia, czy urz dzenia d wigowe i zbiorniki ci nieniowe posiadaj  wa ne wiadectwa 
wydane przez Urz d Dozoru Technicznego. 

Do wykonania robót proponuje si  u ycie nw sprz tu 
 Rusztowania 
 Wci garki 
 uraw samochodowy 

Wykonawca na danie In yniera jest zobowi zany do próbnego u ycia sprz tu w celu sprawdzenia 
jego przydatno ci. Sprawdzenie powinno odbywa  si  w obecno ci przedstawiciela In yniera. 

4 rodki transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 

4.1 Transport od dostawcy i sk adowanie stali konstrukcyjnej 
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywa  
si  tak, aby powierzchnia stali by a zawsze czysta, wolna zw aszcza od substancji aktywnych 
chemicznie i zanieczyszcze  mog cych utrzymywa  wilgo . Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny 
by  utrzymywane w stanie suchym i sk adowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest d ugotrwa e sk adowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 

4.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich po enia 

Elementy sk adowane na placu budowy musz  by  transportowane do miejsca wbudowania w 
sposób gwarantuj cy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy d wigów musz  
by  podnoszone przy u yciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpiecze stwa (próbne 
uniesienie na wysoko  20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio 
wyekwipowana za oga). 

5 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 
Je li w projekcie nie okre lono klasy, to wytwarzanie konstrukcji powinno by  zgodne z 
podstawowymi wymaganiami zawartym w PN-B-06200:1997 
 

 Monta  nale y prowadzi  zgodnie z projektem konstrukcji i projektem monta u z 
zastosowaniem rodków zapewniaj cych stateczno  w ka dej jego fazie oraz osi gni cie 
projektowanej no no ci i sztywno ci po zako czeniu robót. 

 Elementy, zespo y i uk ady konstrukcyjne powinny by  trwale i w sposób widoczny 
oznakowane, 

 zgodnie z symbolik  podan  na rysunkach monta owych. Przed przyst pieniem do scalania 
elementów nale y uprzednio naprawi  wszystkie ich uszkodzenia, które mog y powsta  w 
czasie transportu i sk adowania. W ka dym stadium monta u konstrukcja powinna mie  
zdolno  do przeniesienia si  wywo anych wp ywami atmosferycznymi oraz obci eniami 
monta owymi, sprz tem i materia ami. Dodatkowe st enia i zakotwienia monta owe 
zaprojektowane przez wykonawc , odpowiednio do przyj tej metody monta u, powinny by  
uzgodnione z projektantem konstrukcji. Metod  monta u konstrukcji okre li wykonawca w 
projekcie monta u, z uwzgl dnieniem za  projektowych, warunków placu budowy oraz 
posiadanego sprz tu i do wiadczenia. 

 Przed rozpocz ciem monta u na placu budowy powinny by  spe nione wszystkie niezb dne 
warunki okre lone dokumentacji projektowej oraz w projekcie monta u. 

 Projekty monta u opracowane przez podwykonawców wymagaj  uzgodnienia 
zagospodarowania placu budowy z In ynierem. 

 Projekt organizacji monta u, winien by  opracowany na podstawie dokumentacji 
projektowej. 

 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-09/201 

ST-09 Konstrukcje stalowe  

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

 Przyj ta metoda monta u powinna zapewni : 
 

 wymagan  jako  robót, 
 bezpiecze stwo pracowników prowadz cych roboty monta owe, 
 krótki cykl inwestycyjny 

 

 W trakcie realizacji projektu monta u jest wymagany nadzór autorski projektanta konstrukcji. 
 Wymagania szczegó owe dotycz ce prac monta owych okre la norma PN-B-06200:2002. W 

odniesieniu do po cze  monta owych nale y jeszcze doda  nast puj ce wymagania wg 
normy PN-B-06200:2002: 
 

 sta e po czenia elementów konstrukcji powinny by  wykonywane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu ca ej konstrukcji lub jej niezale nej cz ci, 

 przek adki stosowane do regulacji konstrukcji w po czeniach nale y wykonywa  ze stali 
o takich samych w ciwo ciach plastycznych jak stal w konstrukcji, a po osadzeniu 
nale y je zabezpieczy  przed wypadni ciem, 

 w po czeniach rubowych zak adkowych szczelina w styku niespr anym nie powinna 
przekracza  2 mm, a w styku spr anym 1 mm; stosowane podk adki nie powinny by  
cie sze ni  2 mm, 

 je li zastosowanie przek adek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, jest konieczna 
odpowiednia korekta elementów w wytwórni lub na budowie, po odpowiednim 
uzgodnieniu z projektantem konstrukcji i monta u. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powinno by  wykonane zgodnie z 
dokumentacj  projektow . Inny sposób zabezpiecze  mo liwy jest po przed eniu przez 
wykonawc  projektu zabezpiecze  i jego zatwierdzeniu przez In yniera.  

5.1 czenie elementów 

5.1.1 Po czenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musz  by  przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej. Je li zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych 
(w czaj c w to spoiny szczepne) musi by  to zaakceptowane przez In yniera wpisem do Dziennika 
Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów monta owych (uszy) 
do podnoszenia lub zamocowa  wymaga zgody In yniera. In ynier mo e za da  wykonania oblicze  
sprawdzaj cych skutki przyspawania uchwytów monta owych. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaj  badaniu, ocenie jako ci i odbiorowi. Warunki techniczne 
wykonania, zakres bada  kontrolnych i kryteria odbioru po cze  spawanych podano w normie PN-B-
06200:2002. 

 Roboty spawalnicze powinni by  wykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawnionych 
do danego procesu spawania. 

 Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny by  suche, czyste i wolne od 
widocznych p kni  i karbów. 

 Elementy w trakcie spawania nale y zabezpieczy  przed bezpo rednim oddzia ywaniem 
wiatru, deszczu i niegu. 

 Cz ci do spawania nale y tak zestawi , a spoiny tak wykona , aby ko cowe wymiary 
elementu lub zespo u konstrukcyjnego spe nia y tolerancje wytwarzania i monta u okre lone 
w normie PN-B-06200:2002. 

 Cz ci przygotowane i z one do spawania powinny by  unieruchomione za pomoc  spoin 
sczepnych, uchwytów klinowych, przewi zek lub z czy rubowych, 

 ugo  spoin czepnych nie powinna by  mniejsza ni  5-krotna grubo  grubszej z czonych 
cz ci i nie mniejsza ni  40 mm. 

 Spoiny sczepne p kni te oraz nieprzewidziane do w czenia do spoiny projektowanej 
powinny by  wyci te. 

 Przewi zki, uchwyty klinowe czy rubowe cz ce blachy przygotowane do spawania nie 
mog  ogranicza  dost pu niezb dnego do wykonania spoiny i powinny zapewni  swobod  
poprzecznego skurczu wykonanego styku 
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5.1.2 Spawanie konstrukcji ze stali kwasoodpornej 

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej czenie konstrukcji ze stali kwasoodpornej 
nale y wykona  metod  spawania TIG lub spawanie elektrodami otulonymi (MMA). Przyj ta technika 
spawania powinna by  omówiona w projekcie technologii spawania opracowanym przez wykonawc . 

Przy monta u elementów wykonanych ze stali kwasoodpornej nale y stosowa  przek adki izolacyjne, 
a przy spawaniu nale y chroni  elementy instalacji i urz dzenia poprzez ich os oni cie przed opi kami 
i odpadami spawalniczymi, przed zabrudzeniem odpadami budowlanymi, farbami. Do obróbki 
powierzchni ze stali kwasoodpornej nale y stosowa  odpowiednie narz dzia. 
 
Przygotowanie elementów do spawania 
Przed ka dym spawaniem stali kwasoodpornej nale y: 

 obszar spawania i przyleg ych powierzchni oczy ci  z brudu, oleju i farby 
 usun  pozosta ci po szlifowaniu Sposoby 

przygotowania elementów do spawania: 
 obróbka skrawaniem 
 staranne r czne szlifowanie 

5.1.3 Po czenia rubowe 

Po czenia zak adkowe lub nak adkowe - stosowa  g ównie na stykach pasów i rodników belek oraz 
upów. 

Po czenia doczo owe - stosuje si  w w ach i stykach konstrukcji pr towych (ramowych, 
szkieletowych i kratowych) 
Po czenia rubowe wykona  zgodnie z projektem i oraz wymaganiami norm PN-90/B-03200 i PN-B-
06200:2002. 

ugo  cz ci gwintowanej trzpienia ruby powinna by  dobrana tak, aby pod nakr tk  pozostawa  
nie mniej ni  jeden zwój gwintu w po czeniach niespr anych i nie mniej ni  cztery zwoje w 
po czeniach spr anych. Spr enie po czenia doczo owego uzyskuje si  dzi ki kontrolowanemu 
dokr ceniu nakr tek rub wysokiej wytrzyma ci. 
Do czenia elementów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej nale y stosowa ruby , podk adki itp. z 
tych samych materia ów. 
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Trzpie  gwintowany powinien zawsze wystawa  poza nakr tk  po jej dokr ceniu. Nakr tki i 
podk adki rub zaleca si  stosowa  odpowiednio do klasy wytrzyma ci rub i rodzaju po czenia 
rubowego, np. wg tabeli 1. 

Nakr tka i eb ruby powinny bezpo rednio i przez podk adki dok adnie przylega  do powierzchni 
czonych cz ci. Nakr tki nale y zak ada  tak, aby oznakowanie klasy by o widoczne. Podk adki 

klinowe stosuje si , gdy powierzchnia czonych cz ci jest odchylona wi cej ni  3° od p aszczyzny 
prostopad ej do osi ruby. Podk adki hartowane (twarde) powinny by  u ywane w po czeniach 
spr anych, przy czym do rub klasy 10.9 - pod bem i nakr tk ruby, a do rub klasy 8,8 - pod bem 
lub pod nakr tk  od strony dokr cania. Podk adki hartowane nale y zak ada  stron  sfazowan  od 
strony ba i nakr tki . ruby i nakr tki nie powinny by  spawane, chyba e tak przewidziano w 
projekcie. 

Dokr canie rub w po czeniach niespr anych powinno zapewni  dobre przyleganie cz ci 
czonych. Dopuszcza si  pozostawienie szczelin do 2 mm, je eli docisk cz ci czonych nie jest 

wymagany w projekcie. ruby powinny by  dokr cane zwyk ym kluczem (bez przed enia) do 
pierwszego oporu, tj. si  jednej r ki cz owieka lub si  powoduj  pierwsze uderzenie klucza 
udarowego. 

ruby w po czeniach spr anych s  najcz ciej dokr cane przy u yciu kluczy dynamometrycznych.  

Si  naci gu trzpieni rub okre la si  metod  kontrolowanego momentu dokr cenia Mo, którego 
warto  powinna by  przyj ta wg zalece  producenta lub okre lona do wiadczalnie. 

W tabeli 2 podano warto ci momentów dokr cenia rub nieocynkowanych, pozwalaj ce uzyska  
odpowiednie si y spr enia So, w zale no ci od ruby i sposobu smarowania wg normy PN-B-
06200:2002. 

Po czenia cierne wymagaj  odpowiedniego przygotowania powierzchni stykowych, zgodnie z 
projektem, w którym przyj to dany wspó czynnik tarcia u. Klasyfikacj  powierzchni stykowych w 
po czeniach ciernych, w zale no ci od wspó czynnika tarcia i sposobu obróbki powierzchni styku, 
podano w tablicy 3 wg normy PN-B-06200:1997. 
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Po czenia doczo owe wymagaj  zastosowania rub wysokiej wytrzyma ci, które dokr ca si  w 
sposób jak w po czeniach ciernych. 
W normie PN-B-06200:2002 w podano wymagania dotycz ce tolerancji wykonania powierzchni 
styków dociskowych i monta u po cze . 

5.2 Podpory i zakotwienia konstrukcji stalowych 

Podpory konstrukcji jak: awy, stopy, p yty, ruszty fundamentowe wraz z elementami wyrównuj cymi 
i kotwi cymi musz  by  wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami norm przed rozpocz ciem 
monta u. 

No no  fundamentów i zakotwie  powinna by  dostateczna do bezpiecznego przeniesienia 
obci  monta owych. Podpory konstrukcji musz  by  utrzymywane przez ca y czas monta u w 
stanie zapewniaj cym bezpieczne przekazywanie obci . 
 
Podstawy s upów stalowych ustawia  na fundamentach za po rednictwem podk adek stalowych 
umo liwiaj cych regulacj  po enia i pionowo  oraz wykonanie podlewki. czna powierzchnia 
pakietów podk adek stalowych powinna Stanowi  co najmniej 15% powierzchni podstawy s upa, z 
tym e na ka da rub  powinny przypada  po dwa pakiety. 

Usytuowanie pakietów sta ych powinno umo liwi  otoczenie ich podlewk  cementowa. Podlewk  
cementow  wykona  w temperaturze dodatniej wg projektu lub zgodnie z norm  PN-B-06200:2002. 
Kielichy stóp fundamentów po osadzeniu s upów wype ni  nale y betonem klasy nie ni szej ni  klasa 
betonu fundamentu na wysoko  2/3 g boko ci kielicha. Pozosta  cz  kielicha nale y wype ni  po 
uzyskaniu odpowiedniej wytrzyma ci pierwszej partii betonu i po usuni ciu klinów monta owych. 

Dopuszczalne odchy ki rozmieszczenia podpór i rub kotwi cych w stosunku do wymaganego 
po enia i poziomu okre la norma PN-B-06200:1997- tablica 15. 
Osie s upów w planie na poziomie górnej powierzchni stóp fundamentowych powinny by  
usytuowane z dok adno ci  ±5 mm w stosunku do projektowanego po enia zgodnie norm  PN-B-
06200:1997-tablica 16. 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-09/205 

ST-09 Konstrukcje stalowe  

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne po monta u 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozj  wykonywane jest w Wytwórni, gdzie 
wykonuje si  wszystkie warstwy pow oki zabezpieczaj cej przed korozj  z wy czeniem ostatniej 
warstwy nawierzchniowej. Po uko czeniu monta u pow ok  antykorozyjn  nale y doko czy  zgodnie 
z projektem. 
 

6 Kontrola jako ci 
Ogólne zasady kontroli jako ci robot podano w Specyfikacji ST-00. 
Szczegó owe wymagania dotycz ce przeprowadzenia ocen, bada  i odbiorów stalowych konstrukcji 
budowlanych okre la norma PN-B-06200:1997. 

6.1 Ocena monta u oraz pomiary i badania odbiorowe 

Wykonawca ma obowi zek prowadzi  kontrol  jako ci prowadzonych przez siebie robót, niezale nie 
od dzia  kontrolnych In yniera. 

Ocena monta u konstrukcji dotyczy: 
 Kontrolnych pomiarów geodezyjnych przed rozpocz ciem, podczas i po uko czeniu monta u 
 Stanu podpór oraz rub fundamentowych i ich usytuowania 
 Zgodno ci metody monta u z projektem i spe nienia wymaga  bhp 
 Stanu elementów konstrukcji przed monta em i po zamontowaniu 
 Wykonania i kompletno ci po cze  
 Wykonania pow ok ochronnych 
 Naprawy elementów, konstrukcji, po cze  i pow ok ochronnych i usuwania innych 

nieprawid owo ci 

6.2 Kontrola jako ci zabezpieczenia antykorozyjnego 
 kontrola procesu oczyszczenia powierzchni 
 ocena przygotowania powierzchni do nak adania pow ok 
 wygl du powierzchni poprzez ocen  wzrokow  np. pod k tem jednolito ci barwy, si y krycia i 

wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kwaterowanie, uszczenie, sp kania i zacieki 
 grubo  pow ok wg PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2409:1999 

Pomiary kontrolne prawid owo ci wykonania prac monta owych w zakresie po enia elementów 
powinny by  prowadzone metodami geodezyjnymi za pomoc  sprz tu pomiarowego z dok adno ci  
zapewniaj ca zachowanie wymaganych tolerancji monta u. 

6.3 Odbiory cz ciowe 

Harmonogramy odbiorów cz ciowych sporz dza In ynier po zapoznaniu si  z programem monta u. 
Harmonogramy stanowi  integraln  cz  akceptacji programów. 

6.4 Odbiór ko cowy konstrukcji 

Odbiór ko cowy konstrukcji powinien obejmowa  sprawdzenie i ocen  dokumentów kontroli i bada  
z ca ego okresu realizacji w celu ustalenia czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami normy PN-B-06200:2002 

Nale y sprawdzi  w szczególno ci: 
 podpory konstrukcji, 
 odchy ki geometryczne uk adu, 
 jako  materia ów i spoin, 
 stan elementów Konstrukcji i pow ok ochronnych, 
 stan i kompletno  po cze . 

 
W protokole odbioru nale y poda  min.: 

 przedmiot i zakres odbioru, 
 dokumentacj  zgodno ci wykonania z wymaganiami, 
 dokumentacj  technologiczn  (operacyjn ), 
 dokumentacj  wysy kow , 
 dokumentacj  powykonawcz  
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 dokumentacj  kontroli jako ci, 
 deklaracj  zgodno ci ( wiadectwo jako ci) 
 protoko y odbiorów cz ciowych, 
 parametry sprawdzane w obecno ci komisji odbioru, 
 stwierdzone usterki oraz decyzj  komisji odbioru. 
 Operaty geodezyjne 
 Operat z zabezpieczenia antykorozyjnego 
 Operat dokr cenia rub 

7 Przedmiar i obmiar robot 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

Jednostk  obmiaru jest : 
 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie 
 1 kg - dla elementów ze stali profilowej kwasoodpornej,  
 1 m2 - dla krat pomostowych itp. 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje si  za odebrane je eli zosta y wykonane zgodnie z Specyfikacj , Dokumentacj  
Projektow  i poleceniami In yniera. 

9 Rozliczenie robót 
 

a) Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje: 
 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostarczenie materia ów 
 przygotowanie konstrukcji 
 pasowanie 
 wst pny monta  
 monta  konstrukcji stalowej 
 naprawa uszkodze  
 zabezpieczenie antykorozyjne 
 odbiory i testy 
 uporz dkowanie terenu 

b) Cena 1 kg konstrukcji ze stali kwasoodpornej 
 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostarczenie materia ów 
 przygotowanie konstrukcji 
 pasowanie 
 wst pny monta  
 monta  konstrukcji stalowej 
 naprawa uszkodze  
 odbiory i testy 
 uporz dkowanie terenu 

c) Cena 1 m2 krat pomostowych 
 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostarczenie materia ów 
 przygotowanie konstrukcji 
 pasowanie 
 wst pny monta  
 monta  krat 
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 naprawa uszkodze  
 odbiory i testy 
 uporz dkowanie terenu 

 

10 Przepisy zwi zane 

10.1 Normy: 
PN-82/S-10050    Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 

PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 10088-1:2007   Stale odporne na korozj . Cz  1: Gatunki stali odpornych na korozj  

PN-EN 10163-1:1999  Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz 
kszta towników walcowanych na gor co. Wymagania ogólne 

 

PN-73/H-92127   Blachy stalowe eberkowe 

PN-EN ISO 12944-5:2001  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za 
pomoc  ochronnych systemów malarskich -- Cz  5: Ochronne 
systemy malarskie 
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1 Wprowadzenie  

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót wyko czeniowych w 
zakresie cz ci wewn trz obiektów (posadzki w wiatach i kontenerach ), jak i zewn trz pokrycia 
dachowe, roboty elewacyjne ( ok adziny z p yt, tynki ) przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych , które zostan  wykonane w ramach przedsi wzi cia Modernizacji i rozbudowy 
oczyszczalni cieków w omiankach. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3 Zakres robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót 
wyko czeniowych w obiektach zgodnie z dokumentacj  projektow . 

1.4 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

Konstrukcja no na -lekki ustrój konstrukcyjny sk adaj cy si  z elementów - profili no nych 
(zbieraj cych obci enia i przekazuj cy je na zawiesia) oraz elementów cz cych ze sob  profile 
no ne (profile porzeczne) czonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, 

czniki) 

Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wod  lub specjalna substancja suchej 
mieszanki tynkarskiej 
Okres przydatno ci mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spe nia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

yta wype niaj ca - element wype niaj cy pola konstrukcji no nej. Element nie mo e przenosi  
adnych innych obci  poza ci arem w asnym. 

Pod e - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podk ad na który nak ada si  kolejne warstwy.  
Posadzka jest u ytkow , powierzchniow  warstw  pod ogi i jednocze nie jej wyko czeniem 
zewn trznym. Posadzki mog  by  jedno- lub wielowarstwowe 
Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wype niaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikuj cych przygotowana fabrycznie lub na placu budowy 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , ST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
podano w ST 00 „Wymagania ogólne" . 
Prace powinny by  wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i z zachowaniem wymaga  
niniejszej ST. 
Niezb dne odst pstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by  uzasadnione zapisem w Dzienniku 
Budowy, potwierdzonym przez In yniera. 
 

2 Wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00 „Wymagania 
ogólne „ pkt.2. 
 
Dopuszcza si  zamienne rozwi zania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 
 spe nienia tych samych w ciwo ci technicznych 
 przedstawienia zamiennych rozwi za  na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania) 
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 uzyskania akceptacji In yniera  

Zastosowane materia y do wykonywania pokry  dachowych i elewacyjnych powinny odpowiada  
polskim normom i posiada  miedzy innymi: 
 aprobaty techniczne ITB dopuszczaj ce materia  do stosowania w budownictwie 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub PN 
 Certyfikat na znak bezpiecze stwa 
 Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norma europejsk  wprowadzona do zbioru norm 

polskich 
 Na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania 

2.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a i farb zarabianych wod  nale y stosowa  wod  
odpowiadaj  wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez bada  laboratoryjnych mo e by  stosowana tylko wodoci gowa woda pitna. 

2.2 Piasek 

Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególno ci: 
 nie zawiera  domieszek organicznych, 
 mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 

rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
rednioziarnisty - odmiany 2. 

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 
0,5mm. 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwyk e." 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonane mechanicznie. 
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement portlandzki wed ug normy PN-EN 197-
1:2002 „Cementy powszechnego u ytku". Za zgod  In yniera mo na stosowa  cement z dodatkiem 

la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura 
otoczenia w ci gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i 
jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowych 
sk adników zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

2.4 Masa tynkarska i masy wyrównawcze 

Mas  tynkarsk  przygotowa  zgodnie z instrukcj  producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej. 
Nale y zwróci  uwag  na termin stosowania mieszanki, warunki przechowywania i transportu. Suche 
masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych. 
Masy wyrównawcze i naprawcze do pod y powinny odpowiada  wymaganiom aprobat 
technicznych 

2.5 Warunki przyj cia na budow  wyrobów do robót tynkowych 
 
Wyroby do robót tynkowych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki: 
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  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegó owej), 

  w ciwie oznakowane i opakowane, 
 spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.6 Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny by  przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych opakowaniach, 
uk adanych na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  10. 
Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przechowywa  w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw mo na przechowywa  na sk adowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

2.7 ytki posadzkowe  

Na posadzki w pomieszczeniach zamkni tych nale y stosowa  p ytki typu gres grubo ci 1,2 +1,5 cm o 
parametrach min.: 

 nasi kliwo  < 0.5% ( dla pomieszcze  technologicznych wskazana 0.3%) 
 twardo  > 8 w skali Mocha 
 wytrzyma  na zginanie 45N/mm2 
 odporne na plamienia, kl. 5 wg ISO 10545-14 
 Odporno  na odczynniki chemiczne: 

 
 na kwasy i zasady o s abym nat eniu, wg ISO 10545-13 - ULA -ULB 
 na kwasy i zasady o mocnym st eniu wg ISO 10545-13 - UHA-UHB 

 
 antypo lizgowo  min. klasa R12, 
 odporne na cieranie ( cieralno  wg bna max.130 mm3) 
 mrozoodporne - wg ISO 10545-12 

 

2.8 Preparat do fug 
 Trwale elastyczny 
 Chemoodporny 
 Zabezpieczaj cy przed rozwojem grzybów 
 sto  ok. 1,02 kg/dm3 
 Odporno  na temperatury od -40°C do +70°C, 

2.9 Zaprawy do monta u p ytek 

Do przyklejania p ytek nale y stosowa  wysokoplastyczne zaprawy mrozoodporne i wodoodporne o 
dobrej przyczepno ci do pod a. 

2.10 yty poliw glanowe 

Obudowa cian i dachu hali suszarni komorowymi p ytami poliw glanowymi grubo ci 10 mm. 
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Poliw glany - grupa polimerów z grupy poliestrów, b ce formalnie estrami kwasu w glowego. 

Wymagane W CIWO CI P YT POLIW GLANOWYCH: 
 du a przepuszczalno wiat a, 
 du a odporno  na uderzenia (200 razy wi ksza ni  szk a), 
 bardzo dobra termoizolacyjno , 
 atwo  obróbki i monta u, 
 odporno  na dzia anie promieniu UV, 
 odporno  na warunki atmosferyczne, 
 temperatura u ytkowania -40°C - 120°C,  

 

 
 
Wyst puje w arkuszach typowych o szeroko ci 2.100mm i d ugo ci 6.000mm w tych formatach jest 
te  dost pny w innych kolorach. Komory biegn  wzd  d ugo ci p yty, co ma znaczenie przy 
projektowaniu formatów do wygi cia lub monta u w pionie i pod skosem, kiedy to trzeba zadba  aby 
ewentualna woda i wilgo  nie utrzymywa a si  w kanalikach, lecz sp ywa a lub odparowa a, wi c 
kana y nie mog  biec w poziomie.  
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yty poliw glanowe komorowe bywaj  te  dost pne w arkuszach o szeroko ci 1.250mm oraz 
ugo ci  7.000mm  i  12.000mm.  P yty  s  o  grubo ci  10  oraz  16  mm.  Charakteryzuj  si  bardzo  

dobrymi parametrami izolacyjnymi oraz niskim ci arem po czonym z bardzo dobr  
przepuszczalno ci wiat a. 
 

Filtr UV 
yty poliw glanowe montowane na zewn trz, czyli poddane dzia aniu promieni s onecznych, musz  

by  pokryte filtrem zabezpieczaj cym przed dzia aniem promieniowania UV. 

3 Sprz t 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

Wykonawca przyst puj cy do prac wyko czeniowych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania 
z nast puj cego sprz tu: 

 mieszarki do zapraw, 
 agregatu tynkarskiego, 
 betoniarki wolnospadowej, 
 pompy do zapraw, 
 przeno nych zbiorników na wod  
 tynkarskie pistolety natryskowe 
 zacieraczki do tynków 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
 drabiny i rusztowania 
 Sprz t do wycinania, przycinania i obróbki p yt wype niaj cych: 

 
 No e -do przycinania p yt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukszta towanych 

kraw dzi 
 yty 
 dzle - do malowania przyci tych kraw dzi bocznych 

 
 Sprz t do Instalacji konstrukcji no nej: 

 
 Elementy do instalacji ko ków, kotew i innych elektów pozwalaj cy na monta  zawiesi do 

elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 
 Narz dzia do instalacji zawiesi - no yce do drutów 
 Narz dzia do instalacji profili no nych i innych profili konstrukcji: 
 No yce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne) 
 Podesty robocze (w zale no ci od wysoko ci podwieszenia) 
 Narz dzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no nej ( w zale no ci od wielko ci i 

stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
 linki murarskie 

 
 pokrycia dachowe 

 
Roboty nale y wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi. 
Wykonawca jest zobowi zany u ywa  takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu 
na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska. 
Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówk . 

4 rodki transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 

Wyroby do robót tynkowych mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego i 
innymi. 

 Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami 
transportu zaakceptowanymi przez In yniera. 

 Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach u onych na paletach nale y prowadzi  
sprz tem mechanicznym. 
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 Za adunek i wy adunek w opakowaniach za adowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny 
za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wci gniki, wózki. 

 rodki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umo liwia  zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem. 

 Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cementowozami 
 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 
 Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
Ok adziny , panele, blachy mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego i innymi. 

 Wyroby w opakowaniach mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu 
 zaakceptowanymi przez In yniera. 
 Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach u onych na paletach nale y prowadzi  

sprz tem mechanicznym. 
 Za adunek i wy adunek w opakowaniach za adowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny 

za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wci gniki, wózki. 

 
Transport i sk adowanie blach 

Do transportu blach zalecanym rodkiem transportu s  samochody ci arowe spe niaj ce 
nast puj ce wymagania: 

 ugo  skrzyni adunkowej lub naczepy powinna zapewni  podparcie stosu blach na ca ej 
ugo ci 

 blachy w czasie transportu musz  by  zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym 
naci g tych pasów nie mo e powodowa  odkszta cenia blach 

 
Roz adunek 
Roz adunek blach mo e odbywa  si : r cznie, za pomoc  jednego lub dwóch wózków wid owych lub 
za pomoc  d wigu. W ka dym przypadku nale y zwraca  uwag  na to aby nie uszkodzi  blach.  
 
Sk adowanie na placu budowy lub na placu magazynowym 
Pod e, na którym maj  by  ustawione stosy blach trapezowych musi by  równe i utwardzone. 
Blachy nale y uk ada  na podk adkach np. z kraw dziaków drewnianych lub ze styropianu o 
wysoko ci nie mniejszej ni  250 mm, zachowuj c ró nic  wysoko ci podk adów tak, aby tworzy y 
spadek wzd  bocznej kraw dzi blachy. Uzyskane w ten sposób pochylenie umo liwia odp yw wody z 
opadów atmosferycznych.  
 
Konserwacja 
W trakcie sk adowania blach, monta u, a tak e w czasie u ytkowania obiektu mog  powstawa  
uszkodzenia np. pow oki lakierniczej, które nale y zamalowa  farb  zaprawkow . Regularnie trzeba 
przeprowadza  ogl dziny blach i zabezpiecza  powsta e uszkodzenia mechaniczne. Wszelkie 
ujawnione zabrudzenia nale y usun  np. poprzez mycie p yt za pomoc  s abego detergentu. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wykonanie pokry  dachowych  

5.1.1 Pokrycie z blachy 
Materia y do robót pokrywczych winny spe nia  wymagania poni szych norm, oraz posiada  
aprobat  techniczn  i certyfikat na znak bezpiecze stwa. 

 PN-EN 508-2:2003. Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. 

 Roboty pokrywcze powinny by  wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-80/B10240 
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Warunki wykonywania robót: 

 Krycie blach  trapezow  ocynkowan  mo e by  wykonywane na dachach o pochyleniu 
dostosowanym do wysoko ci fa dy blachy. Im wysoko  fa dy jest wy sza, tym pochylenie 
po aci mo e by  mniejsza. Nie ogranicza si  maksymalnego pochylenia dachu. 

 Arkusze blach trapezowych powinny by  u one na po aci w ten sposób, aby szersze dno 
bruzdy by o na spodzie. 

 Zak ady pod ne blach trapezowych mog  by  pojedyncze lub podwójne, zgodnie z 
kierunkiem przewa aj cych wiatrów. Zak ad podwójny nale y stosowa  wyj tkowo (w 
miejscach nara onych na sp yw dodatkowych ilo ci wód opadowych pochodz cych z 

 przelewów z rynien po aci po onych wy ej) i obejmowa  mo e pas o szeroko ci nie 
wi kszej ni  3 m. 

 Uszczelki w stykach pod nych blach trapezowych nale y stosowa  przy pochyleniach po aci 
mniejszych ni  55%. Nale y stosowa  uszczelki porowate bitumizowane z pianki 
poliuretanowej. W zak adzie podwójnym nale y stosowa  dwie uszczelki. 

 Dla blach o zako czeniach pod nych, uszczelki w zak adzie pojedynczym nie stosuje si , a w 
zak adzie podwójnym nale y stosowa  jedn  uszczelk  w sk , u on  w styku skrajnym. 

 Szeroko  szczeliny w stykach pod nych powinna by  minimalna. W przypadku braku 
mo liwo ci uzyskania minimalnej szeroko ci szczeliny, np. w wyniku falisto ci kraw dzi 
pod nych blachy, nale y zamiast uszczelek porowatych stosowa  uszczelnienie 
hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego. 

 Zak ady pod ne blach nale y czy  przy u yciu blachowkr tów lub rub z nakr tkami 
zaopatrzonymi w podk adki stalowe i gumowe o odpowiedniej jako ci. W miejsce podk adek 
gumowych mo na stosowa  podk adki r kitu profilowanego. Rozstaw czników powinien 
wynosi  333  mm  (3  szt.  na  1  m  zak adu).  Rozstaw  maksymalny  500  mm  (2  sztuki  na  1  m.  
zak adu). 

 Nale y stosowa  blachy o d ugo ci nieco wi kszej ni  szeroko  po aci. Gdy jest to 
niemo liwe, nale y wykona  zak ady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad 

atwiami. Zak ady poprzeczne mog  by  bez dodatkowych uszczelnie  - je li pochylenie 
po aci jest wi ksze lub równe 55%. Przy pochyleniu mniejszym ni  55% styki poprzeczne 
nale y uszczelni  podwójnymi uszczelkami. 

 Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na po aci, do p atwi mocowa  mo na 
tylko blach  górn . 

 ugo  zak adu poprzecznego blach powinna wynosi  nie mniej ni  150 mm dla pochylenia 
po aci wi kszego lub równego 55% i nie mniej ni  200 mm dla pochylenia mniejszego ni  
55%. 

 Dachy z blach trapezowych, szczególnie dachy o d ugich po aciach, powinny by  odwadniane 
za pomoc  rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umo liwia  
przelewanie si  wody w taki sposób, aby nie powodowa  szkód materialnych i nie utrudnia  
eksploatacji obiektu. 

 Rynna powinna mie  wymiary dostosowane do sp ywaj cej z po aci dachowej wody i mie  na 
swej d ugo ci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nale y stosowa  odwodnienia 
wewn trznego w dachach krytych blachami trapezowymi. 

 W przypadkach konieczno ci wyci cia otworów w pokryciu z blach trapezowych, dla 
zamontowania w azów dymowych, wietlików itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania 
otworów nale y dokonywa  po zamontowaniu blach trapezowych na po aci dachowej. 
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Konieczne jest przestrzeganie nast puj cej kolejno ci robót: 

 wyznaczenie po enia (lokalizacja) przebicia, 

 monta  od spodu dodatkowych p atwi, 

 wyci cie otworu w blasze trapezowej. 
 

5.1.2 Obróbki blacharskie 

Wszystkie obróbki blacharskie przewidziane w projekcie wykona  z blachy zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. 
Obróbki blacharskie powinno by  dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. 
W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny by czone miedzy sob  na r bki le ce 
podwójnie. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób. aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji. 
Elementy stalowe musz  by  wykonane w taki sposób, aby nie uszkodzi y papy na przyk ad ostrymi 
brzegami itp. 

5.1.3 Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych 

 W dachach z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym. 

 W dachach (z odwodnieniem wewn trznym w pod u powinny by  wyrobione koryta 
odwadniaj ce o przekroju trójk tnym lub trapezowym. Koryta wykona  zgodnie z 
dokumentacj  projektow . Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzd cian attykowych, 
cian budynków wy szych w odleg ci mniejszej ni  0,5 m oraz nad dylatacjami 

konstrukcyjnymi. 

 Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekracza  25,0 m. 

 Wpusty dachowe powinny by  osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójk tnym i 
trapezowym pod e wokó  wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by  
poziome w celu osadzenia ko nierza wpustu. 

 Wpusty dachowe powinny by  usytuowane w najni szych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odleg ci mniejszej ni  0,5 m od elementów ponad 
dachowych. 

 Wloty wpustów dachowych powinny by  zabezpieczone specjalnymi ko pakami ochronnymi 
na onymi na wpust przed mo liwo ci  zanieczyszczenia li mi lub innymi elementami 
mog cymi sta  si  przyczyn  niedro no ci rur spustowych. 

 Przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spustowych i wpustów dachowych powinny by  
dostosowane do wielko ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

 Rynny dachowe i elementy wyposa enia z blachy ocynkowanej powinny odpowiada  
wymaganiom w PN-EN 612+AC:1999. 

5.1.4 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej 

Rynny powinny by : 

 wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w 
elementy wielocz onowe, 

 czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na 
ca ej d ugo ci, 
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 mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm, 

 rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.1.5 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej 

Rynny powinny by : 

 wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w 
elementy wielocz onowe, 

 czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad 
szeroko ci 40 mm: z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci, 

 mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób 
trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 

 rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury 
eliwnej na g boko  kielicha. 

5.1.6 Monta  rynien i rur spustowych 

Rynny z blachy ocynkowanej, montuje si  ze spadkiem10 mm na 6 m (0,5-^2%) odcinkami, cz c je 
na zak ad nie mniejszy ni  20 mmi wzmacniaj c 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem lub na r bek 
pojedynczy le cy z lutowaniem. Zak ady powinny by  wykonane w kierunku sp ywu wody. W 
przypadku zastosowania blachy cynkowej rynny czy si  na zak ad szeroko ci 20 mm z lutowaniem. 
Rynny powinny by  zako czone denkami. Brzegi zagina si  do rodka 5-7 mm i obustronnie 
oblutowuje. 

Rynny mocowane s  do po aci dachu za pomoc  uchwytów rynnowych rozstawionych w 
odleg ciach nie wi kszych ni  0,6m i wpuszczonych w pod e na g boko  równ  grubo ci 
uchwytu. 

Rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzale nione s  m. innymi od: 

 Kszta tu dachu 

 Wielko ci po aci dachu 

 Typów i rozmiarów rynien 

 Przyj tego Spadku rynien 
 

Rury spustowe nale y umieszcza  przy koszach dachów oraz w najni ej po onych miejscach rynien. 

Rury spustowe powinny by  rozmieszczone w rozstawie co 10 - 25 m. 

Odcinki rur przygotowanych w warsztatach montuje si  na budowie do ciany hakami za 
po rednictwem uchwytów obr czowych. Rozstaw haków na d ugo ci rury wynosi 2 - 3 m. Haki 
umieszcza si  na ko cach poszczególnych odcinków rur i pod kolankami. W celu zwi kszenia 
pewno ci oparcia rur spustowych nad uchwytami nale y stosowa  obr czki szeroko ci 30-40 mm 
przylutowane na obwodzie rury. 

Rury spustowe wykonuje si  z blachy gr. 0,5 - 0,7 mm. Z cza pionowe rur spustowych z blachy 
ocynkowanej wykonuje si  w r bek pojedynczy le cy, a blachy cynkowej na zak ad szeroko ci 20 mm 
na ca ej d ugo ci. Z cza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanej nale y wykona  na zak ad 
szeroko ci 40 mm z oblutowaniem na ca ej d ugo ci zak adu. Przy zastosowaniu blachy cynkowej 
szeroko  zak adu mo e wynosi  30 mm. W dolnej cz ci ka dego cz onu musi by  wyci ni ty - 
wa eczek (obr czka) odsuni ty od czo a na d ugo  równ  szeroko ci zak adu. 
 
Monta  rynien i rur spustowych systemowych wykona  zgodnie z instrukcja producenta. 
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5.2 Obudowa z p yt poliw glanowych 

Nale y zastosowa  p yty poliw glanowe komorowe w obudowach z profili aluminiowych i 
zabezpieczonych pow ok  UV. 
 
Poliw glany s  termoplastycznymi (formowanymi przez wtrysk i wyt aczanie na gor co) tworzywami 
sztucznymi o bardzo dobrych w asno ciach mechanicznych, szczególnie udarno ci i du ej 
przezroczysto ci. W asno ci poliw glanów s  podobne nieco do pleksiglasu, ale poliw glan jest du o 
bardziej wytrzyma y mechanicznie .Jego twardo  i odporno  na ciskanie jest zbli ona do 
aluminium. 
Wi kszo  p yt poliw glanowych jest standardowo jednostronnie zabezpieczona pow ok  UV. P yty 
zawsze posiadaj  nadruk na folii ochronnej informuj cy któr  stron  p yt  k adziemy w stron  s ca. 
Odwrócenie p yty powoduje jej kni cie a nast pnie szybk  degradacje. W celu unikni cia pomy ki 
foli  usuwamy dopiero po zako czeniu monta u. Po prawid owym zamontowaniu poliw glanu nie 
powinno si  pozostawia  folii ochronnej zbyt d ugo na powierzchni p yty. Najlepiej usun  od razu 
je eli mamy pewno e poliw glan zosta  w ciwie zamontowany. Pozostawienie folii na dzia anie 

ca powoduje e folia ochrona mo e si  przyklei  do powierzchni p yty. Usuni cie folii po 
szym czasie mo e by  bardzo trudne i mo e doprowadzi  do uszkodzenia powierzchni p yt. 

 
 
Ci cie poliw glanu 
Powinny by  zamówione formatki z poliw glanu przyci te na wymiar - ograniczy to wówczas koszt 
transportu p yt du ego formatu. Przy zamawianiu us ugi ci cia nale y pami ta  o szeroko ci ostrza 
narz dzia tn cego - z regu y wynosi ono od 3mm do 5mm. Informacja ta b dzie przydatna przy 
planowaniu rozkroju materia u. Je eli konieczne jest doci cie p yt z poliw glanu na budowie to 
najpro ciej u  do tego celu wyrzynarki elektrycznej 

No yki wyrzynarki powinny mie  szerokie rozwarte z by, by przy ci ciu powsta y mo liwie du e 
wióry. atwo je wówczas usun  z komór poliw glanu przez uderzenie - wi kszo  opi ków powinna 
sama wypa . 

Zastosowanie zbyt w skich no yków z drobnymi z bkami spowoduje e do wn trza komór 
poliw glanu przylgnie py  trudny do usuni cia nawet spr onym powietrzem. Nie u ywamy tak e do 
docinania p yt szlifierek k towych. 

W celu usuni cia wiór z komór p yt poliw glanowych stosujemy przedmuchiwanie komór spr onym 
powietrzem. Powietrze powinno by  czyste, suche i nie zaolejone. 

Zabezpieczanie komór poliw glanowych przed przedostawaniem si  wody, oraz zanieczyszcze  i 
owadów. 
Poliw glan nie jest materia em hermetycznym dlatego komory mog  by  zaparowane i jest to 
zjawisko naturalne. eby zaparowania ograniczy  mo na stosowa  dwa rodzaje folii samoprzylepnych 
zabezpieczaj cych. Brak lub niew ciwe zabezpieczenie komór poliw glanu spowoduje e w komory 

 zabrudzone i b dzie w nich sta a woda, Po d szym czasie mo emy spodziewa  si  w jej 
wn trzu glonów. 
 
Wp yw temperatury na rozszerzanie i kurczenie si  poliw glanu 
Poliw glan posiada bardzo wysoki wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej i jest to warto  0,067 
mm/m x oC jedna z wy szych w ród obecnie stosowanych materia ów budowlanych. Stosuj c 
poliw glan nale y wi c mie  na uwadze jego wysok  rozszerzalno  liniow  . 
Nie wolno osadza  poliw glanu sztywno w ramkach lecz powinien mie  wystarczaj  ilo  miejsca 
na swoj  prac . System profili aluminiowych musi przewidzie  rozszerzalno  poliw glanu i mie  
stosowny system uszczelek i posiada  odpowiednie luzy. 

yty poliw glanowe musz  posiada  stosowe atesty i aprobaty. 
 

5.3 Wykonanie tynków zwyk ych 

5.3.1 Warunki przyst pienia do robót 

Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

cie nice drzwiowe i okienne. 
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Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego. 
Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie 
nast pi spadek poni ej 0°C. 
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w 

okresie obni onych temperatur". 
Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed 
nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, 
tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod . 

5.3.2 Przygotowanie pod a 

 Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
 Spoiny w murach ceglanych: 
 W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy 

zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm. 
 Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  

plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  10-proc. 
roztworem szarego myd a lub wype niaj c je lamp  benzynow . 

 Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod . 

5.3.3 Wykonywanie tynków zwyk ych 

 Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-70/B-
10100. 

 Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z 
danymi okre lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub podk adu 
powinny by  zgodne z norm  PN-70/B-10100. 

 Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 

 Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych. 

 Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzu  tynków 
wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych. 

 ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
nara onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara onych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewn trznych - w proporcji 1:1:2. 

 

5.4 Wykonanie pod óg 

5.4.1 Wykonywanie warstw podk adowych 

Podk ad ma decyduj ce znaczenie dla zapewnienia w ciwej niezawodno ci i trwa ci pod ogi. 
Powinien by  dostatecznie sztywny i mie  odpowiedni  wytrzyma  mechaniczn  oraz równ  i 

adk  powierzchni . Przed wykonaniem podk adu nale y ustali  po enie górnej powierzchni 
posadzki na wysoko ci ustalonej w projekcie. 

5.4.2 Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, gresu i klinkieru) 

Posadzki zwyk e z p ytek ceramicznych nale y uk ada  na podk adach cementowych o wytrzyma ci 
na ciskanie min. 12 MPa lub na innych podk adach mocnych, sztywnych i stabilnych, równych, 
czystych, oczyszczonych z py u oraz uszcz cych si  cz ci. 

Posadzki chemoodporne nale y uk ada  na podk adach cementowych o wytrzyma ci na ciskanie 
min. 20 MPa lub z betonu min. C12/15. 
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Niezb dne spadki pod óg powinny by  wykonane w podk adzie lub pod u. W posadzkach 
chemoodpornych nachylenie nie mo e by  mniejsze ni  1,5%, a d ugo  najdalszego punktu 
wododzia u od wpustu pod ogowego nie powinna by  wi ksza ni  4 m.  
Posadzki z p ytek terakotowych mocowane s  klejem lub zapraw  cementow  klasy 10, najcz ciej na 
cienkiej spoinie grubo ci od 3 do 6 mm, w zale no ci od wielko ci p ytki. Po naniesieniu warstwy kleju 
lub zaprawy na pod u rozprowadza si  j  szpachl  lub pac  z bat  o wysoko ci z bów od 5 do 8 
mm. 
Spoiny mi dzy p ytkami powinny mie  szeroko  co najmniej 1-2 mm ( w zalewno ci od rodzaju 

ytek). Spoiny musz  przebiega  prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie mo e 
przekracza  2 mm na 1 m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia. Wyko czenie 

ciana - pod oga" 
Posadzki z p ytek ceramicznych wyko czy  p ytkami coko owymi. Wykonanie cokolików jak ok adziny 
cienne. Spoiny na styku ciana/pod oga spoinowa  fug  silikonow . 

5.4.3 Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej 

Posadzka powinna mie  jednolit  barw . Powierzchnia posadzki powinna by  zatarta wed ug 
wymaga  dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne s  p kni cia i rysy w oskowate. 
Powierzchnia posadzki powinna by  równa. 

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza  3 mm - w przypadku posadzek wykonanych z 
zaprawy cementowej, oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu. 
Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno by  wi ksze ni  5 mm 
na ca ej d ugo ci lub szeroko ci posadzki i nie powinno powodowa  zaniku za onego w projekcie 
spadku. 
Posadzka powinna ca  powierzchni  przylega  do podk adu i by  trwale z nim zwi zana. Grubo  
posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi  nie mniej ni  20 mm, a z betonu nie 
mniej ni  30 mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubo  
dolnej warstwy powinna wynosi  ok. 20 mm, a górnej oko o 15 mm, przy czym grubo czna obu 
warstw nie powinna by  mniejsza ni  30 mm. 

5.4.4 Posadzki betonowe przemys owe 

Posadzka betonowa powinna by  wykonana jako samodzielna p yta le ca na warstwie izolacji 
cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podk ad zwi zany z pod em w zale no ci od usytuowania i 
przeznaczenia pomieszczenia. 
Grubo  posadzki betonowej powinna by  uzale niona od rodzaju konstrukcji pod ogi oraz od stopnia 
ci liwo ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej. Grubo  podk adu betonowego nie 

powinna by  mniejsza ni : 

 podk adu zwi zanego z pod em - 25 mm 

 podk adu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm 

Wytrzyma  podk adu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : 

 na ciskanie 12 Mpa, 

 na zginanie 3 Mpa 

Je li materia  izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej jest nasi kliwy i nieodporny na zawilgocenia 
powinien by  os oni ty warstw  ochronn  przed wykonaniem podk adu. Ochron  warstwy izolacji 
termicznej lub przeciwd wi kowej przed zawilgoceniem wod  zarobow  uzyskuje si  stosuj c 
warstw  ochronn  z folii polietylenowej uk adanej na zak ad. Szczeliny izolacyjne powinny by  
stosowane dla oddzielenia pod ogi od innych elementów konstrukcji budynku ( cian, s upów, 
schodów) lub oddzielenia konstrukcji pod ogi od pod a albo posadzki od podk adu. 

Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem 
styropianu gr. l cm. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podk adzie cementowym powinny by  wykonane jako naci cia w 
wie ym podk adzie betonowym o g boko ci równej -1/3 - 1/2 grubo ci podk adu. Rozstaw szczelin 

skurczowych nie powinien przekracza  6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szeroko ci. 
Beton nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci 
równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
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Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si  nawil ania podk adu lub nak adania drobnoziarnistej 
zaprawy. 
W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie 
foli  polietylenow . W pomieszczeniach, w których wyst puj  kratki ciekowe nale y wykona  
spadek do kratek. 
Beton nale y zazbroi  w óknami stalowymi lub cienk  siatk  uk adana do em. 

5.5 Monta lusarki 

Roboty lusarskie, lusarsko - kowalskie (monta  drzwi, o cie nic, balustrad, elementów z blachy 
profilowanej i p askiej, elementów z kszta towników, os ony wyko czeniowe dachowe i cienne) 
nale y wykona  zgodnie z ST-08 Monta  konstrukcji stalowych. 

 Przed przyst pieniem do monta u lusarki nale y sprawdzi  

 rodzaje i wymiary przekrojów sk adanych elementów 

 wymiary gotowego wyrobu 

 prawid owo  wykonanych po cze  

 pow oki malarskie 
 
Przy monta u lusarki nale y przestrzega  zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty 
lusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.: 

 sprawdzenie miejsc mocowania lusarki 

 sprawdzenie wymiarów na budowie 

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy monta u 

 wykonanie monta u na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 

 wykonanie otworów kotwi cych 

 monta  i kotwienie lusarki 

 naprawy drobnych uszkodze  pow oki 

 usuni cie zabezpiecze  i resztek z monta owych 
 
Konstrukcj lusarsk  nale y wykona  w wyspecjalizowanej wytwórni dysponuj cej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrz dowaniem. Przy pracach spawalniczych 
pracownicy musz  posiada  wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje lusarskie powinny by  
zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wymogami dokumentacji. 

Monta  konstrukcji nale y przeprowadza  w sposób zapewniaj cy stateczno  poszczególnych 
elementów i ca ci w ka dej fazie. Przy monta u nale y zwróci  uwag  na kolejno  monta u 
zapewniaj  nie uszkadzanie elementów sk adowych. 
Wszystkie roboty monta owe powinny by  przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 

Kotwienie nie mo e by  wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mog cej ulec oderwaniu lub 
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Balustrady nale y zamontowa  do pod a w sposób 
trwa y zapewniaj cy przeniesienie obci  wymaganych w normach i przepisach. ruby kotwi ce nie 
mog  by  widoczne na zewn trz elementu i nie mog  by  dost pne do odkr cenia dla osób 
postronnych. 

Konstrukcja lusarsko-kowalskie przed wysy  z wytwórni powinna by  próbnie zmontowana i 
odebrana w obecno ci wykonawcy monta u. 
W przypadku powa niejszych uszkodze  elementy konstrukcji nale y naprawi  w wytwórni. Monta  
konstrukcji nale y przeprowadza  w sposób zapewniaj cy stateczno  poszczególnych elementów i 
ca ci w ka dej fazie. Przy monta u nale y zwróci  uwag  na kolejno  monta u zapewniaj  nie 
uszkadzanie elementów sk adowych. 

Monta  przeprowadzi  zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych oraz instrukcj  producenta systemu. 
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Elementu metalowe (oprócz elementów zestali nierdzewnej) nale y zabezpieczy  przeciwkorozyjne 
zgodnie z dokumentacja projektow  i ST-09 „Monta  konstrukcji stalowych". 

6 Kontrola jako ci 
Ogólne zasady kontroli jako ci i odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

6.1 Tynki 

6.1.1 Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych 

Przed przyst pieniem do robót tynkowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) pod y. 

6.1.1.1 Badanie materia ów 

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotycz cych przyj cia materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów 
przez dostawc , potwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegó owej), oraz normami powo anymi w niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.1.1.2 Badania przygotowania pod y 

Stan pod a podlega sprawdzeniu w zakresie: 

 wilgotno ci - poprzez ocen  wygl du, prób  dotyku lub zwil ania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotno ci szcz tkowej przy pomocy wilgotno ciomierza elektrycznego, 

 równo ci powierzchni — poprzez ocen  wygl du i sprawdzenie przy pomocy aty, 

 przywieraj cych cia  obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocen  wygl du i prób cierania, 

 obecno ci lu nych i zwietrza ych cz ci pod a - poprzez prób  drapania (skrobania) i 
dotyku, 

 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocen  wygl du i 
prób  zwil ania, 

 ch onno ci pod a - poprzez ocen  wygl du oraz prób  dotyku i zwil ania, 

 obecno  wykwitów - poprzez ocen  wygl du, 

  z uszczania i powierzchniowego odspajania pod a - poprzez ocen  wygl du.  

wie e podk ady z tynku zwyk ego podlegaj  badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.2., a nast pnie 
odnotowane w formie protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
In yniera. 

6.1.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegaj  na bie cym sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z 
dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej) i instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej. 

6.1.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków powinny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: 

 zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 

 prawid owo ci przygotowania pod y, 

 prawid owo ci wykonania tynków 

 przyczepno ci tynków do pod a, 

 grubo ci tynku, 
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 wygl du powierzchni tynku, 

 prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku, 

 wyko czenie tynku na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.2 Pokrycia dachowe 

Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z powo anymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez In yniera: Przed 
przyst pieniem do robót - badanie materia ów, w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola 
mi dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych w odniesieniu do w ciwo ci ca ego 
pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych. 

6.2.1 Kontrola robót pokrywczych 

Kontrol  mi dzyoperacyjn  i ko cow  pokrycia dachowego przeprowadza si  sprawdzaj c zgodno  
wykonanych robót z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz instrukcji i zalece  producenta 
blach dachowych. 
Przed przyst pieniem do robót nale y przeprowadzi  badanie materia ów pod wzgl dem zgodno ci z 
dokumentacj  projektow  

Badania w czasie odbioru: 

 Zgodno  z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  wraz ze zmianami 
wprowadzonymi naw dokumentacji powykonawczej 

 Jako  zastosowanych materia ów 

 Prawid owo  wykonania pokrycia 
 

6.3 Obudowa z p yt poliw glanowych 

Badania wykonania ok adziny polega na : 

 Sprawdzeniu prawid owo ci wykonania konstrukcji wsporczej 

 Sprawdzeniu po cze  profili, obróbek blaszanych oraz ich barw  i odcie  , które nale y 
sprawdzi  wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej. 

 Badanie p yt polega na sprawdzeniu grubo ci p yty, sprawdzeniu zabezpieczenia UV, 
osadzenia w profilach aluminiowych, prawid owo ci i rodzaju zamontowanych uszczelek. 

 Sprawdzeniu dzia ania wywietrzaków uchylnych 

 Sprawdzeniu prawid owo  wykonania powierzchni i kraw dzi dachu i cian, wyko czenia 
naro y i obrze y 

 Szczelno ci pokrycia ( zabezpieczenie przed wodami opadowymi ), nie dopuszcza si  
nieszczelno ci pokrycia dachu jak i cian. 

6.4 Ok adziny cienne i pod ogowe 

 PN-EN ISO 10545-1:1999 - P ytki i p yty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

 PN-EN ISO 10545-2:1999 - P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jako ci powierzchni 

 PN-EN ISO 10545-5:1999 - P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczanie odporno ci na uderzenie 
metod  pomiaru wspó czynnika odbicia 

 PN-EN ISO 10545-6:1999 - P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczanie odporno ci na wg bne 
cieranie p ytek nieszkliwionychBadania w czasie robót i w czasie odbioru robót 

6.4.1.1 Ok adziny cienne 

Cz stotliwo  oraz zakres bada  ok adzin ciennych z p ytek ceramicznych powinny by  zgodne z PN-
75/B-10121 Ok adziny z p ytek ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-10/224 

ST-10 Roboty wyko czeniowe 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

W szczególno ci powinna by  oceniana dok adno  i staranno  wykonani ok adzin ciennych z p ytek 
ceramicznych jak: 

 sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczna 

 sprawdzenie pod y 

 sprawdzenie u ytych materia ów 

 równo  powierzchni wg 

 grubo  i jako  spoin 

6.4.1.2 Prawid owo  i dok adno  wykonania posadzki z p ytek ceramicznych 

Badanie posadzki powinno obejmowa  sprawdzenie: 

 prawid owo ci wykonania powierzchni, 

 prostoliniowo ci spoin, 

 zwi zania posadzki z podk adem, 

 grubo ci spoin i ich wype nienia, 

 wyko czenia posadzki. 
 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni. Prawid owe u enie p ytek oraz ich barw  i 
odcie  nale y sprawdzi  wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
wzorcem p ytek. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od p aszczyzny nale y przeprowadzi  za pomoc aty 
kontrolnej d ugo ci 2 m, przyk adanej w dwóch ró nych kierunkach, w dowolnym miejscu 
powierzchni posadzki. Prze wit mi dzy at  a powierzchni  posadzki nale y zmierzy  z dok adno ci do 
1 mm. 
Sprawdzenie odchyle  od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nale y przeprowadzi at  
i poziomnic . 

Sprawdzenie prostoliniowo ci spoin nale y przeprowadzi  za pomoc  cienkiego drutu, naci gni tego 
wzd  spoin na ca ej ich d ugo ci i dokona  pomiaru odchyle  z dok adno ci  do 1 mm. 
Sprawdzenie zwi zania posadzki z podk adem nale y przeprowadzi  przez lekkie opukanie posadzki 

otkiem drewnianym. Charakterystyczny g uchy d wi k jest dowodem niezwi zania posadzki z 
podk adem. 

Sprawdzenie grubo ci spoin i ich wype nienia nale y przeprowadzi  za pomoc  ogl dzin 
zewn trznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko ci 1 m2 nale y 
pomierzy  spoiny suwmiark  z dok adno ci  do 0,5 mm. Sprawdzenie wyko czenia posadzki nale y 
przeprowadzi  wzrokowo. 

6.5 Posadzki betonowe 

W szczególno ci powinna by  oceniana: 

 dok adno  i staranno  wykonanej posadzki 

 prawid owo  rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych 

Badania w czasie wykonywania robót - cz stotliwo  oraz zakres bada  posadzki betonowej powinien 
by  zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

 Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  poziom  lub pochylon  
zgodnie z ustalonym spadkiem. 

 
Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywa  prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny 
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci 
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pomieszczenia. Nale y stosowa  metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcj  
producenta. 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne"  

Tynki. 
Powierzchni  tynków wewn trznych cian oblicza si  w (m2) metrach kwadratowych jako iloczyn 

ugo ci cian w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian 
surowych na p aszczyzn  poziom . 

Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug wymiarów w 
stanie surowym. 
Powierzchni  tynków zewn trznych cian oblicza si  jako iloczyn d ugo ci cian w rozwini ciu w 
stanie surowym i wysoko ci mierzonej od wierzchu coko u lub terenu do górnej kraw dzi ciany, 
dolnej kraw dzi gzymsu lub górnej kraw dzi tynku, je eli ciana jest tynkowana tylko do pewnej 
wysoko ci. 
Powierzchni  pilastrów, s upów i innych elementów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w 
stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, ok adzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potr caniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków cian, nale y doliczy  
powierzchni  o cie y w stanie surowym. 

Ilo  tynków  w  m2 okre la si  na podstawie pomiaru w naturze. 

Ok adziny cienne i pod ogowe. 
Powierzchni  ok adzin ciennych oblicza si  w m2 jako iloczyn d ugo ci cian po u eniu warstwy 
wyrównawczej i wysoko ci u enia. Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych 
elementów. 
Powierzchni  posadzek oblicza si  w m2 ich rzutu w wietle cian surowych na p aszczyzn  poziom . 
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 ok adzin ciennych , pod ogowych i wykonania posadzki betonowej. 

Pokrycia dachowe 
Ilo  Robót okre la si  na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzgl dnieniem ewentualnych 
zmian zaaprobowanych przez In yniera. 
Obmiar b dzie prowadzony wed ug poni szych wymaga : 

 Powierzchni  pokrycia dachowego wraz z izolacj  i obróbek blacharskich oblicza si  w 
metrach kwadratowych - m2 - powierzchni ich po aci, bez doliczania zak adów i bez 
potr cania powierzchni niepokrytych, zaj tych przez kominy, wietliki, wy azy, okienka, 
przewody wentylacyjne itp. gdy ka da z nich jest mniejsza ni  1 m2. Powierzchnie po aci 
oblicza si  wed ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczaj ce 
po acie, jak: linie przeci cia dwóch s siednich po aci, linia przeci cia p aszczyzny po aci z 

aszczyzn  attyki, kraw  zewn trzna deski okapowej. 

 Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Wielko ci obmiarowe pokrycia okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 

8 Odbiór robot 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00. „Wymagania ogólne". 

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych , 
ok adzinowych i pokrywczych. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5, da y pozytywne 
wyniki. 
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9 Rozliczenie robót 

9.1 Pokrycia dachowe 
a) Cena za wykonanie 1 m2 pokrycia obejmuje: 

  przygotowanie stanowiska roboczego 

  zakup i dostarczenie materia ów do wykonania pokrycia, 

  przygotowanie podk adów 

  po enie warstwy pokrycia oraz obróbek na dany wymiar 

  wykonanie bada  i testów zgodnie ze Specyfikacj , 

  ustawienie i przestawienie drabin i rusztowa , 

  odbiór i oczyszczenie podk adów 

  pokrycie dachu i monta em przewidzianych w dokumentacji projektowej elementów 
systemowych pokrycia, 

  wykonanie izolacji ciep ochronnej 

  usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót pokrywczych, 

  pokrycie dachu 

  monta  instalacji odgromowej 

  uporz dkowanie stanowiska po robotach. 

 
b) Cena 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje: 

  przygotowanie, 

  zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze . 

  uporz dkowanie stanowiska pracy. 
c) Cena za 1 m rynien i rur spustowych obejmuje: 

  przygotowanie, 

  zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze  

  uporz dkowanie stanowiska pracy. 

9.2 Ok adziny cian i posadzek 
atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i bada . 
a) Cena jednostkowa 1 m2 wykonania robót -ok adzin ciennych i posadzek, tynków i obudowy 

z p yt poliw glanowych obejmuje: 

  Przygotowanie stanowiska roboczego 

 Wykonanie i sprawdzenie pod y 

  zakup i dostawa materia ów, narz dzi i sprz tu 

  wykonanie ok adzin, 

  wykonanie posadzek 

  prace porz dkowe. 

 
b) Cena jednostkowa wykonania 1 m2 posadzki betonowej obejmuje: 

 przygotowanie pod y 

 enie siatki zbrojnej 
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 enie i wyrównanie warstwy betonu 

 uporz dkowanie terenu 

10 Przepisy zwi zane 

10.1 Normy  

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lania 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B- Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
10106:1997/AZ1:2002 (Zmiana Az1) 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych. 
PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e. 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz  1. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementów powszechnego u ytku. 
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
PN-EN 1008:2004 ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

PN-EN 14411:2005 ytki i p yty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie 

PN-EN ISO 10545-1:1999 9 P ytki i p yty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-75/B-10121 Ok adziny z p ytek ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 14411:2005 ytki i p yty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie 

PN-EN ISO 10545- ytki i p yty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako ci 
2:1999 powierzchni 
PN-EN ISO 10545- ytki i p yty ceramiczne. Oznaczanie odporno ci na uderzenie metod  
5:1999 pomiaru wspó czynnika odbicia 
PN-EN ISO 10545- ytki i p yty ceramiczne. Oznaczanie odporno ci na wg bne cieranie 
6:1999 ytek nieszkliwionych 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby d wi koch onne u ywane w budownictwie. Wska nik 
poch aniania d wi ku 

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar poch aniania d wi ku w komorze pog osowej 
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lanie g sto ci pozornej 
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lanie stabilno ci 
warunkach wymiarowej w okre lonych temperaturowych i wilgotno ciowych 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lanie d ugo ci i 
szeroko ci 

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lanie grubo ci 
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lanie prostok tno ci 
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lanie p asko ci 
PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpo arowa w budownictwie. Metoda badania niepalno ci 
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1 Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru w zakresie sieci 
technologicznych, mi dzyobiektowych, które zostan  wykonane w ramach Kontraktu Modernizacji i 
rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi  cz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
które nale y odnie  do zlecania i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z 
Dokumentacj  Projektow  oraz z wymaganiami szczegó owymi zawartymi w ST dla poszczególnych 
obiektów. Specyfikacje Techniczne uwzgl dniaj  obowi zuj ce normy pa stwowe, instrukcje i 
przepisy stosuj ce si  do Robót . 

1.3. Przedmiot i zakres Robót budowlanych 
Zakres rzeczowy Robót budowlanych projektowanych sieci chronologicznie obejmuje wykonanie: 

– oznakowanie Robót , 
– usuni cie warstwy ziemi urodzajnej,  
– wykopów i podsypki, 
– enie nowych ruroci gów sieci z uzbrojeniem (studnie, studnie specjalne, armatura) 
– obsypki i zasypki z zag szczeniem, 
– prób szczelno ci i ci nieniowych, p ukania, 
– przykanalików oraz pod cze  do istniej cych instalacji obiektów,  
– zasypki z zag szczeniem,  
– roz cielenie warstwy ziemi urodzajnej lub odtworzenie nawierzchni, 
– oznakowanie sieci, oznakowanie uzbrojenia  

 

Z uwagi na rodzaj przesy anego medium oraz rodzaj przep ywu (grawitacyjny/ci nieniowy) w 
niniejszym opracowaniu rozró nia si  nast puj ce nowoprojektowane sieci technologiczne 
mi dzyobiektowe: 

 ruroci gi do grawitacyjnego przep ywu cieków i cz ci p ywaj cych o rednicach DN150 ÷ 
DN450, 

 ruroci gi do ci nieniowego przesy u cieków, cz ci p ywaj cych i uwodnionych osadów o 
rednicach DN80 ÷ DN400, 

 ruroci g koagulantu PIX o rednicy DN25, 

 ruroci gi wody wodoci gowej i technologicznej o rednicach DN25 ÷ DN80, 

 grawitacyjne ruroci gi kanalizacji zewn trznej o rednicach DN50 ÷ DN200, 

 ruroci gi powietrza z owonnego o rednicy DN100. 

W projekcie za ono wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniej cych kana ów. Sieci 
mi dzyobiektowe zwymiarowano na maksymalny przep yw. 

Lokalizacj  projektowanych sieci przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysoko ciowych za czonych 
w cz ci graficznej Dokumentacji Projektowej. 

Wymienione wy ej prace wykonywa  zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegó owy opis 
prowadzenia prac w tym i rodzaju u ytego materia u zawarto w cz ci opisowej i graficznej 
dokumentacji projektowej. 
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1.4. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych Robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia obj ty niniejsz  Specyfikacj  odpowiada nast puj cym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) wg Rozporz dzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do  
odprowadzania cieków. 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii 
energetycznych  

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie ruroci gów i kabli 

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane zwi zane z budow  ruroci gów 

45232150-8 - Prace budowlane dotycz ce budowy wodoci gów do przesy u wody 

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kana ów ciekowych 

1.5. Okre lenia podstawowe  
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. 

Dren - czek pod ny z rurkami na dnie, u atwiaj cymi przep yw wody w kierunku studzienki 
zbiorczej. 

Kanalizacja ci nieniowa – liniowa budowla przeznaczona do ci nieniowego odprowadzenia cieków 

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje pod 
wp ywem si y ci ko ci 

Kanalizacja sanitarna - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania cieków 
gospodarczo-bytowych 

Kana  – budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia cieków. 

Kana  zbiorczy - kana  przeznaczony do zbierania cieków z co najmniej dwóch kana ów bocznych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w nim cieków. 

Kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów oraz kana ów zbiorowych i 
odprowadzaj cy je do odbiornika. 

Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony do zej cia 
obs ugi do komory roboczej. 

Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komora przeznaczona do czynno ci 
eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg  pomi dzy rz dn  dolnej powierzchni 

yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika. 

yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz . 

Przepompownia sieciowa – obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania cieków z 
poziomu ni szego na poziom wy szy  

Przewód t oczny – ruroci g, przez który s  t oczone cieki.  

Rura ochronna – rura o rednicy wi kszej od rury przewodowej s ca do przenoszenia obci  
zewn trznych i do zabezpieczenia przewodu przy przej ciach pod przeszkod  terenow   

Ruroci g ci nieniowy - ruroci g, w którym przep yw medium jest wymuszony przez pomp  lub 
ci nienie hydrostatyczne. 
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Sie  kanalizacyjna - uk ad po czonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów in ynierskich, 
znajduj cych si  poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licz c od strony budynku do 
odbiornika 

Sie  technologiczna - przewody do prowadzenia medium - cieków , osadów , chemikaliów, 
powietrza zwi zana z procesami technologicznymi oczyszczalni 

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian  komory roboczej 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprze azowym przeznaczona do kontroli 
prawid owej eksploatacji kana ów. 

Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna z po czeniem wykonanym w formie pionowego 
przewodu (kaskady), którego wylot znajduje si  przy dnie studzienki lub tu  nad nim, stosowana na 
przewodach kanalizacyjnych po onych na wy szym poziomie ni  kana  odprowadzaj cy cieki ze 
studzienki 

Studzienka niew azowa – studzienka ze zdejmowan  pokryw , zlokalizowana na przewodzie 
kanalizacyjnym umo liwiaj ca tylko dost p do wn trza przewodu z powierzchni terenu nie 
przystosowana do wej cia cz owieka 

Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej dwóch 
kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u w planie, 
na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka w azowa - studzienka ze zdejmowan  pokryw , zlokalizowana na przewodzie 
kanalizacyjnym, umo liwiaj ca dost p do wn trza cz owiekowi 

az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych. 

2. Wymagania dotycz ce Materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce Materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 
Wymagania Ogólne punkt 2. 

Materia y powinny by  takie jak podano w specyfikacji lub inne, równowa ne, o parametrach nie 
gorszych jak projektowane je eli zosta y zatwierdzone przez In yniera. 

Materia y z rozbiórki powinny by  wywo one przez Wykonawc , który powinien okaza  In ynierowi 
dokumenty potwierdzaj ce ich utylizacj .  

Materia y do wykonania robót sanitarnych sieci zewn trznych nale y stosowa  zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow , opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materia y, których Wykonawca u yje do wbudowania musz  odpowiada  warunkom 
okre lonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity. Dz. U. 2013 
Nr 0 poz. 1409) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 
2014 Nr 0, poz. 883). 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  materia u oraz za zgodno  ich parametrów i jako ci 
z postanowieniami Kontraktu oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie zgodnie z za eniami 
PZJ. 

Wszystkie materia y u yte do budowy sieci powinny by  zgodne z oznaczeniami na rysunkach i 
wykazach materia owych. 

Wszystkie materia y przewidywane do wbudowania b  zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
zaleceniami In yniera.  

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje 
dotycz ce ród a wytwarzania i wydobywania materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada , 
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dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
In ynierowi. 

In ynier mo e okresowo przeprowadza  inspekcje wytwórni materia ów i w zwi zku z tym powinien 
otrzyma  pomoc od wszystkich zaanga owanych stron. 

Materia y nie spe niaj ce wymaga  Specyfikacji Technicznych zostan  usuni te z placu budowy. Je eli 
zostan  jednak zastosowane, roboty mog  zosta  odrzucone a p atno ci wstrzymane. 

Wykonawca zobowi zany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, wiadectw 
jako ci, specyfikacji, instrukcji obs ugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków monta owych itp. 

Rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez w erów i widocznych ubytków. Rury z 
tworzyw sztucznych powinny by  trwale oznaczone. 

Wszystkie materia y przeznaczone do wbudowania na sieciach technologicznych 
mi dzyobiektowych powinny posiada  deklaracj  zgodno ci lub deklaracj  w ciwo ci 

ytkowych, jak równie  stosowne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty.  

2.1. Sk adowanie materia ów 
Materia y musz  by  sk adowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w wytycznych winien 
opiera  si  o obowi zuj ce normy i przepisy. Wykonawca zobowi zany jest do stosowania wszystkich 
zalece  Producenta/Dostawcy.  

Przechowywane materia y i urz dzenia nale y konserwowa  i przechowywa  zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposób umo liwiaj cy atw  identyfikacj  
danej partii materia ów. 

Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do 
instrukcji sk adowania opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz  
by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci materia ów i zewn trznych warunków 
panuj cych podczas procesu, tak aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. 

Szczeliwo, czniki, ko nierze i inne materia y pomocnicze nale y przechowywa  w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkni tych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

Materia y wra liwe na wilgo  musz  by  sk adowane w miejscu suchym i przewiewnym. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y do czasu, gdy b  one potrzebne do 
Robót , by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do Robót i 
by y dost pne do kontroli przez In yniera. Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i na jego koszt. 

Sk adowanie rur  

Wyroby z tworzyw sztucznych s  podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwi zku z czym: 

 Nale y chroni  je przed uszkodzeniami pochodz cymi od pod a, na którym s  sk adowane 
lub przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niew ciwych urz dze  i metod 
prze adunku. 

 Rury w prostych odcinkach, sk adowa  w stosach na równym pod u, na podk adach 
drewnianych o szeroko ci nie mniejszej ni  0,1 m i w odst pach 1 do 2 metrów. Nie 
przekracza  wysoko ci sk adowania ok. 1 m. 

 Rury w kr gach sk adowa  na p asko na równym pod u na podk adach drewnianych, 
pokrywaj cych co najmniej 50% powierzchni sk adowania. Nie przekracza  wysoko ci 
sk adowania 2 m. 

 Rury o ró nych rednicach powinny by  sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, to 
rury o wi kszych rednicach i grubszych ciankach powinny znajdowa  si  na spodzie. To 
samo dotyczy uk adania rur na rodkach transportowych. 
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 Szczególnie nale y zwraca  uwag  na zako czenia rur i zabezpiecza  je ochronami (korki, 
wk adki itp.). 

 Nie dopuszcza  do sk adowania materia ów w sposób, przy którym mog yby wyst pi  
odkszta cenia (zagi cia, zagniecenia itp.) - w miar  mo liwo ci przechowywa  i 
transportowa  w opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszcza  do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wi zek lub kr gów po pod u. 

 Zachowa  szczególn  ostro no  przy pracach w obni onych temperaturach zewn trznych 
poniewa  podatno  na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

 Transport powinien by  wykonywany pojazdami o odpowiedniej d ugo ci, tak by wolne ko ce 
wystaj ce poza skrzyni adunkow  nie by y d sze ni  l metr; rury w kr gach powinny w 
ca ci le  na p asko na powierzchni adunkowej. 

 Kszta tki, z czki i inne materia y powinny by  sk adowane, w sposób uporz dkowany, z 
zachowaniem wy ej omawianych rodków ostro no ci. 

 Tworzywa sztuczne maj  ograniczon  odporno  na podwy szon  temperatur  i 
promieniowanie UV, w zwi zku z czym nale y chroni  je przed: 

 ugotrwa  ekspozycj  s oneczn ,  

 nadmiernym nagrzewaniem od 
róde  ciep a. 

Sk adowanie transport i roz adunek rur nale y wykonywa  zgodnie z zaleceniami dostawcy 
elementów 

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy  rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami 
niezaizolowane ko cówki rur (os ania  deklami, kapturkami ochronnymi). Rury magazynowa  
zgodnie z instrukcj  producenta. 

Rury chroni  przed wiat em s onecznym, Materia y do po cze  odcinków czy elementów oraz 
wszelki osprz t przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych, kontenerach itp. Chemikalia, ciek e 
sk adniki pianki poliuretanowej oraz materia y termokurczliwe przechowywa  w pomieszczeniach 
suchych i ogrzewanych. 

Sk adowanie elementów prefabrykowanych  

Teren placu sk adowego powinien by  wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposa ony w odpowiednie urz dzenia d wigowo-transportowe ; 

Pomi dzy poszczególnymi rz dami sk adowanych prefabrykatów nale y zachowa  trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów ; 

Prefabrykaty nale y sk adowa  w sposób zapewniaj cy atwy dost p do uchwytów monta owych ; 

Ka dy rodzaj prefabrykatów ró ni cy si  kszta tem, wymiarami i wyko czeniem powinien by  
sk adowany osobno ; 

Prefabrykaty powinny by  ustawione lub umieszczone na podk adach zapewniaj cych odst p od 
pod a minimum 15 cm ; 

W zale no ci od ukszta towania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one by  ustawione 
na podk adach o przekroju prostok tnym lub odpowiednio dostosowanym do obrze a prefabrykatu ; 

Prefabrykaty drobnowymiarowe mog  by  sk adowane w stosach do wysoko ci 1,80 m. Stosy 
powinny by  prawid owo u one i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 

Urz dzenia i drobne elementy konstrukcyjne 
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Urz dzenia i drobne elementy prefabrykowane, w tym ruroci gów, musz  by  sk adowane  
w magazynie zamkni tym. Cement materia y izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nale y 
sk adowa  w magazynie zamkni tym. 

 

Sk adowanie w azów 

azy mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami dla odprowadzenia wód opadowych. Elementy eliwne powinny by  sk adowane z dala od 
substancji dzia aj cych koroduj co. 

Kruszywo, piasek i cement 

Kruszywo i piasek nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób 
zabezpieczaj cy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.  

Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka ruroci gu. 
Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczaj ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i poboru. 

Mieszanka wirowa powinna mie  optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna 
mie ci  si  w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. 

Sk adowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkni tych. Sk adowany 
cement musi by  bezwzgl dnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie mo e by  

szy ni  3 miesi ce. 

Armatura 

Armatura powinna by  przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wp ywami 
atmosferycznymi i czynnikami powoduj cymi korozje. 

2.2.  Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy. 
Ka dy rodzaj Robót , w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.  

2.3.  Odbiór materia ów na budowie 
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi i 
protoko ami odbioru technicznego. Dostarczone materia y na miejsce budowy nale y sprawdzi  pod 
wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta.  

Nale y przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
tpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem nale y podda  badaniom okre lonym przez In yniera. 

2.4. Podstawowe materia y do wbudowania  
 Opaski do nawiercania 

 Zasuwy odcinaj ce eliwne, 

 Obudowy do zasuw 

 Skrzynki uliczne 

 rury PVC do kanalizacji zewn trznej  

 rury i kszta tki PEHD czone doczo owo i elektrooporowo 

 rury stalowe - stal nierdzewna  

 rury GRP 

 rury kamionkowe 
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 rury i kszta tki z eliwa sferoidalnego  

 rury stalowe os onowe  

 ta ma ostrzegawcza z zalaminowan  foli  aluminiowa 

 skrzynki uliczne, 

 tabliczki informacyjne 

 materia y do próby szczelno ci, 

 studnie kanalizacyjne z kr gów elbetowych  

 przej cia szczelne, 

 uszczelnienie cuchowe 

 piasek do podsypki i obsypki, 

 pier cienie dystansowe 

 zaprawa cementowa, 

 ko nierze, ruby, podk adki i nakr tki do po cze  ko nierzowych ze stali nierdzewnej  

Wszystkie materia y przewidywane do wbudowania b  zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami In yniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegó owe informacje dotycz ce ród a wytwarzania materia ów oraz odpowiednie wiadectwa 
bada , dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez In yniera. 
 

2.5. Rury i kszta tki PVC 
Kana y ciekowe grawitacyjne nale y wykona  z rur kielichowych PVC o ciankach litych 
jednorodnych  wg  normy  PN  –  EN  1401  :  1999  ,  klasy  SN8  SDR34  czonych  na  uszczelk  
elastomerow .  

Niedopuszczalne s  rury warstwowe z rdzeniem spienionym lub rdzeniem litym z innej mieszanki 
PVC 

Medium : cieki sanitarne. rednice wg Dokumentacji Projektowej. Rury kana owe nale y uk ada  i 
montowa  zgodnie z instrukcj  monta u podan  przez producenta rur. Po czenia kana ów stosowa  
nale y zawsze w studni kanalizacyjnej.  

Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory studni nale y wykona  przy u yciu uszczelnianych 
kszta tek przej ciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacj  projektow . 

UWAGA : dla przewodów grawitacyjnych dopuszczalne s  równowa nie rury poliestrowe zbrojone 
óknem  szklanym  (GRP)  oraz  kamionkowe  zgodne  z  norm  PN  –  EN  295  (wg  wskaza  

Dokumentacji Projektowej).  

2.6. Rury i kszta tki PE 
Do  wykonania  ruroci gów  t ocznych  stosowa  nale y  rury  ci nieniowe  z  PE  100  PN  10  
dwuwarstwowe z zewn trzn  warstw  ochronn  z materia u PE100 RC czone poprzez zgrzewanie 
doczo owe lub kszta tki elektrooporowe. 

Medium : cieki i osady.  

UWAGA : dla przewodów ci nieniowych dopuszczalne s  równowa nie rury stalowe w wykonaniu 
ze stali kwasoodpornych 1.4301.  
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2.7. Rury os onowe 
Stosowa  rury stalowe przewodowe wewn trznie izolowane fabrycznie zgodne z PN-79/H-74244  
o rednicach zgodnych z Dokumentacj  Projektow .  

2.8. Studnie betonowe 
Zaprojektowano studzienki pomiarowe i po czeniowe, które nale y wykona  z kr gów elbetowych 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w cz ci graficznej opracowania. Kr gi studni nale y czy  na 
uszczelki. Dno studzienki zaleca si  z elementów prefabrykowanych, betonowych stanowi cych 
monolityczne po czenie kr gu i p yty dennej. Do regulacji poziomej nale y zastosowa  betonowe 
pier cienie dystansowe.  

Dla studni sytuowanych w ci gach komunikacyjnych zastosowa  pier cie  odci aj cy.  

Studni  wykonywa  w wykopie umocnionym. W przypadku gruntów nieno nych nale y zwróci  si  
do projektanta w celu uzyskania rozwi zania sposobu posadowienia studni. W przypadku gruntów 

abych, nale y wzmocni  pod e poprzez zastosowanie materaca z kruszywa mineralnego 0-
31,5mm, stabilizowanego geotkanin  np.Terralys LF 35/35 (lub równowa na) lub na pod u z 
betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm.  

Stosowa  studnie w azowe z prefabrykowanych elementów elbetowych zgodne  
z PN-EN 1917:2004/AC:2009 spe niaj ce nast puj ce wymagania: 

 beton o wytrzyma ci min C35/45  
 elementy studzienki stanowi: 

 kineta  

 kr gi zgodne z PN-EN 1917:2004/AC:2009, 

 yta pokrywowa z jednym otworem na w az kana owy 

 pier cie  odci aj cy, 

 drobnowymiarowe elementy ze stali odpornej na korozj  

 nasi kliwo  nw < 4%  

 wodoszczelno  W8 

 mrozoodporno  F – 150  

 kr gi czone na uszczelk  gumow   

 w cianach powinny by  fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji: 
 stopnie z azowe zgodne z PN-EN 13101:2005, z eliwa powlekanego tworzywem sztucznym 

lub ze stali nierdzewnej osadzone mijankowo, w dwóch rz dach w odleg ciach pionowych 
co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm  

 kró ce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przy czanego przewodu, tuleje os onowe, 
przej cia szczelne. 

 az eliwno-betonowy DN600 zabezpieczony przed obrotem klasy D400 
 
Cokó  studzienki wykona  z kr gu z dnem z wklejonymi fabrycznie kró cami do których poprzez 

czniki zostan  przy czone rury kana u i wyrobion  kinet  z betonu wodoszczelnego j.w. przez 
producenta kr gów. 

Pod w azy montowa  betonowe pier cienie dystansowe. W az obetonowa  zapraw  cementow . 
Rz dne wierzchu w azu studzienek dostosowa  do projektowanych rz dnych. 
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czenie kana ów dop ywowych i przykanalików do studzienek kanalizacyjnych powy ej 
wyrobionych kinet w studzienkach wykona  za pomoc  kaskad. 

2.9. Zabezpieczenie studni betonowych 
Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i elbetowe zewn trzne 
zagruntowa . Proponuje si  w tym celu zastosowa  dwusk adnikow , polimerowo-bitumiczn  mas  
uszczelniaj  (np. Superflex10 lub równowa ny o parametrach nie gorszych ni  proponowany).  

Mas  nanosi  zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i 
gruntowaniu pod a.  

2.10. Studnie tworzywowe 
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  zaprojektowano studnie tworzywowe jako niew azowe 
systemowe PVC lub PP, z ebrowan  powierzchni  boczn  trzonu studzienki i kinety. W czenia do 
studni tworzywowych wykonywa  jako szczelne, poprzez fabrycznie wykonan  przez producenta 
wk adk  in – situ. Parametry studni :  

 klasa SN4 lub SN8 

 askie dno kinety umo liwiaj ce atwe usytuowanie na dnie wykopu, 

 ebrowanie powierzchni bocznej kinet zwi kszaj ce sztywno  oraz odporno  na wypór 
przez wody gruntowe, 

 mo liwo czenia z rurami kanalizacyjnymi ro nych systemów, 

 rednice pod czanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 100-315 mm, 

 mo liwo  wykonywania dodatkowych pod cze  powy ej kinety: wk adki in situ 

 kinety przep ywowe o k cie przep ywu cieków: 0°, 30°, 60°, 90°, 

 nastawny k t pod czenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/-7,5° w ka dej p aszczy nie, 

 kinety zbiorcze z jednoczesnym dop ywem bocznym prawym i lewym, 

 sprawdzona, idealna hydraulika (zgodno  z norm  DS 2379), 

 regulacja wysoko ci studzienki: doci cie rury karbowanej  

 mo liwo  regulacji po enia zwie czenia studzienki: ro na w zale no ci od jego typu, 

 mo liwo  stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej (5 m s upa wody), 

 gwarantowana szczelno  po cze  elementów studzienki: 0,5 bara – warunek badania D, 

 mo liwo  stosowania w azów eliwnych 

 Kineta przep ywowa 0° - mo liwo  p ynnej regulacji k ta w zakresie 0°-15° 

 Kineta przep ywowa 30° - mo liwo  p ynnej regulacji k ta w zakresie 15°-45° 

 Kineta przep ywowa 60° - mo liwo  p ynnej regulacji k ta w zakresie 45°-75° 

 Kineta przep ywowa 90° - mo liwo  p ynnej regulacji k ta w zakresie 75°-90° 

 

Studnie posadawia  na zag szczonej podsypce wirowo-piaskowej grubo ci 30 cm. W przypadku 
gruntów s abych, nale y wzmocni  pod e poprzez zastosowanie materaca z kruszywa mineralnego 
0-31,5mm, stabilizowanego geotkanin  np.Terralys LF 35/35. 

Sposób wykonania studni : 
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 Prefabrykowana podstawa studni z kinet   

 Trzonowa rura karbowana  

 elbetowy pier cie  odci aj cy 

 Rura teleskopowa do rury karbowanej z uszczelk  

 az eliwny D400 okr y  

2.11. Armatura  
Armatura stosowana przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni cieków powinna spe nia   
nast puj ce wymagania:  
 

 Na ruroci gach zewn trznych jako zasuwy odcinaj ce:  
 

 dla ruroci gów nie prowadzonych w ziemi - stosowa  zasuwy no owe,  
 dla ruroci gów prowadzonych w ziemi - stosowa  zasuwy klinowe z przed onymi 

trzpieniami w tulejach ochronnych i skrzynkami ulicznymi do zabudowy w ziemi; zasuwy 
tak instalowane musz  by  trwale oznaczone w pobli u miejsca ich instalacji poprzez 
stosowne tabliczki wykonane z blachy nierdzewnej 1.4301;  
 

 Zasuwy odcinaj ce w pompowniach – o ile tylko ruroci gi nie przebiegaj  w ziemi musz  by  
zasuwami no owymi;  

 Wyklucza si  stosowanie dla cieków i osadów zasuw no owych i przepustnic jako zasuw lub 
przepustnic regulacyjnych;  

 Jako zasuwy regulacyjne do cieków i osadów stosowa  tylko zasuwy klinowe; wyklucza si  
stosowanie przepustnic regulacyjnych;  

 Tam gdzie tylko pozwala na to miejsce - zasuwy regulacyjne instalowa  w studzienkach tak 
aby by atwy do nich dost p oraz ich monta  i demonta ,  

 Ka da zasuwa regulacyjna musi mie  obej cie z zasuw  - na wypadek konieczno ci naprawy 
zasuwy regulacyjnej,  

 Przepustnice odcinaj ce i przepustnice regulacyjne mog  by  stosowane tylko na ruroci gach 
spr onego powietrza,  

 Zasuwy regulacyjne i przepustnice regulacyjne pracuj ce w podstawowym uk adzie 
technologicznym oczyszczania cieków (poza trybem awaryjnym) powinny by  sterowane 
zdalnie i wyposa one w nap dy elektryczne;  

 Na ruroci gach t ocznych o rednicy do 200 mm stosowa  zawory zwrotne kulowe, na 
pozosta ych ruroci gach t ocznych – zawory zwrotne klapowe.  

 
Zasuwy no owe:  

 Szczelno  z obu stron (od strony nap ywu i odp ywu);  
 Zabudowa mi dzyko nierzowa;  
 By ograniczy  do niezb dnego minimum straty hydrauliczne: g adki przelot dna (tj. bez 

uskoku), bez kraw dzi zatrzymuj cych, bez rozszerze  i zw  strugi przep ywu;  
 Uszczelnienie poprzeczne mo liwe do regulowania w czasie ruchu, w razie potrzeby mo liwe 

do wymiany bez demonta u armatury z ruroci gu;  
 Obustronnie wbudowane profile skrobi ce do ci ego czyszczenia p yty zasuwowej;  

 
 Materia y:  

 Elementy korpusu, p yta yskowa i element cz cy: eliwo szare;  
 yta zasuwowa – stal nierdzewna 1.4301;  
 Uszczelnienie obwodowe U oraz uszcz. poprzeczne: elastomer (NBR);  
 Elementy po czeniowe, wrzeciono: stal nierdzewna  

 Elementy z eliwa – pokrycie epoksydowe  
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Zasuwy klinowe:  

 Mi kko uszczelniona, zabudowa krótka (F4);  
 Z obustronnym przy czem ko nierzowym wg PN-EN 1092-2;  
 W przypadku zabudowy podziemnej – wymagania wg PN-EN 558;  
 Materia  

  
 korpus i pokrywa zasuwy wykonana z eliwa sferoidalnego epoksydowanego wewn trz i 

na zewn trz  
 wrzeciono ze stali nierdzewnej,  
 klin z eliwa sferoidalnego z pow ok  elastomerow ,  
 uszczelnienia elastomerowe,  

 
Nap dy elektryczne zasuw i przepustnic:  

 Awaryjny tryb r czny – kó ko r czne, stalowe z pow ok  antykorozyjn ;  
 Protokó  komunikacyjny Profibus DP;  
 Zintegrowany sterownik typ AC;  
 Ochrona antykorozyjna – kat. KS;  
 Grza ka anty-kondensacyjna i zabezpieczenie termiczne silnika;  
 Stopie  ochrony IP68;  
 Wykonanie zewn trzne.  

 
Zawory zwrotne klapowe (dla rednicy powy ej 200 mm):  

 Typ: klapowy, ko nierzowy  
 Mi kko uszczelniana wg EN 12334;  
 Ca kowicie ogumowany dysk ze zintegrowanym zawieszeniem z EPDM;  
 Dysk obustronny, g adki, jednocz ciowy;  
 Siedzisko – sko ne;  
 Przelot – niezaw ony.  
 Materia :  

 korpus z eliwa sferoidalnego epoksydowanego wewn trz i na zewn trz  
 dysk z eliwa sferoidalnego, ca kowicie wulkanizowany EPDM,  
 ruby pokrywy i nakr tki – stal nierdzewna,  
 korek – mosi ny.  

 
Zawory zwrotne kulowe (do rednicy 200 mm w cznie):  

 Typ: kulowy (z kul  ton  ), ko nierzowy;  
 Pe ny przekrój przep ywowy;  
 Bez cz ci mechanicznych ruchomych (poza kul );  
 Materia :  

 Korpus, pokrywa z eliwa sferoidalnego epoksydowanego wewn trz i na zewn trz;  
 ruby pokrywy: stal nierdzewna;  
 Kula: rdze  pokryty jednolit  pow ok  gumowan  NBR  

 
Przepustnice powietrza:  

 Typ: centryczna, z wykonaniem typu „Wafer” do monta u pomi dzy ko nierze ruroci gu;  
 Temperatura pracy -30 do +130°C  
 Wymagana szczelno  100% dla obu kierunków przep ywu;  
 Uszczelnienie NBR, wyk adziny wymienne;  
 Materia :  

 korpus z eliwa sferoidalnego epoksydowanego wewn trz i na zewn trz  
 dysk soczewkowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4408, bez poprzecznych u ebrowa ,  
 wa  ze stali nierdzewnej;  
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 yskowanie co najmniej potrójne ze stali nierdzewnej;  
 Nie dopuszcza si yskowania z br zu ani z tworzywa sztucznego 

2.12. Podbudowy pod elementy ruroci gów technologicznych 
Pod armatur  zabudowan  w gruncie i studzienkami nale y wykona  podbudow  betonow  z betonu 
C8/10 o grubo ci 10cm. 
Pod skrzynkami ulicznymi dla armatury zabudowanej w gruncie nale y tak e wykona  podbudow  
z betonu klasy C8/10 o wymiarach 30x30x15cm. Podbudowy wykonywane bezpo rednio na miejscu 
realizacji robót. 

2.13. Rury os onowe  
Jako rury os onowe b  wykorzystane rury stalowe ze stali L355. Ko ce rur os onowych b  
zabezpieczone manszetami z tworzyw sztucznych oraz rury PEHD lub PVC – wg wskaza  
Dokumentacji Projektowej. 

2.14. Kruszywa 
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu Robót s : 

 grunt z dokopu  
 piasek redni - do podsypek, obsypek i zasypek wst pnych i zasadniczych 
 piasek gruby  
 wir wg PN–86/B-02480 
 grunt rodzimy – do zasypek zasadniczych 

 
Przydatno  gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi In ynier. 

3. Sprz t 
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 
Do wykonania Robót wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego 
sprz tu (podano przyk adowe maszyny) : 

 koparka podsi bierna ko owa 
 spycharka ko owa, 
 uraw samochodowy, 
 samochód skrzyniowy, 
 samochód samowy adowczy, 
 samochód dostawczy, 
 przyczepa d ycowa, 
 ci gnik siod owy z naczep , 
 ci gnik ko owy, 
 spawarka spalinowa 300 A, 
 ubijak spalinowy 200 kg, 
 wibrom ot elektryczny z pulpitem sterowniczym, 
 zag szczarka wibracyjna spalinowa, 
 zespó  pr dotwórczy trójfazowy, przewo ny 
 wiertarka udarowa, 
 wyci g wolnostoj cy z nap dem spalinowym, 
 urz dzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 
 narz dzia r czne, 
 sprz t do zgrzewania rur PE musi by  obs ugiwany przez pracowników posiadaj cych 

uprawnienia na ten sprz t. 
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Stosowany sprz t b dzie zgodny ze specyfikacj  lub inny, je eli zostanie zatwierdzony przez In yniera 
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. rodki transportu 
Wymagania Ogólne dotycz ce rodków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Do transportu materia ów nale y u  np. nast puj cych rodków transportu: 

 Ci gnik g sienicowy 

 Ci gnik ko owy  

 Przyczepa d ycowa 

 Przyczepa skrzyniowa 

 Samochód skrzyniowy 

 uraw samochodowy 

 uraw samochodowy boczny do 15 t 

 samochód dostawczy do 0,9T 

 
Transport materia ów i urz dze  powinien odbywa  si  zgodnie z wytycznymi producenta. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towarów. rodki transportu winny by  
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -
Monta owych, Programem Zapewnienia Jako ci i które uzyska y akceptacje In yniera. 

Wykonawca zapewni rodki transportu w ilo ci gwarantuj cej ci  dostaw materia ów i urz dze , 
w miar  post pu robót. U yte rodki transportu musz  by  sprawne technicznie. 

4.1. Transport rur i kszta tek  
Transport rur i kszta tek musi by  tak przeprowadzony, aby wyroby nie uleg y uszkodzeniu. Rury w 
wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Przy d ugo ciach 
wi kszych ni  d ugo  pojazdu, wielko  nawisu rur nie mo e przekracza  1,0m. 

Przewóz rur mo e by  wykonywany wy cznie samochodami skrzyniowymi. Rury powinny by  
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i desek pod cuchy spinaj ce 
boczne ciany skrzy  samochodu. Przy za adowywaniu, rur nie mo na ich rzuca  ani przetacza  po 
pochylni. 

Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigni  z 
belk  uniemo liwiaj  zaciskanie si  zawiesi na wi zce. Stosowa  zawiesia tekstylne. Wi zki opasa  
od do u. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu podczas wy adunku. Kszta tki nale y 
przewozi  w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostro no ci jak dla rur. 

 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu. Wykonawca 
zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu 
o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur nale y uk ada  na podk adach 
drewnianych, za  poszczególne warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada  
materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu). 
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4.2. Transport armatury 
Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by  zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.3. Transport studni 
Transport studni powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle  
do pozycji wbudowania. Studnie transportuje si  na jednorazowych paletach lub pojedynczo bez 
palet.  

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.4. Transport w azów  
azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada   

na paletach po 10 szt. i czy  ta  stalow . 
 
Roz adowanie materia ów b dzie dokonywane z zachowaniem rodków ostro no ci zapobiegaj cych 
uszkodzeniu materia ów. 
Podnoszenie i ustawienie prefabrykatów na rodku transportowym oraz roz adunek powinny by  
wykonane przy u yciu urz dze  zmechanizowanych o ud wigu dostosowanym do masy 
przenoszonych elementów prefabrykowanych, cznie z osprz tem transportowym takim, jak 
zawiesia. 
Prefabrykaty transportowane przy u yciu urawi lub suwnic powinny by  podwieszone za pomoc  
specjalnych zawiesi zapewniaj cych w ciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i 
równomierne roz enie si  na poszczególne ci gna. 

ycie nieodpowiednich zawiesi do transportu mo e spowodowa  uszkodzenie elementu. Zaleca si  
przewozi  prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. rodki transportu przeznaczone do ko owego 
przewozu poziomego prefabrykatów powinny by  wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce przed 
mo liwo ci  przesuni cia si  prefabrykatu oraz mo liwo ci  zachwiania równowagi rodka 
transportowego. 
Liczba prefabrykatów u onych na rodku transportowym powinna by  dostosowana do 
wytrzyma ci betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na ko owych rodkach transportowych 
prefabrykaty powinny by  uk adane na elastycznych podk adkach u onych w pionie. 

4.5. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej winien odbywa  si  bezpo rednio z wytwórni, do miejsca 
wbudowania, rodkami transportu do tego przeznaczonymi (tj. betonowozy). Transport nie powinien 
powodowa : 
 

 segregacji sk adników mieszanki 
 zmian sk adu mieszanki 
 zanieczyszczenia mieszanki 
 zmiany konsystencji mieszanki 
 przekroczenia czasu pocz tku wi zania cementu 
 obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych 

oraz zapewni  w ciwy czas transportu umo liwiaj cy prawid owe wbudowanie i 
zag szczenie mieszanki. 

 
Przy planowaniu transportu nale y wzi  pod uwag  czas i odleg  transportu, utrudnienia  
w ruchu, temperatur  otoczenia oraz inne istotne czynniki wp ywaj ce na cechy przewo onej 
mieszanki. Ilo  betonowozów powinna by  tak dobrana, aby zapewni  ci  i odpowiednie tempo 
Robót. 
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4.6. Transport cementu  
Cement powinien by  transportowany na plac budowy bezpo rednio przed jego zastosowaniem do 
wykonywania mieszanek cementowo – piaskowych, w warunkach zabezpieczaj cych go przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowania. 
Cement workowy powinien by  przechowywany w sk adach otwartych zabezpieczonych przed 
opadami, b  w magazynach zamkni tych przez czas nie d szy, ni  okre lony przez producenta na 
opakowaniu.  
Kruszywo drobne (piaski), stosowane do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek przewodów 
winno by  przewo one w samochodach samowy adowczych (du e ilo ci), natomiast alternatywnie 
mo na wykorzysta  ka dy inny rodek transportu.  

4.7. Transport kruszywa i gruntów 
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do rodzaju 
materia u, jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg ci transportu. Kruszywa 
mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u). 

4.8. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.  

W adnym wypadku nie mo na dopuszcza  do przeci enia rodków transportu. Szczególn  uwag  
nale y zwróci  na wyposa enie samochodów do przewo enia materia ów sypkich i gruzu; 
bezwzgl dnie wymaga si , aby mia y one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem 
przewo onego materia u. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Umowy, na polecenie 
In yniera, b  usuni te z Terenu Budowy.  

Pojazdy wyje aj ce z Zaplecza Budowy musz  by  czyste. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, 
na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

5. Wykonanie Robót  
Wymagania ogólne dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Roboty zwi zane z uk adaniem przewodów grawitacyjnych nale y wykonywa  zgodnie z 
wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, wytycznymi 
producentów systemów kanalizacyjnych, a tak e „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
ruroci gów z tworzyw sztucznych” oraz i wymaganiami szczegó owymi podanymi poni ej. 

 

Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji opis metodologii robót i harmonogram robót 
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane przewody technologiczne i pozosta e 
sieci zewn trzne. W metodologii robót oraz harmonogramie Wykonawca zwróci szczególn  uwag  na 
ustalenie kolejno ci wykonywania poszczególnych prac i czynno ci w warunkach zachowania ci ci 
pracy oczyszczalni. 

Przed rozpocz ciem robót Wykonawca skoordynuje ich przebieg ze s bami eksploatacyjnymi 
oczyszczalni. 
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Nr Rodzaj ruroci gu Rodzaj i rednica ruroci gu 

1 Ruroci g cieków surowych dop ywaj cych z miasta do oczyszczalni cieków do reaktora 
Carrousel Ob.03 i budynku mechanicznego oczyszczania cieków Ob.31 

Dy=450, PE 100 SDR 17 

2 Ruroci g cieków surowych po rozdziale z komory Ob.32.1 do reaktora Carrousel Ob.03 Dy=500, PE 100 SDR 17 

3 Ruroci g cieków z osadem czynnym z reaktora Carrousel Ob.03 do pompowni po redniej 
Ob.34 

Dy=450, PE 100 SDR 17 

4 Ruroci g cieków z osadem czynnym z reaktora Ob.33.1 do pompowni po redniej Ob.34  Dy=355, PE 100 SDR 17 

5 Ruroci g cieków z osadem czynnym z reaktora Ob.33.2 do pompowni po redniej Ob.34  Dy=450, PE 100 SDR 17 

6 Ruroci gi cieków z osadem czynnym z pompowni po redniej Ob.34 do osadników wtórnych 
Ob.4.01 i 4.02 

Dy=355, PE 100 SDR 17 

7 Ruroci g cieków z osadem czynnym z pompowni po redniej Ob.34 do osadnika wtórnego 
Ob.35 Dy=450, PE 100 SDR 17 

8 Ruroci gi osadu nadmiernego z osadnika wtórnego Ob.4.01 i Ob.4.02 do pompowni osadu 
nadmiernego Ob.06 i Ob.36 pompowni osadu recyrkulowanego 

Dy=280, PE 100 SDR 17 

9 Ruroci g osadu nadmiernego z osadnika wtórnego Ob.35 do pompowni osadu nadmiernego 
Ob.06 i Ob.36 pompowni osadu recyrkulowanego 

Dy=355, PE 100 SDR 17 

10 
Ruroci gi cz ci p ywaj cych z osadnika wtórnego Ob.4.01 przez studzienk  St1 i z osadnika 
wtórnego Ob.4.02 przez studzienk  St2 do pompowni cz ci p ywaj cych Ob.37 - 
grawitacyjne 

Dy=160, PVC-U SN8 SDR34 

11 Ruroci g cz ci p ywaj cych osadnika wtórnego Ob.35 do pompowni cz sci p ywaj cych 
Ob.37 - grawitacyjny 

Dy=180, PE 100 SDR 17 

12 Ruroci g cz ci p ywaj cych z pompowni cz ci p ywaj cych Ob.37 do zbiornika osadów 
(zag szczacza) Ob.10 - t oczny Dy=90, PE 100 SDR 17 

13 Ruroci g osadu ustabilizowanego ze zbiornika osadów (zag szczacza) Ob.10 do stacji 
odwadniania osadu Ob.11Z 

Dy=90, PE 100 SDR 17 

14 Ruroci g tymczasowy osadu nadmiernego z osadnika wtórnego Ob.35 do stacji odwadniania 
osadu Ob.11Z 

Dy=90, PE 100 SDR 17 

15 Ruroci g tymczasowy z komory reaktora Carrousel do osadnika wtórnego Ob.35 Dy=500, PE 100 SDR 17 

16 Ruroci g odp ywu cieków oczyszczonych z osadnika wtórnego Ob.35 do pompowni 
przewa owej Ob.05 

Dy=355, PE 100 SDR 17 

17 Ruroci g odcieku z prasy ze stacji odwadniania osadu Ob.11Z do istniej cej pompowni 
cieków dowo onych Ob.08 - kanalizacja zewn trzna Dy=200, PVC-U SN8 SDR34 

18 Ruroci g osadu recyrkulowanego z pompowni osadu recyrkulowanego Ob.36 do selektora 
nowego reaktora biologicznego Ob.32.1 

Dy=400, PE 100 SDR 17 

19 Ruroci g recyrkulacji osadu nadmiernego z pompowni osadu nadmiernego Ob.06 do 
zbiornika osadów (zag szczacza) Ob.10 

Dy=110, PE 100 SDR 17 

20 Kanalizacja zewn trzna DN200 PVC-U SN8 SDR34 

21 Ruroci g koagulantu PIX Dy=25, PE 100 SDR 11 

22 Ruroci g odp ywu cieków oczyszczonych z oczyszczalni cieków  Dy=450 PE 100 SDR 17 

23 Ruroci g cieków dowo onych w okresie remontu do reaktora Carrousel Ob.03 i selektora 
Ob.32 

Dy=140, PE 100 SDR 17 

24 Ruroci g cieków dowo onych - w czenie do istniej cego ruroci gu z pompowni cieków 
dowo onych Ob.08 do zbiornika u redniaj cego Ob.09 

Dy=180, PE 100 SDR 17 
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5.1. Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. 

 projektowanego ruroci gu powinien wytyczy  uprawniony geodeta. O  ruroci gu powinna zosta  
oznaczona w trwa y i widoczny sposób, przez zainstalowanie cucha reperów roboczych.  

Poszczególne punkty osi trasy powinny zosta  zaznaczone przy pomocy drewnianych ko ków, tj. 
ko ków osiowych z gwo mi. Ko ki osiowe powinny zosta  wbite przy ka dej zmianie kierunku trasy 
a na prostych odcinkach co 30 – 50 cm. Na ka dym prostym odcinku powinny zosta  umieszczone co 
najmniej trzy punkty.  

Ko ki wiadki powinny by  wbijane na obu stronach wykopu, tak aby by o mo liwe odtworzenie osi 
wykopu podczas wykonywania wykopu. 

5.3. Roboty w wykopach otwartych 

5.3.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne. 

5.3.2. Wykonanie pod a 
Przed przyst pieniem do wykonanie pod a nale y oceni , czy wykop zosta  wykonany zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne. 

Dno wykopu powinno by  wyrównane o 0,02 m poni ej rz dnej projektowanej przy r cznym 
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie 
uk adania przewodu wyrównuje si  te ró nice. W sytuacji, kiedy nast pi o tzw. przekopanie wykopu, 
tj. wybranie warstwy gruntu poni ej projektowanego poziomu u enia przewodu, nale y uzupe ni  

 warstw  piaskiem odpowiednio zag szczonym. 

Dla przewodów o po czeniach kielichowych powy sza grubo  dotyczy warstwy pod kielichem. 

W przypadku gruntów s abych, takich jak torfy namu y, nale y dokona , wymiany gruntu na pe nej 
boko ci ich wyst powania na podsypk wirowo-piaskow .  

Pod e powinno by  tak wyprofilowane, aby rura spoczywa a na nim jedn  czwart  swojej 
powierzchni. 

Nale y zwróci  uwag  na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zosta y naruszone 
(rozmyty, spulchniony, zmarzni ty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nale oby 
usun  naruszony grunt na ca ej powierzchni dna i zast pi  go now  podsypk . 

Materia  na podsypk  powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. 
Szeroko  warstwy podsypki powinna by  równa szeroko ci wykopu. Podsypka powinna by  
zag szczona do wska nika zag szczenia 1,0. Grubo  podsypki wg wskaza  Dokumentacji 
Projektowej. Zag szczanie nale y wykonywa  warstwami o mi szo ci dostosowanej do wybranej 
metody zag szczenia.  

Ruroci gi nie posiadaj ce wymaganego przykrycia nale y ociepli . 

Wykopy o g boko ci powy ej 1,0 m obudowa  / wykona  w szalunkach. Spód wykopu nale y 
pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym , a w 
gruncie nawodnionym oko o 20 cm. Wykopy nale y wykona  bezpo rednio przed u eniem 
podsypki.  
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W wypadku wyst pienia wody gruntowej w wykopie nale y usun  ja przez pompowanie ze 
studzienki w dnie wykopu lub zap ukane ig ofiltry. Po wykonaniu kana ów nale y przeprowadzi  
próby szczelno ci, inspekcje TV i pomiary geodezyjne. Zasypywanie wykopów mo e nast pi  po 
odbiorze odcinka sieci przez In yniera. Zasypywanie nale y rozpocz  r cznie, warstwami co 0,2m do 
0,2 m powy ej wierzch kana u, z dok adnym ubiciem warstwami. 

Powy ej zasypka mechaniczna do poziomu terenu. 

Wszystkie rury uk ada  w suchym wykopie zabezpieczonymi przed wodami gruntowymi. Wszystkie 
prace zwi zane z wykonaniem sieci nale y prowadzi  z zachowaniem przepisów BHP. Sie  uk ada  na 
dnie, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej zgodnie z wymogiem w dokumentacji . 

Obsypka rury musi by  wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Nie 
stosowa  na podsypki i obsypki piasków zanieczyszczonych, ostrych grysów amanych kamieni i 
gruzu. W miejscach wyst powania uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywa  r cznie, a 
przeszkod  zabezpieczy  konstrukcj  os onow . Wykopy musz  by  zabezpieczone przed wodami 
opadowymi i pozbawione wody gruntowej. 

Grubo ci warstwy zabezpieczaj cej naturalne pod e przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosi  0,2  m.  Odchylenia  grubo ci  warstwy  nie  mo e  przekracza  +/-3  cm.  Zdj cie  tej  warstwy  
powinny by  wykonane bezpo rednio przed u eniem przewodu. 

Ruroci gi powinny by  uk adane zgodnie z wymogami producentów, wiedza techniczna i niniejsz  ST. 
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, nale y dokona  pomiaru geodezyjnego. 

Zabudowan  armatur  i uzbrojenie oznakowa  tablicami informacyjnymi. 

5.3.3. Ogólne zasady monta u ruroci gów 
Opuszczanie i uk adanie przewodu na dnie wykopu mo e odbywa  si  dopiero po przygotowaniu 
pod a. Przed opuszczeniem rur do wykopu nale y sprawdzi  ich stan techniczny - nie mog  mie  
uszkodze  - oraz zabezpieczy  je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamkni  w postaci za lepek, korków itp. Przed zako czeniem dnia roboczego b  
przed zej ciem z budowy nale y zabezpieczy  ko ce u onego kana u przed zamuleniem. 

Ró nice rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mog  w 
adnym punkcie przewodu przekracza  ± 1,0 cm. Odchylenie osi u onego przewodu od ustalonego 

w planie nie mo e przekracza  10 cm. 

W danym zakresie rednicy na jednym ci gu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i kszta tek 
(w tym przy czeniowych) wy cznie jednego producenta. 

Technologia uk adania przewodów powinna zapewni  utrzymanie trasy spadków zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow . Dla zapewnienia odpowiedniego u enia przewodu zgodnie z 
projektowan  osi , przez punkty osiowo trwa e oznakowane na awach celowniczych nale y 
przeci gn  sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ci arek pionu mi dzy dwoma celowniczymi. 
Wskazane jest u ycie niwelatora laserowego, zapewniaj cego poprawno  zachowania kierunków i 
niwelety. 

Spadek przewodu nale y kontrolowa  za pomoc  niwelatora w odniesieniu do reperów sta ych 
znajduj cych si  poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mog  stanowi  np. ko ki 
drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu nale y sprawdzi , czy nie maj  one widocznych uszkodze  
powsta ych w czasie transportu i sk adowania.  

Ponadto rury nale y starannie oczy ci  zwracaj c szczególn  uwag  na kielichy i bose ko ce rur. Rury 
uszkodzone nale y usun  i zmagazynowa  poza stref  monta ow . 

Rury opuszcza  do wykopu powoli i ostro nie, mechanicznie za pomoc  kr ków, wielokr ków lub 
wigów . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 
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Rury ci kie, opuszczane mechanicznie, nale y umieszcza  we w ciwym po eniu, gdy s  
podwieszone i dopiero wówczas zwolni  podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do 
wykopu powinno by  prowadzone na przygotowane i wyrównane ze spadkiem pod e. 

Ka da rura powinna by  u ona zgodnie z projektowan  osi  i spadkiem przewodu oraz ci le 
przylega  do pod a na ca ej swej d ugo ci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla 
wykonania z czy przewodów nale y wykona  w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary 
gniazd nale y dostosowa  do rednicy i rodzaju z czy. 

Odchylenie osi u onego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie mo e przekracza  +/-
10mm 

Ró nice rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mog  w 
adnym punkcie przewodu przekroczy  +/- 3mm i nie mog  powodowa  na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

5.3.4. Ruroci gi grawitacyjne PVC i ci nieniowe PE 
Rury mo na opuszcza  do wykopu r cznie lub w przypadku wi kszych rednic przy u yciu sprz tu 
mechanicznego. Uk adanie odcinka przewodu odbywa si  na przygotowanym pod u. Pod e 
profiluje si  w miar  uk adania przewodu, a grunt z pod a wykorzystuje si  do stabilizacji u onej 
ju  cz ci przewodu poprzez zag szczenie po jego obu stronach. Nale y przy tym zwróci  uwag  na 
to, aby osie czonych odcinków przewodu pokrywa y si , za  przy czeniu kielichowym bosy koniec 
rury wszed  do miejsca oznaczonego na niej. Z cza powinny pozosta  ods oni te, z pozostawieniem 
wystarczaj cej wolnej przestrzeni po obu stronach po czenia, do czasu przeprowadzenia próby 
szczelno ci przewodu. Przewody powinny by  uk adane ze spadkami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. Nie wolno wyrównywa  kierunku u enia przewodu przez podk adanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawa ki drewna, kamieni itp. 

Przewody powinny by  u one w gruncie w sposób uniemo liwiaj cy: 

 zamarzanie w nich cieków w okresie zimowym, 
 uszkodzenia pod wp ywem obci  zewn trznych, 
 niekorzystny wp yw uzbrojenia podziemnego  

 

Zag bienie przewodów sieci technologicznych, mi dzyobiektowych powinno uwzgl dnia  stref  
przemarzania gruntu dla okre lonego rejonu kraju. W przypadku konieczno ci u enia przewodów 
na mniejszych g boko ciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem cieków, przewody powinny 
by  ocieplone, wg wskaza  dokumentacji projektowej. 

Przewody z PE i PP zaleca si  montowa  w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednak e z uwagi 
na zmniejszon  elastyczno  tego materia u w niskich temperaturach, zaleca si  wykonywa  
po czenia w temperaturze nie ni szej ni  + 5°C. 

Wszystkie po czenia powinny by  tak wykonane, aby by a zapewniona ich szczelno . Szczegó owe 
warunki monta u ró nych rodzajów z cz z PP i PE s  podane przez producentów tych wyrobów. 
Monta  przewodów nale y wykona  zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.3.5. czenie przewodów z rur PE  
 zgrzewanie doczo owe 

 Zgrzewanie doczo owe jest metod  która od d szego okresu czasu stosowana jest do 
czenia rur i kszta tek o rednicy 63 i wi kszych. Urz dzeniem stosowanym do 

wykonywania tego typu po cze  jest zgrzewarka doczo owa. W celu osi gni cia wysokiej 
jako ci z cz musz  by  przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. 
Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny s  urz dzeniami 
automatycznymi, sterowane komputerowo. Urz dzenia te równie  posiadaj  mo liwo  
rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania i ich obróbki. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-11/248 

ST-11 Sieci technologiczne mi dzyobiektowe  

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

 Zgrzewane mog  by  tylko materia y tego samego rodzaju. Grubo cianek czonych 
elementów winny ze sob  korespondowa ; czy  mo na tylko cz ci z tej samej klasy 
ci nienia. Proces zgrzewania przeprowadzi  zgodnie z instrukcja producenta. 

 Po zgrzaniu na ca ym obwodzie powinna powsta  podwójna wyp ywka. Tworzenie si  
wyp ywki jest pierwsz  wskazówk  dla oceny prawid owo ci zgrzewu. 

 Ocen  jako ci zgrzewa nale y przeprowadzi  w oparciu o nast puj ce kryteria: 

 Zgrubienie zgrzewowe powinno by  obustronnie mo liwie okr o ukszta towane 

 Powierzchnia zgrubienia powinna by  g adka i nie mo e wygl da  na spienion  
(przegrzanie) 

 Rowek mi dzy wyp ywkami nie powinien by  zag biony poni ej zewn trznych 
powierzchni aczonych elementów 

 Przesuni cie cianek czonych rur nie powinno przekracza  10% grubo ci cianki rury  

 zgrzewanie przy pomocy po cze  elektrooporowych 

 Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegaj ca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki 
specjalnych kszta tek, stanowi cych jednocze nie element cz cy, z zatopionym w nim 
oporowym przewodem grzejnym. 

 Po nasuni ciu tego elementu cz cego na cylindryczne powierzchnie zewn trzne 
czonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje pod czony do zewn trznego 

ród a pr du i nast puje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materia u elementu 
cz cego i rur czonych. ród o pr du powinno by  sterowane w sposób pozwalaj cy na 

ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego po czenia. czone 
elementy powinny by  unieruchomione wzgl dem siebie przed wy czeniem zasilania i 
przez okre lony czas po jego wy czeniu. 

5.3.6. Przewody z rur PVC 
Rury z PVC s  przygotowane do czenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, 
wargowej. 

 Usun  za lepk  zabezpieczaj  z kielicha u onej rury i bosego ko ca kolejnej rury. 

 Nasmarowa  uszczelk  i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, po lizgowym. 

 czone elementy u  wspó osiowo. 

  koniec bosy do kielicha. 

 Wcisn  koniec bosy do kielicha a  do osi gni cia oznaczenia. 

 Dla mniejszych rednic czenie wykonuje si  r cznie, dla wi kszych rednic mo na u  
stalowego pr ta jako d wigni, zabezpieczaj c koniec rury drewnianym klockiem lub u  
specjalnego oprzyrz dowania. 

 Nigdy nie wolno u ywa ki koparki do bezpo redniego wciskania rury w kielich a jedynie 
jako punktu oparcia dla podno nika rubowego. 

5.3.7. Armatura na sieci 
Zasuwy podziemne do obs ugi sieci zewn trznej musz  by  przystosowane do prowadzonego 
medium. Zasuwy musz  spe nia  warunki wytrzyma ciowe przewodów, z którymi b  
wspó pracowa . Wszystkie nakr tki i ruby dwustronne nara one na wibracje wyposa one zostan  w 
podk adki spr ynuj ce lub p ytki zabezpieczaj ce. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  ST-11/249 

ST-11 Sieci technologiczne mi dzyobiektowe  

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

5.3.8. Przewody i armatura sieci ci nieniowej 
Rury, kszta tki, uszczelki i armatura przewodów powinny by  sprawdzone przed monta em, czy 
spe niaj  wymagania projektowe, czy s  oznakowane i czy nie s  uszkodzone. Rury, kszta tki, uszczelki 
i armatura przewodów powinny by  sk adowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach 
zapewniaj cych im czysto . Rury, kszta tki i armatura powinny by  zabezpieczone przed 
wewn trznym zanieczyszczeniem. 

5.3.9. Zmiana kierunku i odga zienia przewodu 

Na zmianie kierunku i na odga zieniach przewodu, w miejscach gdzie nie zaprojektowano studzienek 
reziwyjnych powinny by  stosowane kszta tki producenta rur. Zabezpieczenie przed rozsuni ciem rur, 
zw aszcza czonych kielichowo powinno by  wykonane: 

 
 na zmianach kierunków, 
 na ko cówkach przewodów, 
 na odga zieniach. 

 
Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny by  stosowane: 

 bloki oporowe, 
 kotwienia, 
 opaski cz ce z cza kielichowe. 

 
Bloki oporowe powinny by  oparte o nienaruszony grunt. Przewody powinny by  u one zgodnie z 
projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z dok adno ci  okre lon  wg Warunków 
technicznych COBRTI INSTAL. Odchylenia spadku nie mog  spowodowa  spadku przeciwnego lub 
zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. 

Przy poziomie wody gruntowej powy ej dna wykopu nale y zapewni  odwodnienie wykopu na czas 
robót, natomiast przewód nale y zabezpieczy  przed ewentualnym wyp yni ciem. Monta  
przewodów powinien by  wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperaturach 
powietrza ustalonych w instrukcji monta u producenta rur. 

Skrzy owanie przewodów technologicznych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno 
narusza  bezpiecze stwa posadowienia tych uzbroje . 

5.3.10. Przewody i urz dzenia sieci kanalizacyjnych 
Rury, kszta tki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
powinny by  sprawdzone przed monta em, czy spe niaj  wymagania projektowe, czy s  oznakowane 
i czy nie s  uszkodzone. Materia y powinny by  sk adowane zgodnie z zaleceniami producentów, w 
miejscach zapewniaj cych im czysto . 

5.3.11. Rury kanalizacyjne 
Rury kielichowe powinny by  uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek przep ywu 
cieków. Rury przebiegaj ce poprzecznie pod drog , nie powinny zmniejsza  stateczno ci i no no ci 

pod a oraz nawierzchni drogi a tak e narusza  skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymaga  
stosownych rozporz dze .
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Skrzy owanie przewodów technologicznych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie 
powinno narusza  bezpiecze stwa posadowienia tych przewodów. 

5.3.12. Studzienki kanalizacyjne 

Na przewodach kanalizacyjnych nieprze azowych nale y stosowa  studzienki kanalizacyjne przy ka dej 
zmianie kierunku, spadku i przekroju a tak e w odleg ciach nie przekraczaj cych 60 m. 

Studzienki kanalizacyjne mog  by  wykonane z kr gów betonowych, elbetowych lub z materia ów, z 
których wykonany jest przewód kanalizacyjny – wg wskaza  Dokumentacji Projektowej. 

Stopnie z azowe lub inne rozwi zania zej , powinny by  zamocowane w cianach komory roboczej oraz 
komina w azowego. 

Zwie czenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów ciekowych, powinny mie  odpowiedni  klas , 
uzale nion  od usytuowania w przekroju drogi i obci enia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124. 

azy kana owe (kominy w azowe), powinny by  zlokalizowane od strony nap ywu cieków, zawsze po 
tej samej stronie osi kana u. 
Studzienki kanalizacyjne w azowe, powinny spe nia  wymagania norm: PN-B-10792 i PN-EN 476. 

Studzienki kanalizacyjne powinny by : 
 Wodoszczelne 

 Wentylowane 

 Zapewni  pojemno  magazynowania cieków w ilo ci 25% redniego dobowego odp ywu 

5.3.13. Przej cia przez przegrody 
Przej cia przewodów przez ciany studni wykona  jako szczelne przy pomocy tulei ochronnych i 
elastomerowych cuchów uszczelniaj cych – wg szczegó owych wskaza  Dokumentacji Projektowej.  

Stosowa cuch uszczelniaj cy sk adaj cy si  z pojedynczych elementów elastomerowych (EPDM) 
wzajemnie si  zaz biaj cych. Elementy powinny by  wykonane tak, e po dokr ceniu rub elastomer 

cznieje i szczelnie wype nia przestrze  pomi dzy tulej  os onow  (otworem) a rur  przewodow . 
cuch ma zapewni  szczelno  przej cia do ci nienia co najmniej 0.25 MPa. Elementy korpusu, ruby, 

podk adki wykonane ze stali nierdzewnej.  

Ponadto stosowa  gotowe, prefabrykowane przej cia szczelne do uszczelniania przewodów rurowych i 
kabli elektrycznych w przegrodzie budowlanej sk adaj ce si  z pier cieni dociskowych wykonanych ze 
stali nierdzewnej oraz uszczelnienia elastomerowego EPDM.  

W pozosta ych przypadkach podanych szczegó owo w Dokumentacji Projektowej stosowa  typowe 
przej cia szczelne osadzane w cianach studni na etapie prefabrykacji kr gów.  

5.3.14. Przej cia przez przeszkody terenowe 
Przej cia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by  wykonywane w rurach os onowych.  

Sposób instalowania rur os onowych wynika z przyj tej technologii i najcz ciej polega na przeciskaniu 
pod przeszkod  lub monta u w gotowym wykopie. Rurami os onowymi powinny by  rury stalowe o 
rednicy umo liwiaj cej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. 

Grubo cianki rury os onowej jest okre lona w dokumentacji i uzasadniona wzgl dami 
wytrzyma ciowymi. Przewód musi by  umieszczony wspó osiowo z rur  os onow  lub w inny sposób 
gwarantuj cy stabilno  u enia oraz swobodne (bez dotykania do cianki rury os onowej) po enie 

cz. Przewody nale y uk ada  w rurach ochronnych na lizgach. W zasadzie nale y unika  umieszczania 
cz w rurze os onowej. Ale je li jest to konieczne z uwagi na d ugo  przej cia, nale y przed u eniem 

przewodu przeprowadzi  prób  szczelno ci. 

Wewn trz rury os onowej przewód powinien mie  podparcie (podpory przymocowane do przewodu), 
których rozstaw powinien uniemo liwia  powstawanie ugi .  
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Rozstaw nale y przyjmowa  dla okre lonej rednicy dok adnie wg danych producenta rur. Ko cówki rury 
os onowej nale y uszczelni  piank  poliuretanow , manszetami.  

5.3.15. Kolizje z uzbrojeniem 
W miejscach zbli  z istniej cym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroni ce 
istniej  infrastruktur  poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. 
Ka dorazowo Wykonawca powiadomi In yniera o wykonywanych pracach zabezpieczaj cych. 

Dla ka dego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich s b u ytkownika i uzgodni 
sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach wyst powania kabli energetycznych i teletechnicznych, 
przed przyst pieniem do Robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania 
kabli. 

Pozosta e uzbrojenie, w miejscach du ych zbli  w pionie zabezpieczy  poprzez zak adanie rur 
ochronnych na rurze istniej cej (rur  os onow  dwudzieln czon  na ruby) lub na projektowanym 
uzbrojeniu. 

5.3.16. Studnie 
Posadowienie studni wg wymaga  Dokumentacji Projektowej. 

Studnie nale y wykona  z prefabrykowanych elementów betonowych lub tworzyw sztucznych zgodnych 
z wymaganiami okre lonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem prefabrykowanym o wykszta conej kinecie. 
Zewn trzne powierzchnie kr gów elbetowych nale y izolowa  dwukrotnie preparatami bitumicznymi. 
pokry  izolacj  pow okow  bitumiczn  zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej. 

Wyposa enie studni zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej. 

5.3.17. Obsypka i zasypka przewodów 
Materia  na obsypk  i zasypk  przewodów powinien by  zgodny z p. 2 niniejszej ST. 

Sypki materia  gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wst pna przewodów 
powinien spe nia  nast puj ce wymagania: 

 nie powinien zawiera  cz stek wi kszych ni  20 mm, 
 nie powinien by  zmro ony, 
 nie powinien zawiera  ostrych kamieni lub innego rodzaju amanego materia u, 

O ile Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, grubo ci warstwy zasypki wst pnej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosi , co najmniej 0,3 m. Zasypk  wst pn  nad przewodem zaleca si  zag szcza  

cznie. Zag szczanie prowadzi  warstwami. Podczas zag szczania nale y zwróci  szczególn  uwag  na 
to, aby bezpo rednio nie dotyka  rur, nie spowodowa  ich przesuni cia lub uszkodzenia. 

Do czasu zako czenia wykonywania prób szczelno ci, miejsca po cze  przewodów powinny pozosta  
ods oni te, a zasypk  wst pn  pozosta ych cz ci przewodów wykona  do wysoko ci oko o 10 cm ponad 
wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wst pnej nale y doko czy  dopiero po zako czeniu prób 
szczelno ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. 

Po wykonaniu zasypki wst pnej wykona  zasypk  zasadnicz  na pe nej wysoko ci wykopu zgodnie z 
wymaganiami okre lonymi w ST-03 Roboty ziemne i DP.  

Przed zasypaniem dna wykopu dno nale y osuszy  i oczy ci  z zanieczyszcze  pozosta ych po monta u 
przewodu. U yty materia  i sposób zasypania przewodu nie mo e spowodowa  uszkodzenia u onego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi  co 
najmniej 0,2 m, (kana y 0,3 m ) 

Zag szczenie: wymagane jest staranne i równomierne zag szczenie.  
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Materia  zasypki pod drogami, ulicami, parkingami, w s siedztwie budowli, itp. powinien by  
zag szczony do poziomu 1,0 skali Proctora 

5.4. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
Po zako czeniu prac zasadniczych Teren Budowy nale y uprz tn  i przywróci  do stanu sprzed 
wykonywania Robót (lub lepszego) i uzyska  aprobat  In yniera i w ciciela terenu. 

5.4.1. Ogrodzenia 
Zdemontowane podczas prowadzenia Robót zasadniczych ogrodzenia dzia ek i terenów prywatnych 
nale y odtworzy  zgodnie z technologi  wznoszenia danego ogrodzenia. 

5.5. Warunki bhp i ppo . 
Przy modernizacji oczyszczalni nale y w trosce o ochron  zdrowia pracowników oraz osób trzecich 
przestrzega  wszystkich obowi zuj cych zasad bhp zawartych w przepisach i normach bran owych. 

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na zagro enia bezpiecze stwa zdrowia i ycia wynikaj ce z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo - monta owych na terenie eksploatowanej oczyszczalni: 

 wykonywanie g bokich wykopów 

 niebezpiecze stwo wpadni cia do g bokich zbiorników (np. blok biologiczny, osadnik), 

 ciwy roz adunek ci kich i wielkogabarytowych urz dze  (np. zbiorniki, prasy, zag szczacze, 
zgarniacze, pompy, mieszad a), 

 sk adowanie materia ów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 
których b dzie ograniczony dost p osób niezatrudnionych, 

 zagro enia przy transporcie wewn trznym ci kich materia ów prefabrykowanych z miejsca 
sk adowania do miejsca monta u (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza stref  
prowadzenia prac monta owych oraz przestrzeganie zasad bezpiecze stwa przy transporcie), 

 zagro enia przy pracach prowadzonych na istniej cym obiekcie, przy jednoczesnym braku 
mo liwo ci wyeliminowania obecno ci osób trzecich tj pracowników oczyszczalni, 

6. Kontrola jako ci 
Wymagania ogólne dotycz ce Kontroli jako ci Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6. 

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej specyfikacji i zaakceptowan  przez In yniera.  

Do Wykonawcy nale y równie  przeprowadzenie prób i bada  stanowi cych podstaw  odbiorów Robót . 

Badania jako ci Robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z w ciwymi ST oraz 
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentów materia ów i 
urz dze . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót, materia ów i urz dze . 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. 

6.1. Materia y 
Badanie materia ów u ytych do wykonania Robót nast puje poprzez porównanie cech materia ów z 
wymogami rysunków i odpowiednich norm materia owych i wymaga  niniejszej ST. 

Wykonawca powinien przed  In ynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materia ów i urz dze , e zastosowane materia y spe niaj  wymagane normami warunki 
techniczne. 
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6.2. Kontrola jako ci wykonanych Robót  
Badania, kontrole i pomiary nale y prowadzi  zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725:1997, PN-EN 1610:2002, i Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
opracowanych przez COBRTI Instal.  

W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inwestora, stosowa  
mo na wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane procedury. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki 
do akceptacji. Kontrol  jako ci wykonanych robót nale y dokona  poprzez porównanie wykonania robót 
w szczególno ci z Dokumentacj  Projektow  oraz zgodno ci  z warunkami technicznymi. 

Sprawdzeniu podlega  b : 

 zgodno  z Dokumentacj  Projektow , w tym zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z 
dokumentacj  i inwentaryzacj  geodezyjn , dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od 
osi wytyczonej nie powinno przekracza  0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla 
pozosta ych, dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w 
projekcie nie powinno przekracza  dla przewodów z tworzyw sztucznych :± 0,05 m, dla 
pozosta ych :±0,02 m. 

 zbadaniu prawid owo ci wykonania zgrzewów w sposób ustalonych w dokumentacji, 
 zbadaniu zabezpieczenia przed korozj  przez ogl dziny izolacji, 
 zbadaniu zabezpieczenia przeciw pr dom b dz cym przez ogl dziny izolacji oraz punktów 

kontrolnych, 
 zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

pod a 
 naturalnego sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem, - 

zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacj , - zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który 
powinien by  drobny i rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  
zag szczony, 

 monta u armatury 
 wykonanie wykopów i pod a; 
 sprawdzenie odwodnienia wykopu, 
 sprawdzenie szalowania wykopu, 
 sprawdzenie zabezpieczenia od obci  ruchu ko owego, 
 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
 sprawdzenie wykonania studni i innych obiektów sieciowych  
 sprawdzenie wykonania przej  szczelnych, 
 badanie zag szczenia podsypki, obsypki, zasypki wst pnej i zasypki g ównej, 
 badanie szczelno ci studni 
 umocnienie wykopów lub odchylenia skarp wykopów z punktu widzenia bezpiecze stwa pracy; 
 wykonanie niezb dnych zej  do wykopów, w postaci drabin, co najmniej co 20 m; 
 zgodno  materia ów z wymaganiami norm; 
 uk adanie rur, 
 boko  u enia rur, 
 enie rur na dnie wykopu, na pod u 
 odchylenie osi rur, 
 odchylenie spadku, 
 zmiana kierunku rur, 
 czenie rur, kontrola spawania, zgrzewania 
 szczelno  rur, 
 prawid owo  wykonania studni kanalizacyjnych; 
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 prawid owo  wykonania pod y i warstw przykrywaj cych, podsypek, obsypek;  
 wykonanie zasypki i zag szczenia wykopów 

 

Realizacja kontroli jako ci na budowie powinna odbywa  si  w postaci kontroli bie cej (wykonywanej 
zespo owo lub jednoosobowo zawsze z udzia em In yniera) lub odbioru, który powinien by  dokonany 
zawsze komisyjnie, z obowi zkiem sporz dzenia odpowiedniego protoko u i wniesienia odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy. 

Ka da czynno  monta owa podlega kontroli jako ci obejmuj cej prawid owo  i poprawno  
wykonania. Oceny prawid owo ci wykonania nale y dokonywa  na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpo rednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawieraj cego wyniki 
wcze niej zrealizowanego pomiaru. 

Poprawno  wykonania jednej czynno ci monta owej nale y uzna  za osi gni , je eli wykonanie 
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji monta u, z zasadami sztuki monta owej oraz z 
wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca przedstawi In ynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta 
na stosowane materia y, potwierdzaj ce e materia y spe niaj  warunki techniczne wymagane przez 
zwi zane normy. 

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi elementami Robót  
Wszystkie elementy Robót, które wykazuj  odst pstwa od postanowie  ST i dokumentacji projektowej 
zostan  rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.4. Przewody grawitacyjne 
Nale y wykona  badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 

Po wykonaniu kana u Wykonawca zobowi zany jest do wykonania inspekcji kamer  w celu 
stwierdzenia jako ci wykonania. Termin inspekcji Wykonawca ustali z In ynierem. 

Inspekcja kana u pozwala na dokonanie oceny jego stanu. Inspekcj  kana ów przeprowadzi  przy 
pomocy samobie nej kamery TV z g owic  obrotow  - wprowadzonej do oczyszczonego kana u. W 
trakcie wykonywania inspekcji g owica kamery powinna by  umieszczona centrycznie w osi kana u. 
Nale y zapewni  o wietlenie wystarczaj ce do obejrzenia ca ego przekroju kana u, jako  obrazu nie 
mo e budzi  w tpliwo ci, co do stanu kana u. W tek cie widocznym na ekranie musz  si  znale  
nast puj ce informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki pocz tkowej i ko cowej; rednica 
kana u; dystans bezpo redni od studni pocz tkowej.  

Efektem wykonanej inspekcji jest p yta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawieraj cym 
opis stanu kana u) oraz zdj ciami w cze  przy czy kanalizacyjnych. 

6.5. Próba szczelno ci ruroci gów grawitacyjnych  
Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 
1671 dla kanalizacji ci nieniowej, PN-EN 1091 dla kanalizacji podci nieniowej. 

Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa  utrzymanie przez 
okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka przewodu wod  do 
poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa.  

Wymagania dotycz ce szczelno ci s  spe nione, je eli uzupe nienie wody do pocz tkowego jej poziomu 
nie przekracza dla powierzchni zwil onej:  

 0,15 l/m2 dla przewodów  

 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi w azowymi  

 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
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Dopuszcza si  wykonanie próby szczelno ci za pomoc  powietrza wg PN-EN 1610.  

Zgodnie z norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y 
wykona  badanie szczelno ci na infiltracj . 

Po przeprowadzeniu próby szczelno ci i jej pozytywnym wyniku wykopy nale y zasypa , a pozosta y 
nadmiar ziemi wywie  na odk ad. 

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zako czeniu prac nale y doprowadzi  do stanu sprzed rozpocz cia 
Robót . 

6.6. Próba szczelno ci ruroci gów ci nieniowych  
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzyma ci po cze  przewodów nale y przeprowadzi  próby na 
ci nienie a kana ów na szczelno  z zachowaniem zasad: 

 uki, trójniki, po czenia podczas próby powinny by  odkryte  
 próbie nale y podda  ca y wodoci g, a je li nie jest to mo liwe, nale y bada  go odcinkami tak, 

aby w najni szym punkcie ka dego badanego odcinka mo liwe by o uzyskanie ci nienia 
próbnego 

 proste odcinki ruroci gu (mi dzy z czami) powinny by  przysypane i zag szczone,  
 prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  po ca kowitym zako czeniu monta u i wzrokowym 

sprawdzeniu po cze  
 przed rozpocz ciem prób nale y usun  z ruroci gu gruz i obce przedmioty 
 do przeprowadzenia próby nale y u  wody wodoci gowej  
 na tyle na ile to jest mo liwe nale y usun  z ruroci gu powietrze, nape nianie rozpocz  w 

najni szym punkcie ruroci gu 
 ruroci g winien by  poddany podwy szonemu ci nieniu tylko przez czas wymagany 

odpowiednimi normami, nie d ej ni  24 godziny 
 po zako czeniu próby ci nienie nale y zmniejsza  powoli w sposób kontrolowany, a wszystkie 

urz dzenia do odpowietrzania w czasie opró niania powinny by  otwarte 
 nape nianie ruroci gu musi odbywa  si  bardzo powoli w najni szym punkcie sieci 
 w czasie prowadzenia próby wszystkie urz dzenia odpowietrzaj ce powinny by  zamkni te, a 

zasuwy po rednie zamontowane na ruroci gu otwarte  
 odcinek przewodu powinien by  na ca ej swojej d ugo ci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami - wykonana dok adnie obsypka, 

 wszelkie odga zienia od przewodu powinny by  zamkni te, 

 profil przewodu powinien umo liwia  jego odpowietrzenie w najwy szych punktach badanego 
odcinka, 

 nale y sprawdza  wizualnie wszystkie badane po czenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelno ci nale y w szczególno ci przestrzega  nast puj cych warunków: 

 przewód nie mo e by  nas oneczniony a zim  temperatura jego powierzchni zewn trznej nie 
mo e by  ni sza ni  1°C, 

 nape nianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci nienia nie powinna przekracza  20°C, 

 po ca kowitym nape nieniu wod  i odpowietrzeniu przewodu nale y pozostawi  go na 12 godzin 
w celu ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu si  próbnego ci nienia wody w przewodzie nale y przez okres 30 minut 
sprawdza  jego poziom, 
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 ca y przewód mo e by  poddany próbie szczelno ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelno ci poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyj tkiem miejsc 

czenia odcinków. 

 Ci nienie próbne Pp powinno wynosi  1 MPa. 

Szczelno  odcinka i ca ego przewodu powinna by  sprawdzona zgodnie z obowi zuj  norm . Po 
zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien by  opró niony z wody. 

Wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protoko ach, podpisanych przez In yniera. 

 

Procedura badania szczelno ci przedstawiona zosta a w normie PN-EN 805. Prób  prowadzi  wg 
procedury dla rur o w asno ciach lepkospr ystych (A27) jako prób  z on  z fazy wst pnej, 
zintegrowanej próby spadku ci nienia oraz fazy próby g ównej.  

Zrealizowanie fazy wst pnej jest warunkiem przeprowadzenia fazy próby g ównej.  

Faza wst pna :  

a) Po p ukaniu i odpowietrzeniu obni  ci nienie w ruroci gu do ci nienia atmosferycznego i 
pozostawi  na okres relaksacji trwaj cy nie mniej ni  60 min w celu uwolnienie napr  
wywo anych przez ci nienie, nie dopu ci , aby powietrze przedosta o si  do wn trza badanego 
odcinka  

b) Po zako czeniu okresu relaksacji szybko podnosi  ci nienie w sposób ci y (nie krócej ni  10 
min) do warto ci ci nienia próbnego systemu i utrzymywa  je przez okres 30 min przez 
pompowanie ci e lub z krótkimi przerwami, w tym czasie przeprowadzi  kontrol  w celu 
stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przecieków 

c) Pozostawi  na okres 1 h bez pompowania, w tym czasie ruroci g mo e si  wyd  na skutek 
pe zania lepko spr ystego  

d) Zmierzy  ci nienie pod koniec tego okresu  
e) W przypadku zako czenia fazy wst pnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowa  procedur  

badania, je li ci nienie spad o wi cej ni  30% ci nienia próbnego, przerwa  faz  wst pn  i 
rozhermetyzowa  badany odcinek. Przeanalizowa  i uwzgl dni  warunki badania (np. wp yw 
temperatury, okre lenie przecieku). Procedur  badania rozpocz  ponownie tylko po 
zako czeniu okresu relaksacji, trwaj cego nie mniej ni  60 min.  

 

Zintegrowana próba spadku ci nienia  

a) Zmniejszy  pozosta e po zako czeniu fazy wst pnej faktycznie zmierzone ci nienie przez 
odprowadzenie wody z uk adu do osi gni cia p stanowi cego 10 – 15% warto ci ci nienia 
próbnego  

b) Zmierzy  dok adnie usuni  obj to  wody V 
c) Obliczy  dopuszczalny ubytek wody V stosuj c poni szy wzór i sprawdzi , e usuni ta obj to  

wody V nie jest wi ksza ni  warto Vmax 

Vmax = 1,2·V· p·(  ) 

W którym  

Vmax   dopuszczalny ubytek wody w litrach  
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V  obj to  badanego odcinka ruroci gu w litrach  

p  zmierzony spadek ci nienia w kilopascalach  

Ew   wspó czynnik spr ysto ci obj to ciowej wody w kilopascalach  

D  wewn trzna rednica przewodu w metrach  

e  grubo cianki przewodu w metrach  

Er modu  spr ysto ci cianki przewodu w kierunku obwodowym w kilopascalach 

1,2 wspó czynnik korekcyjny ze wzgl du na zawarto  powietrza w czasie 
przeprowadzania g ównej próby ci nieniowej  

 

Je li V jest wi ksze ni Vmax przerwa  procedur  badania i odpowietrzy  po rozhermetyzowaniu 
ruroci gu  

Faza próby g ównej  

Zintegrowana próba spadku ci nienia przerywa pe zanie lepkospr yste spowodowane napr eniami 
wywo anymi przez ci nienie próbne. Gwa towne zmniejszenie ci nienia prowadzi do skurczu ruroci gu. 
Obserwowa  i zapisa  w okresie 30 min (faza próby g ównej) wzrost ci nienia spowodowany skurczem. 
Uwa a si  faz  próby g ównej za udan , je li krzywa ci nienia stale ro nie i sytuacja ta nie ulega zmianie 
przez  ca y  okres  30 min,  który  zwykle  jest  wystarczaj co d ugi,  aby uzyska  wiarygodne wyniki.  Je li  w 
czasie tego okresu nachylenie krzywej ci nienia maleje wiadczy to o przecieku w systemie.  

W przypadku wyst pienia w tpliwo ci przed  faz  próby g ównej do 90 min. Spadek ci nienia 
ograniczy  wtedy do 25 kPa licz c od warto ci maksymalnej jaka wyst pi a w czasie fazy skurczu.  

Je li  spadek  ci nienia  jest  wi kszy  ni  25  kPa  wynik  próby  jest  negatywny.  Naprawi  ka  usterk  
stwierdzon  w trakcie próby i powtórzy  próby. Powtórzenie fazy próby g ównej mo e by  wykonane 
tylko po ponownym przeprowadzeniu ca ej procedury badania cznie z zapewnieniem czasu relaksacji 
60 min w fazie wst pnej.  

Ci nienie próbne powinno wynosi  1,5 ci nienia roboczego, nie mniej ni  1 MPa (10 barów). 

Po przeprowadzeniu próby szczelno ci w obecno ci inspektora nadzoru (je li b dzie wymagany) i 
przedstawiciela inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym wyniku nale y sporz dzi  protokó , 
wykona  inwentaryzacj  geodezyjn  a nast pnie wykopy zasypa  i pozosta y nadmiar ziemi wywie  na 
odk ad. 

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zako czeniu prac nale y doprowadzi  do stanu sprzed rozpocz cia 
robót. 

6.7. Oznakowanie 
Armatur  zabudowan  na ruroci gach nale y oznakowa  tabliczkami na murze lub s upkach stalowych 
zgodnie z norm  PN-86/B-09700. Tabliczki do oznakowania musz  by  emaliowane i wypalane. 

6.8. ukanie ruroci gów technologicznych  
ukanie sieci technologicznych wykona  czyst  wod  doprowadzon  z istniej cego wodoci gu w czasie 

nie krócej ni  1 h, do czasu, gdy w wyp ywie woda b dzie bezbarwna i przezroczysta. Odprowadzenie 
wody pop ucznej w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego lub In yniera. 
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7. Przedmiar i obmiar Robót  
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7.  

Jednostkami obmiaru wykonanych Robót s : 

 m – ruroci gi, kana y wraz z kszta tkami, rury ochronne,  
 kpl – studnie kanalizacyjne z wyposa eniem we w azy, wpusty, pier cienie odci aj ce, 

pier cienie wyrównuj ce, pier cienie dystansowe, uszczelki kr gów, pokrywy nastudzienne, 
dennice, przej cia szczelne przez ciany studni, sto ki odci aj ce, komory, armatura pojedyncza 
lub zblokowana w w ach  

 m3 - wykopy, podsypki, obsypki, zasypki wraz z zag szczeniem do wymaganego w Dokumentacji 
Projektowej wska nika Is  

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo 
wzd  linii osiowej. D ugo  przewodów mierzona b dzie z uwzgl dnieniem d ugo ci armatury, kszta tek 
i studni kanalizacyjnych, pomi dzy nast puj cymi punktami skrajnymi: 

 przeci cie osi ruroci gu z osi  studni kanalizacyjnej na ruroci gu grawitacyjnym, 
 przeci cie linii osiowych rur w po czeniach, 
 zewn trzna powierzchnia ciany, komory, studni, przepompowni itp. 
 punkt w którym nast puje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu, 
 inny punkt zako czenia wskazany na rysunkach. 

Ilo  Robót oblicza si  wed ug sporz dzonych przez s by geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga  technicznych zawartych w 
ST i ujmuje w Ksi dze Obmiarów 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru Robót musz  posiada  wa ne 
certyfikaty legalizacji. 

8. Odbiór Robót  
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

8.1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Ogólne zasady odbiorów Robót zanikaj cych opisane s  w punkcie 8.1 ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiory techniczne Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu powinny by  zgodne z PN-EN 1610 oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu. 

Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
Robót , które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót . 

Odbioru Robót dokonuje In ynier. 

Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie z wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera. 

Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych 
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj  projektow  i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór cz ciowy 
Ogólne zasady odbiorów cz ciowych opisane s  w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogólne. 
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Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót . Odbioru cz ciowego Robót 
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót .  

8.3. Odbiór ostateczny  
Ogólne zasady odbioru ostatecznego Robót opisane s  w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci, 
jako ci i warto ci. 

Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie 
In yniera. 

Odbiór ostateczny Robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez In yniera zako czenia Robót i przyj cia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i 
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych 
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z 
Dokumentacj  Projektow . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie 
odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupe niaj cych i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych, komisja 
przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó  odbioru 
ostatecznego Robót . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

 dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a 
sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 

 dzienniki budowy, 
 protoko y prób szczelno ci, 
 deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, 
 geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  Robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopi  mapy 

zasadniczej, 
 wyniki bada  zag szczenia zasypki (wska nik Is) 
 wyniki inspekcji TV kana ów grawitacyjnych 

 schemat w ów z domiarem do punktów sta ych, 

 dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

 dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów, 

 protoko y cz ciowych odbiorów poprzednich faz robót, 

 protoko y przeprowadzonych p uka  

 wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót . 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
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8.4. Przewody 
Zakres Prób Ko cowych przewodów grawitacyjnych powinien by  zgodny z p 7.2.3 Warunków 
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu. 

9. Rozliczenie Robót  
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00 Wymagania ogólne p. 9. 

Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres Robót wymieniony w niniejszej ST zgodnie z 
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  
jako ci Robót , w oparciu o wyniki pomiarów i bada .  

Cena jednostkowa wykonanych Robót obejmuje m.in.: 

 zakup, za adunek, transport, roz adunek na Terenie Budowy i sk adowania wszystkich 
materia ów w tym materia ów pomocniczych, 

 roboty pomiarowe, geodezyjne, wyznaczenie trasy 
 prace przygotowawcze niewyodr bnione w PR, 
 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa , sprawdze  

Robót,  
 roboty ziemne, w tym m.in. 

o zdj cie warstwy ziemi urodzajnej, 

o przekopy kontrolne, 

o wykopy wykonywane r cznie i mechaniczne, 

o zabezpieczenia kolizji, 

o odwodnienie wykopów, 

o umocnienie cian wykopów, 

o wykonanie podsypek, obsypek, zasypek,  

o transport urobku, 

o tymczasowe sk adowanie urobku na sk adowisku Wykonawcy, 

o zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne, 

o czne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 

o zag szczanie gruntu w wykopach, 

o wykonanie nasypów, 

o roz cielenie ziemi urodzajnej r cznie i/lub mechanicznie, 

o wszelkie inne prace okre lone w ST-03 Roboty ziemne, 

 wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczaj ce niezb dne do wykonania Robót zgodnie z 
Kontraktem, w tym m.in: 

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 

o wykonanie k adek dla pieszych, 

o monta  i demonta  konstrukcji podwiesze  i podpar  ruroci gów, 

 wykonania wszelkich Robót zwi zanych z posadowieniem, monta em i wyposa eniem 
ruroci gów, obiektów sieciowych i urz dze , w tym: 

o w przypadku ruroci gów m.in.: 

 prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj  i inwentaryzacj  
powykonawcz  robót i obiektu wraz ze sporz dzeniem wymaganej dokumentacji  
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 wykonanie podsypki piaskowej, 

 wykonanie obsypki i zasypki wst pnej ruroci gu z piasku, 

 monta  przewodów prostych i kszta tek, 

 monta  armatury, skrzynek ulicznych,  

 monta  rur os onowych wraz z elementami zamykaj cymi, manszetami, p ozami 
dystansowymi, 

 oznakowanie trasy ruroci gu ta  z wk adk  metalow , 

 wybicie otworów w studniach i zamontowanie przej  szczelnych w przypadku 
gdy kana  w czany jest do istniej cej studni, 

 wykonanie w cze  przewodów do studzienek i komór, 

 wykonanie cze , zgrzewów elektrooporowych, doczo owych, bloków 
oporowych 

 wykonanie obej  i tymczasowego przepompowywania cieków, 

 próby szczelno ci, 

 inspekcje TV wykonanych kana ów  

 wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych 

 usuni cie wad i usterek powsta ych w trakcie wykonywania Robót  

o w przypadku armatury i w ów  

 prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj  i inwentaryzacj  
powykonawcz  robót i obiektu wraz ze sporz dzeniem wymaganej 
dokumentacji, 

 prace geotechniczne, 

 wykonanie niezb dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 zakup, dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze  oraz ich sk adowanie, 

 monta  armatury i uzbrojenia, skrzynek ulicznych, 

 wykonanie pod a betonowego, 

 wykonanie podsypki i obsypki w a, 

 wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, 

o w przypadku studni, studzienek ciekowych,  

 prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj  i inwentaryzacj  
powykonawcz  robót i obiektu wraz ze sporz dzeniem wymaganej 
dokumentacji, 

 zakup studni z wyposa eniem ( w azy , stopnie), dostarczenie na plac budowy i 
ich sk adowanie, 

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, 
sondowa  i sprawdze  robót, 

 przygotowanie pod a gruntowego, 

 przy czenie ruroci gów, 

 wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, 

 posadowienie, 
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 monta  kompletnego obiektu w tym: 

 wykonanie konstrukcji studni, 

 doci enie w gruntach nawodnionych, 

 monta  wewn trznego orurowania, urz dze , armatury i pozosta ego 
wyposa enia, pojedynczo jak i zblokowanego w w ach 

 po czenie instalacji t ocznej z ruroci giem t ocznym, 

 monta  instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizacji i transmisji danych, 

 pod czenie do szaf zasilaj co sterowniczych, 

 programowanie uk adów automatyki, 

 wykonanie przej  szczelnych, 

 monta  kró ców przy czeniowych, 

 osadzenie stopni z azowych, 

 wykonanie izolacji pionowych i poziomych, 

 monta  pier cieni odci aj cych, p yt nastudziennych, pier cieni wyrównuj cych, 
dystansowych, prefabrykowanych dennic wraz z kinetami,  

 osadzenie i regulacja w azów, i zwie cze . 

 wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w 
przypadku pó niejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezpo rednio po 
zako czeniu uk adania sieci technologicznych), 

 uporz dkowanie Terenu Budowy po zako czeniu Robót , 
 wykonanie wszelkich prób, kontroli, bada , pomiarów i prób zgodnie z niniejsz  specyfikacj  i 

wymaganiami In yniera, 

10. Przepisy zwi zane 

10.1. Normy 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.  

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezci nieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cz  1: Specyfikacje rur, kszta tek i 
systemu. 

PN-EN 1591:2014 Ko nierze i ich po czenia. Zasady projektowania po cze  ko nierzowych 
okr ych z uszczelk . 

PN-EN 1092 Ko nierze i ich po czenia – Ko nierze okr e do rur, armatury, kszta tek, 
czników i osprz tu z oznaczeniem PN 

PN-EN 1515 Ko nierze i ich po czenia. ruby i nakr tki. 

PN-EN 1917:2004 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe. 
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PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 
ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jako ci . 

PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie w ciwo ci przy zginaniu. 

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz  1 Wymagania w ciwo ci produkcja i zgodno  

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupe nienia PN-EN 206-1:2003 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozj . Gatunki. 
PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 

jednostk  d ugo ci. 
PN-EN 1092:1999 Ko nierze i ich po czenia – Ko nierze okr e do rur, armatury, kszta tek, 

czników i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne 
PN-EN 1515:2002 Ko nierze i ich po czenia. ruby i nakr tki. 
PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dost pem dla personelu – 

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno ci. 

10.2. Inne dokumenty 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

 Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpie  2003r 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru w zakresie sieci 
wodoci gowych, które zostan  wykonane w ramach Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni 
cieków w omiankach.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi  cz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które 
nale y odnie  do zlecania i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z 
Dokumentacj  Projektow  oraz z wymaganiami szczegó owymi zawartymi w ST dla poszczególnych 
obiektów. Specyfikacje Techniczne uwzgl dniaj  obowi zuj ce normy pa stwowe, instrukcje i przepisy 
stosuj ce si  do Robót . 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych Robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia obj ty niniejsz  Specyfikacj  odpowiada nast puj cym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) wg Rozporz dzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania 

cieków 

1.4 Przedmiot i zakres Robót budowlanych 
Przedmiotem Robót jest budowa sieci wodoci gowych wraz z uzbrojeniem wykonywanych w ramach 
Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach. W ramach wykonywanych 
Robót zaprojektowano  

 ruroci gi wody wodoci gowej i technologicznej o rednicach DN25 ÷ DN80, 

Na projektowanych sieciach nale y generalnie stosowa  kszta tki gotowe (fabryczne). Ko nierze do 
po cze  ruroci gów z tworzyw sztucznych stalowe powlekane tworzywem sztucznym. Przy czeniach 
ruroci gów istniej cych z nowoprojektowanymi nale y zastosowa  typowe kszta tki przej ciowe (tuleje 
ko nierzowe, kró ce jednoko nierzowe itp.) lub inne metody (np. opaski monta owe, z cza stopniowe). 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy 
monta u sieci wodoci gowych wraz z wymaganym uzbrojeniem technicznym a tak e robotami 
tymczasowymi oraz pracami towarzysz cymi. 

Zakres rzeczowy Robót budowlanych projektowanych sieci chronologicznie obejmuje wykonanie: 

– oznakowanie Robót , 
– usuni cie warstwy urodzajnej,  
– wykopów i podsypki, 
– wykonanie przecisków, przecisków sterowanych, przewiertów sterowanych, 
– enie nowych ruroci gów sieci z uzbrojeniem, 
– obsypki i nadsypki z zag szczeniem, 
– prób szczelno ci i ci nieniowych, p ukania i chlorowania z p ukaniem, 
– przy czy oraz pod cze  do istniej cych instalacji obiektów,  
– zasypki z zag szczeniem,  
– roz cielenie warstwy urodzajnej lub odtworzenie nawierzchni, 
– bakteriologicznych bada  wody i uzyskanie pozytywnych ich wyników, 
– demonta  istniej cych wodomierzy,  
– monta  studzienek wodomierzowych i nowych wodomierzy oraz monta  zaworów 

antyska eniowych  
– oznakowanie sieci, oznakowanie uzbrojenia  
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Nr Rodzaj ruroci gu Rodzaj i rednica 
ruroci gu 

1 Wodoci g (z sieci) Dy=90, PE 100 SDR 17 

2 Wodoci g technologiczny Dy=90, PE 100 SDR 17 

3 Wodoci g technologiczny Dy=63, PE 100 SDR 17 

4 Wodoci g (z sieci) Dy=32, PE 100 SDR 17 

 

Materia y u yte do budowy powinny spe nia  warunki okre lone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada  warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. 

 

Materia ami podstawowymi s : 

 Opaski do nawiercania 

 Zasuwy odcinaj ce eliwne, 

 Zasuwy odcinaj ce z koncówkami do zgrzewania z PE 

 Obudowy do zasuw 

 Skrzynki uliczne 

 rury i kszta tki PEHD czone na elektroz aczki 

 rury stalowe - stal nierdzewna  

 rury i kszta tki z eliwa sferoidalnego czone ko nierzowo 

 rury stalowe os onowe  

 ta ma ostrzegawcza koloru niebieskiego z zalaminowan  foli  aluminiowa 

 wodomierze 

 filtry do wody zimnej 

 zawory odcinaj ce 

 zawory antyska eniowe  

 tabliczki informacyjne 

 materia y do próby szczelno ci, 

 przej cia szczelne, 

 uszczelnienie cuchowe 

 piasek do podsypki i obsypki, 

 beton C8/10, 

 zaprawa cementowa, 

Wszystkie materia y przewidywane do wbudowania b  zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami In yniera.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-12/267 
ST-12 Sie  wodoci gowa 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce 
ród a wytwarzania materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez In yniera. 

Wymienione wy ej prace wykonywa  zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegó owy opis 
prowadzenia prac w tym i rodzaju u ytego materia u zawarto w cz ci opisowej i graficznej opracowania 
projektowego. 

1.5 Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poni sze okre lenia oznaczaj : 

Armatura sieci wodoci gowych - w zale no ci od przeznaczenia: 

– armatura zaporowa - zasuwy, zawory, 
– armatura odpowietrzaj ca - zawory odpowietrzaj ce, napowietrzaj ce, odpowietrzaj co 

- napowietrzaj ce, 
– armatura reguluj ca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
– armatura przeciwpo arowa - hydranty, 

 

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urz dzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodoci gowej. 

Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przep ywem wody w instalacji wodoci gowej. 

Bloki oporowe – elementy betonowe wykonane zgodnie z norm  BN-81/9192-04. 

Ci nienie dopuszczalne instalacji – najwy sza warto  ci nienia statycznego wody w najni szym punkcie 
instalacji. 

Ci nienie nominalne PN – ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma  elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Ci nienie próbne, ppróbc – ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelno ci. 

Ci nienie próbne systemu - ci nienie hydrostatyczne, na które badany jest u ony ruroci g  
w celu zapewnienia jego spójno ci i szczelno ci; 
Ci nienie robocze – wysoko  ci nienia okre lona zgodnie z dokumentacj  techniczn  

Ci nienie robocze (DP) - maksymalne ci nienie robocze w systemie, uwzgl dniaj ce przysz y rozwój 
systemu, z wy czeniem uderzenia hydraulicznego; 
Ci nienie robocze instalacji, prob – obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  
przekroczone w adnym jej punkcie. 

Grunt rodzimy - grunt wydobyty z wykonanego wykopu; 
Instalacja wodoci gowa – instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i 
urz dze , s ce do zaopatrywania budynków w zimn  i ciep  wod , spe niaj ca wymagania 
jako ciowe okre lone w przepisach odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada  woda 
do spo ycia przez ludzi. 

Kszta tka - element inny ni  rura, który umo liwia odchylenie, zmian  kierunku lub zmian rednicy 
przewodu. Ponadto kszta tkami okre lane s  równie czniki ko nierzowo-kielichowe i ko nierzowo-
nasuwkowe oraz obejmy/nasuwki; 
Maksymalne ci nienie projektowe (MDP) - maksymalne ci nienie robocze w systemie (lub  
w strefie ci nienia), uwzgl dniaj ce przysz y rozwój systemu, w cznie z uderzeniem hydraulicznym; 
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Maksymalne dopuszczalne ci nienie robocze (PMA) - maksymalne ci nienie, cznie z uderzeniem 
hydraulicznym, przy którym element mo e pracowa  okresowo; 
MRS – minimalna wymagana wytrzyma  materia u po 50 latach (dla PE80 – MRS=8 MPa ; dla PE100 – 
MRS=10 MPa);  
Obci enie niszcz ce - obci enie okre lone w normach wyrobów, które powoduje uszkodzenie 
elementu; 
Obsypka - warstwa pomi dzy podsypk  a poziomem wierzchu rury; 
Odleg  bezpieczna – najmniejsza dopuszczalna odleg  mierzona w p aszczy nie poziomej 
pomi dzy obrysem budowli a osi  przewodu. 

Podsypka - warstwa pomi dzy dnem wykopu i dnem trzonu rury wraz z warstw  korytowania u enia 
rury; 
Po czenie doczo owe – po czenie, które uzyskuje si  w wyniku nagrzania przygotowanych do czenia 
powierzchni przez przy enie ich do p askiej p yty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury 
zgrzewania, nast pnie usuni cie p yty grzejnej i doci ni cie czonych ko ców. 

Po czenie elektrooporowe – po czenie mi dzy kszta tk  zgrzewan  elektrooporowo a rur  lub 
kszta tk  z bosym ko cem. Kszta tki zgrzewane elektrooporowo s  nagrzewane przez element grzejny 
umieszczony przy ich powierzchni czenia, powoduj cy stopienie przylegaj cego materia u i zgrzanie 
powierzchni rury z kszta tk . 

Po aczenie mechaniczne – po czenie rury PE z inn  rur  PE lub innym elementem ruroci gu za pomoc  
czki zawieraj cej element zaciskowy. 

Po czenie siod owe – po czenie uzyskane w wyniku ogrzania wkl ej powierzchni siod a i zewn trznej 
powierzchni rury a do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast pnie usuniecie elementu grzejnego i 
doci ni cie czonych powierzchni. 

Przewód wodoci gowy rozdzielczy, – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do przy czy 
wodoci gowych. 

Przy cze wodoci gowe - odcinek przewodu cz cego sie  wodoci gow  z wewn trzn  instalacj  
wodoci gow  w nieruchomo ci odbiorcy us ug wraz z zaworem za wodomierzem g ównym, 

Rura - element o jednolitej rednicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, z ko cówkami kielichowymi, 
ko nierzowymi lub bosymi ko cami, wykonany ze stali lub tworzywa sztucznego (polietylenu);  
Rura os onowa -- rura o rednicy wi kszej od przewodu wodoci gowego, s ca do przenoszenia 
obci  zewn trznych i do odprowadzenia na bezpieczn  odleg  poza przeszkod  terenow  
ewentualnych przecieków wody oraz umo liwiaj ca wymian  ruroci gu.  

SDR – wska nik charakteryzuj cy wymiary geometryczne rury ( rednica rury, grubo cianki), wyra ony 
stosunkiem rednicy zewn trznej rury, do grubo ci jej cianki; 
Sie  wodoci gowa – uk ad po czonych przewodów, armatury i urz dze , znajduj cych si  poza 
budynkami s ce do zaopatrywania budynku w wod  (woda przeznaczona do spo ycia przez ludzi).  

Skrzy owanie - takie miejsce na trasie sieci wodoci gowej, w którym jakakolwiek cz  rzutu poziomego 
wodoci gu przecina lub pokrywa jak kolwiek cz  rzutu poziomego innego urz dzenia podziemnego 
albo naziemnego np.: ruroci gu tor kolejowy, drogi, kabli itp. 

Strefa u enia przewodu - warstwa gruntu pomi dzy dnem wykopu a gór  zasypki wst pnej; 
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 
monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej i komin 
azowy s  wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka wodoci gowa - komora wodoci gowa – obiekt na przewodzie wodoci gowym, przeznaczony 
do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.) 
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Sztywno  obwodowa - wytrzyma  rury w Pascalach (1 Pa = 1 N/m2) na odkszta cenie rednicy 
spowodowane obci eniem zewn trznym przy onym wzd  jednej tworz cej rury; 

lizgi - podparcia rury ochronnej w rurze przewiertowej 

rednica nominalna (DN/ID lub DN/OD) - liczbowe oznaczenie wielko ci elementu, które jest liczb  
ca kowit  w przybli eniu równ  wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Mo e si  odnosi  albo do 
rednicy wewn trznej (DN/ID) albo zewn trznej (DN/OD); 
rednica wewn trzna (ID, Dw) - rednia warto rednicy wewn trznej trzonu rury w dowolnym 

przekroju poprzecznym; 
rednica zewn trzna (OD, Dz) - rednia warto rednicy zewn trznej trzonu rury w dowolnym 

przekroju poprzecznym; 
Temperatura robocza, trob – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  
przekroczona w adnym jej punkcie. 

Trasa wodoci gu - pas terenu lub przestrzeni, którego osi  symetrii jest linia prosta, amana lub falista 
cz ca dwa lub wi cej urz dzenia wodoci gowe. 

Urz dzenie zabezpieczaj ce - urz dzenie s ce do ochrony jako ci wody do picia, uniemo liwiaj ce 
wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyska eniowy, filtr). 

Uzbrojenie przewodów wodoci gowych - armatura i przyrz dy pomiarowe zapewniaj ce prawid owe 
dzia anie i eksploatacj  sieci wodoci gowej. 

ze  monta owy – miejsce, w którym nast puje rozga zienie odcinków przewodów lub instalowanie 
elementów uzbrojenia. W sk ad w a wchodz  min.: kszta tki, z cza, inne elementy uzbrojenia itp. 
Woda do spo ycia przez ludzi – woda spe niaj ca wymagania jako ciowe okre lone w Rozporz dzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi 
(Dz.U. nr 61 poz. 417 z 2007 r. z pó n. zmianami) 

Woda technologiczna – oczyszczone cieki ujmowane na ko cu procesu oczyszczania za osadnikami 
wtórnymi  

Wyposa enie dodatkowe -  elementy  inne  ni  rury,  kszta tki  i  armatura,  stosowane  w  ruroci gu,  tj.  
awiki, ruby, obejmy zabezpieczaj ce po czenia, nawiertki; 

Wysoko  przykrycia - odleg  od wierzchu trzonu rury lub kszta tki do istniej cego lub przysz ego 
poziomu terenu; 
Zasypka g ówna - warstwa gruntu wype niaj ca wykop ponad zasypk  wst pn  a  do poziomu terenu, 
obejmuj ca równie  konstrukcj  drogi; 
Zasypka wst pna - warstwa od poziomu wierzchu rury do stropu strefy u enia przewodu; 
Zestaw wodomierzowy – sk ada si  z wodomierza oraz po czonych kszta tek. 

cze - po czenie mi dzy s siaduj cymi ze sob  ko cami dwóch elementów wraz z uszczelnieniem; 

2 Wymagania dotycz ce Materia ów 

2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz ce Materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  In yniera. Do budowy sieci wodoci gowej 
mog  by  stosowane wy cznie materia y, które spe niaj  wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki 
Spo ecznej i posiadaj  aprobat  w ciwego pa stwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydan  
na podstawie atestu higienicznego, Pa stwowego Zak adu Higieny. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y, zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r.  
„O wyrobach budowlanych” (tekst jednolity Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 883) powinny by  oznakowane 
znakiem CE lub znakiem budowlanym (z zastrze eniem ust. 4). 
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Wszystkie materia y i wyroby przeznaczone do kontaktu z wod  pitn  winny posiada  pozytywn  opini  
Pa stwowego Zak adu Higieny. 

Wszystkie materia y dostarczane na budow  musz  posiada  - stosownie do ich przeznaczenia, 
wiadectwa jako ci lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacj  techniczno-ruchow , 

karty gwarancyjne, protoko y odbioru technicznego, itp. 

Dostarczone materia y podlegaj  sprawdzeniu pod wzgl dem ilo ci, kompletno ci i zgodno ci  
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawc  

Materia y nieposiadaj ce ww. dokumentów lub wykazuj ce odst pstwa od norm, nie mog  by  
dopuszczone do stosowania.  

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wyst pienia w tpliwo ci co do jako ci materia ów, nale y 
przed ich wbudowaniem podda  je badaniom okre lonym przez In yniera. Ka dy rodzaj Robót , w którym 
znajd  si  materia y niezbadane i niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko licz c si  z 
konsekwencj  odmowy zap aty za wykonan  prac . 

Szczególnie starannym ogl dzinom nale y podda  elementy z tworzywa sztucznego, którego 
wytrzyma  udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub uszkodze  nale y o tym powiadomi  
przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymieni  na elementy nieuszkodzone. 

Ka dy wyprodukowany element musi by  ocechowany w sposób czytelny, trwa y i widoczny po jego 
zmontowaniu. 

Wszystkie elementy sieci wodoci gowej musz  posiada  oznaczenia identyfikacyjne. 

Materia y powinny by  takie jak podano w specyfikacji lub inne, je eli zostan  zatwierdzone przez 
In yniera. 

Materia y z rozbiórki, które nadaj  si  do ponownego wbudowania powinny zosta  wbudowane, je eli 
zostan  zatwierdzone przez In yniera. 

Pozosta e materia y z rozbiórki powinny by  wywo one na sk adowisko odpadów.  

Materia y maj ce kontakt z wod  do picia musz  posiada  : 

– pozytywn  opini  Pa stwowego Zak adu Higieny 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  

norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub 
krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

– deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce 
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub 
aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Rury u ywane do monta u przewodów wodoci gowych powinny by  oznakowane zgodnie z normami tj. 
powinny posiada  sta e oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odst pach 
1.0 m winny zawiera  nast puj ce informacje: 

– nazw  wytwórcy,  
– oznakowanie materia u,  
– wska nik topliwo ci,  
– rednic  zewn trzn  rury i grubo cianki,  
– maksymalne dopuszczalne ci nienie robocze (PN),  
– numer normy, 
– znak jako ci,  
– znak instytucji atestuj cej,  
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– kod daty produkcji. 

2.2 Sk adowanie materia ów 
Materia y musz  by  sk adowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w wytycznych winien 
opiera  si  o obowi zuj ce normy i przepisy. Wykonawca zobowi zany jest do stosowania wszystkich 
zalece  Producenta/Dostawcy.  

Materia y wra liwe na wilgo  musz  by  sk adowane w miejscu suchym i przewiewnym. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y do czasu, gdy b  one potrzebne do 
Robót , by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do Robót i 
by y dost pne do kontroli przez In yniera. Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i na jego koszt. 

Urz dzenia i drobne elementy konstrukcyjne 

Urz dzenia i drobne elementy prefabrykowane, w tym ruroci gów, musz  by  sk adowane  
w magazynie zamkni tym. Cement materia y izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nale y 
sk adowa  w magazynie zamkni tym. 

Kruszywo, piasek i cement 

Kruszywo i piasek nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.  

Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka wodoci gu. 
Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj ce 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i poboru. 

Mieszanka wirowa powinna mie  optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mie ci  
si  w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. 

Sk adowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkni tych. Sk adowany cement 
musi by  bezwzgl dnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie mo e by  d szy ni  
3 miesi ce. 

Rury 

Rury wysy ane b  od Producenta w postaci wi zek z onych i zabezpieczonych do transportu  
wg procedur producenta. Wi zki rur b  prze adowywane przy stosowaniu pasów elastycznych  
lub alternatywnie przy u yciu maszyn posiadaj cych wid y roz adunkowo/za adunkowe wyposa one  
w gumowe ok adziny. A eby zapobiec uszkodzeniom otuliny rur oraz zanieczyszczeniu rur podczas 
mi dzysk adowania i podczas rozk adania rur wzd  trasy u ywane b  podk adki i przek adki 
drewniane. Usuwanie ta m stalowych wi zek b dzie wykonywane tylko przy pomocy no yc do blachy 
lub podobnego urz dzenia tn cego.  

Magazynowane rury powinny by  zabezpieczone przed szkodliwymi dzia aniami promieni s onecznych i 
opadami atmosferycznymi. D sze sk adowanie rur powinno odbywa  si  w pomieszczeniach 
zamkni tych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywa  uniemo liwiaj c przewietrzanie. Rury o 
ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane asortymentami, a gdy nie jest to mo liwe, rury o 
grubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. Rury powinny by  sk adowane na równym pod u na 
podk adach i przek adkach drewnianych. Sposób sk adowania nie mo e powodowa  nacisku na kielichy 
rur powoduj c ich deformacj . Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na 
dokona  za pomoc  ko ków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania nale y cz ci uszkodzone odci , a ko ce rur z fazowa . Kszta tki, z czki i inne materia y 
(uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.) powinny by  sk adowane w sposób uporz dkowany, z 
zachowaniem wy ej omówionych rodków ostro no ci. 

Rury b  sk adowane tylko na podk adach drewnianych lub na innych o podobnych w ciwo ciach. 
Podczas prac roz adunkowo-za adunkowych szczególn  uwag  zwróci si  na to by nie nast pi o 
uderzanie rurami o jakiekolwiek elementy sta e lub inne rury, nie zrzucano rur np. z pojazdu oraz by 
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pracownicy fizyczni nie wlekli ani nie toczyli rur na d szej przestrzeni. Do roz adunku/za adunku rur 
ywane b  pasy elastyczne podczepione do ki koparki lub alternatywnie roz adunek/za adunek 
dzie przebiega  przy u yciu koparko- adowarki wyposa onej w wid y za adunkowo-roz adunkowe 

posiadaj ce gumowe ok adziny. W przypadku transportu rur samochodem wyposa onym w HDS rury 
 roz adowywane przy u yciu HDS.  

Rury uk adane b  w stosach, stosowane b  przek adki z belek drewnianych, szeroko ci min. 10 cm 
uk adane ok. 1,5 m od ko ca rur. W przypadku rur do DN 160 maksymalna ilo  warstw w stosie b dzie 
wynosi  15 szt, wysoko  stosu nie przekroczy 3,0 m.  

Transport rur z zaplecza budowy na budow  b dzie nast powa  przy u yciu zestawu niskopodwoziowego 
zaczepionego do ci gnika lub alternatywnie przy u yciu samochodu ci arowego wyposa onego w HDS. 
Roz adunek rur na budowie b dzie nast powa  przy u yciu pasów elastycznych podwieszonych do ki 
koparki lub przy u yciu HDS. W przypadku konieczno ci pokonania pewnej odleg ci od pojazdu 
transportuj cego rury a miejscem wbudowania, rury b  przewo one koparko- adowark  na wid ach 
za adunkowo-wy adunkowych posiadaj cych ok adziny elastyczne.  

Rury niewykorzystane w ci gu dnia roboczego zostan  zwiezione na teren zaplecza budowy. 

Armatura 

Armatura zgodnie z norm  PN-92/M-74001 powinna by  przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wp ywami atmosferycznymi i czynnikami powoduj cymi korozje. 

2.3  Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy. 
Ka dy rodzaj Robót , w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.  

2.4  Odbiór materia ów na budowie 
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi i 
protoko ami odbioru technicznego. Dostarczone materia y na miejsce budowy nale y sprawdzi  pod 
wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta. Nale y przeprowadzi  ogl dziny 
dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub powstania w tpliwo ci ich jako ci, przed 
wbudowaniem nale y podda  badaniom okre lonym przez In yniera. 

2.5 Rury przewodowe 
Rury i kszta tki PE 

Do wykonania projektowanego wodoci gu nale y zastosowa  rury ci nieniowe polietylenowe zgrzewane 
doczo owo (PE100 dwuwarstwowe z zewn trzn  warstw  ochronn  wykonan  z materia u PE100 RC), 
stalowe w wykonaniu ze stali kwasoodpornych 1.4301 lub eliwne z eliwa sferoidalnego, klasy K9 z 
wewn trzn  pow ok  cementow , poliuretanow  lub epoksydow ; 

Do  budowy  sieci  wodoci gowej  wraz  z  przy czami  stosowa  rury  PE100  PN10  szereg  SDR13.6  z  
mo liwo ci  zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.  

Wszystkie stosowane rury musz  posiada  atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, opini  
Pa stwowego Zak adu Higieny w Warszawie oraz deklaracj  zgodno ci wykonania z aprobat  techniczn  
od producenta.  

 

Na za amaniach trasy stosowa  nale y typowe uki PE, na odga zieniach sieci i w w ach hydrantowych 
stosowa  kszta tki i armatur  ko nierzow eliwn  wykonuj c jednocze nie zabezpieczenie 
antykorozyjne. Teren wokó  uzbrojenia nale y umocni , poprzez zamontowanie prefabrykowanych 

ytek betonowych lub wybrukowanie. 
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Rury i kszta tki eliwne 

Rury i kszta tki eliwne musz  spe nia  warunki okre lone w normach: PN – EN 545, PN – EN 12954 oraz 
PN-EN 15542:2008. Rury i kszta tki wykonane z eliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 wewn trz i zewn trz 
epoksydowane farb  nak adan  metod  proszkow  o grubo ci min. 250 µm przeznaczone do przesy u 
wody pitnej. Ko nierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2. W po czeniach ko nierzowych 
nale y stosowa  oryginalne uszczelki z wk adkami metalowymi o takich w asno ciach fizycznych, aby by y 
w stanie tworzy  sta e wodoszczelne z cza. Nie wolno pozostawia  uszczelek wystaj cych na zewn trz. 

Ruroci gi i armatura wykonane z eliwa sferoidalnego musz  odpowiada  wymaganiom normy. 
Ruroci gi, kszta tki i armatura musz  by  wolne od wszelkich wad i uszkodze , które mog  powodowa  
ich niew ciwe dzia anie. 

Ruroci gi, kszta tki i armatura wykazuj ce niewielkie wady, które s  zwi zane ze sposobem ich 
wykonywania i w aden sposób nie maj ce wp ywu na ich dzia anie nie b  odrzucane. Producent 
mo e, na w asn  odpowiedzialno , naprawi  takie drobne powierzchowne wady w odpowiedni sposób. 

Ilo  zastosowanych elementów i miejsce ich monta u szczegó owo opisano w cz ci graficznej projektu. 

Wszystkie ruroci gi i kszta tki musz  by  dostarczone z fabrycznymi pokryciami i wy eniami. Wszystkie 
rury, kszta tki, z czki i ko nierze musz  odpowiada  polskim normom, lub innym podobnym o 
mi dzynarodowym standardzie.  

Je eli zapisy innych rozdzia ów nie okre laj  inaczej ruroci gi technologiczne w obr bie obiektów (to jest 
instalacje technologiczne) powinny by  wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub – dla ruroci gów 
reagentów  -  z  PE  PN  10  SDR  13,6.  Zastosowanie  b  mia y  kszta tki,  z czki,  uchwyty  itp.  ze  stali  
nierdzewnej i z PE oraz kró ce przej ciowe do tych materia ów, a tak e materia y do wykonania izolacji 
cieplnej, takie jak we na mineralna, pianka poliuretanowa, blacha aluminiowa, blacha ze stali 
nierdzewnej. Wszystkie materia y z czne ( ruby, nakr tki podk adki) znajduj ce si  poni ej zwierciad a 
cieków lub osadu oraz ponad zwierciad em cieków lub osadu musz  by  wykonane ze stali 

nierdzewnej, pozosta e materia y tak e ze stali nierdzewnej. Po czenia ko nierzowe wykonywa  jako 
ko nierze lu ne wykonane z tego samego materia u co przewód. 

2.6 Armatura zaporowa 
Armatura stosowana przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni cieków powinna spe nia   
nast puj ce wymagania:  
 

 Na ruroci gach zewn trznych jako zasuwy odcinaj ce:  
 

 dla ruroci gów nie prowadzonych w ziemi - stosowa  zasuwy no owe,  
 dla ruroci gów prowadzonych w ziemi - stosowa  zasuwy klinowe z przed onymi 

trzpieniami w tulejach ochronnych i skrzynkami ulicznymi do zabudowy w ziemi; zasuwy tak 
instalowane musz  by  trwale oznaczone w pobli u miejsca ich instalacji poprzez stosowne 
tabliczki wykonane z blachy nierdzewnej 1.4301;  
 

 Zasuwy odcinaj ce w pompowniach – o ile tylko ruroci gi nie przebiegaj  w ziemi musz  by  
zasuwami no owymi;  

 Wyklucza si  stosowanie dla cieków i osadów zasuw no owych i przepustnic jako zasuw lub 
przepustnic regulacyjnych;  

 Jako zasuwy regulacyjne do cieków i osadów stosowa  tylko zasuwy klinowe; wyklucza si  
stosowanie przepustnic regulacyjnych;  

 Tam gdzie tylko pozwala na to miejsce - zasuwy regulacyjne instalowa  w studzienkach tak aby 
by atwy do nich dost p oraz ich monta  i demonta ,  

 Ka da zasuwa regulacyjna musi mie  obej cie z zasuw  - na wypadek konieczno ci naprawy 
zasuwy regulacyjnej,  

 Przepustnice odcinaj ce i przepustnice regulacyjne mog  by  stosowane tylko na ruroci gach 
spr onego powietrza,  
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 Zasuwy regulacyjne i przepustnice regulacyjne pracuj ce w podstawowym uk adzie 
technologicznym oczyszczania cieków (poza trybem awaryjnym) powinny by  sterowane zdalnie 
i wyposa one w nap dy elektryczne;  

 Na ruroci gach t ocznych o rednicy do 200 mm stosowa  zawory zwrotne kulowe, na 
pozosta ych ruroci gach t ocznych – zawory zwrotne klapowe.  

 
Zasuwy no owe:  

 Szczelno  z obu stron (od strony nap ywu i odp ywu);  
 Zabudowa mi dzyko nierzowa;  
 By ograniczy  do niezb dnego minimum straty hydrauliczne: g adki przelot dna (tj. bez uskoku), 

bez kraw dzi zatrzymuj cych, bez rozszerze  i zw  strugi przep ywu;  
 Uszczelnienie poprzeczne mo liwe do regulowania w czasie ruchu, w razie potrzeby mo liwe do 

wymiany bez demonta u armatury z ruroci gu;  
 Obustronnie wbudowane profile skrobi ce do ci ego czyszczenia p yty zasuwowej;  

 
 Materia y:  

 Elementy korpusu, p yta yskowa i element cz cy: eliwo szare;  
 yta zasuwowa – stal nierdzewna 1.4301;  
 Uszczelnienie obwodowe U oraz uszcz. poprzeczne: elastomer (NBR);  
 Elementy po czeniowe, wrzeciono: stal nierdzewna  

 Elementy z eliwa – pokrycie epoksydowe  
 
Zasuwy klinowe:  

 Mi kko uszczelniona, zabudowa krótka (F4);  
 Z obustronnym przy czem ko nierzowym wg PN-EN 1092-2;  
 W przypadku zabudowy podziemnej – wymagania wg PN-EN 558;  
 Materia  

  
 korpus i pokrywa zasuwy wykonana z eliwa sferoidalnego epoksydowanego wewn trz i na 

zewn trz  
 wrzeciono ze stali nierdzewnej,  
 klin z eliwa sferoidalnego z pow ok  elastomerow ,  
 uszczelnienia elastomerowe,  

 
Nap dy elektryczne zasuw i przepustnic:  

 Awaryjny tryb r czny – kó ko r czne, stalowe z pow ok  antykorozyjn ;  
 Protokó  komunikacyjny Profibus DP;  
 Zintegrowany sterownik typ AC;  
 Ochrona antykorozyjna – kat. KS;  
 Grza ka anty-kondensacyjna i zabezpieczenie termiczne silnika;  
 Stopie  ochrony IP68;  
 Wykonanie zewn trzne.  

 
Zawory zwrotne klapowe (dla rednicy powy ej 200 mm):  

 Typ: klapowy, ko nierzowy  
 Mi kko uszczelniana wg EN 12334;  
 Ca kowicie ogumowany dysk ze zintegrowanym zawieszeniem z EPDM;  
 Dysk obustronny, g adki, jednocz ciowy;  
 Siedzisko – sko ne;  
 Przelot – niezaw ony.  
 Materia :  

 korpus z eliwa sferoidalnego epoksydowanego wewn trz i na zewn trz  
 dysk z eliwa sferoidalnego, ca kowicie wulkanizowany EPDM,  
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 ruby pokrywy i nakr tki – stal nierdzewna,  
 korek – mosi ny.  

 
Zawory zwrotne kulowe (do rednicy 200 mm w cznie):  

 Typ: kulowy (z kul  ton  ), ko nierzowy;  
 Pe ny przekrój przep ywowy;  
 Bez cz ci mechanicznych ruchomych (poza kul );  
 Materia :  

 Korpus, pokrywa z eliwa sferoidalnego epoksydowanego wewn trz i na zewn trz;  
 ruby pokrywy: stal nierdzewna;  
 Kula: rdze  pokryty jednolit  pow ok  gumowan  NBR  

 

Skrzynki uliczne sztywne z eliwa szarego D400,  

Zasuwy podziemne na ruroci gach rozprowadzaj cych musz  by  zamykane i otwierane za pomoc  
przed ek wrzecion.  

Kwadratowe ko ce przed ek trzpieni musz  by  zabezpieczone skrzynkami zaworów wykonanymi z 
eliwa sferoidalnego. 

Skrzynki musz  by  osadzone na prostok tnych p ytach. 

Wszystkie ruby i nakr tki nara one na drgania musz  by  zaopatrzone w podk adki spr yste  

Skrzynki do zasuw podziemnych, hydrantów itp. musz  by  wykonane z eliwa zgodnie z norm , i 
pokryte pow ok  na bazie bitumu. 

2.7 Hydranty : 
– owice wykonane z eliwa sferoidalnego GGG 400,  
– Zamkni cie kulowe,  
– Kolumna wykonana ze stali szlachetnej,  
– Wszystkie cz ci zewn trzne wykonane z materia ów odpornych na korozj , wrzeciono 

wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,  
– Wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu „oring”,  
– Mo liwo  ca kowitego odwodnienia kolumny w stanie zamkni tym – ilo  pozosta ej wody= 0,  
– Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jako ci RAL.  

2.8 Armatura typu COMBI: 
Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym gwintem, pier cie  d awicowy z elastomeru, 
tuleja z mosi dzu (Ms 58) dla uszczelek typu O-ring, korpus i pokrywa z eliwa sferoidalnego  
EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 wewn trz i zewn trz epoksydowane zgodnie z EN 14901, z 
uwzgl dnieniem wszystkich zalece  jako ciowych i odbiorowych wynikaj cych ze znaku jako ci RAL 662 
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK), uszczelki typu O-ring z elastomeru, osadzone w materiale 
odpornym na korozj  (zgodnie z ISO 3547-T1), wymienialne pod ci nieniem (zgodnie z ISO 7259), 
uszczelka zwrotna z elastomeru, ruby z bem walcowym o gnie dzie sze ciok tnym ze stali St 8.8  
EN ISO 4762, wpuszczone i dzi ki masie zalewowej oraz p askiej uszczelce pokrywy ca kowicie chronione 
przed korozja, uszczelka pokrywy z elastomeru, nakr tka klina z mosi dzu (Ms 58) o ma ej zawarto ci 
cynku CuZn36Pb3As, klin z eliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 z nawulkanizowan  
zewn trz i wewn trz pow ok  elastomerow . 

2.9 Pozosta a armatura na sieci wodoci gowej 
Armatura sieci wodoci gowej musi spe nia  warunki okre lone w normach: PN-EN 1074 oraz PN-EN 
12201. Nale y stosowa  zawory z atestem PZH spe niaj ce wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002 oraz 
PN-EN 13828.  
Armatura i pozosta e elementy powinny by  wykonane z eliwa sferoidalnego lub innych materia ów 
fabrycznie zabezpieczonych przed korozj .  
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We wszystkich wyst puj cych na ca ej trasie wodoci gu po czeniach ko nierzowych nale y zastosowa  
ruby, nakr tki, podk adki ocynkowane lub ze stali nierdzewnej i po ich skr ceniu, przed zasypaniem, 

zabezpieczy  przed korozj  zgodnie z punktem 5.5. 

2.10 Rury ochronne / os onowe 
Jako rury ochronne / os onowe nale y stosowa  rury stalowe ze szwem, przewodowe, czarne o 
sprawdzonej szczelno ci wg PN-79/H-74244 o przekroju ko owym. 

2.11 Bloki oporowe i podporowe 
W projektowanej sieci zastosowano betonowe bloki oporowe wykonywane bezpo rednio na miejscu 
budowy. Miejsce monta u bloków okre lono szczegó owo w cz ci graficznej Dokumentacji Projektowej. 
Bloki oporowe musz  mie  wymiary si gaj ce od kszta tki do zwartego nienaruszonego gruntu, maj  by  
odpowiednio podparte i zamontowane w ten sposób, i  do wszystkich z czy jest dost p umo liwiaj cy 
ich napraw  b  konserwacj . 
Betonowe wype nienie wykopu nale y u  tego samego dnia co wykonanie wszelkich dodatkowych 
wykopów pod bloki oporowe. Bloków oporowych nie wolno obci  dopóki beton dostatecznie nie 
dojrzeje. Ruroci g ma by  przymocowany za pomoc  uchwytów przymocowanych do bloków z betonu. 

2.12 Kruszywo na podsypk  
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu Robót s : 

 grunt rodzimy – do zasypek zasadniczych 
 grunt z dokopu  

 piasek redni - do podsypek, obsypek i zasypek wst pnych i zasadniczych 
 piasek gruby  
 wir 

wg PN–86/B-02480, 
 
Przydatno  gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi In ynier. 
Podsypka i zasypka ruroci gów i kszta tek PE i eliwnych zgodnie z danymi Producenta.  

2.13 Elementy wyposa enia ze stali kwasoodpornej 
Elementy  ze  stali  odpornej  na  korozj  nie  gorszej  ni  stal  1.4301  wg  PN-EN  10088:1998  (0H18N9  wg   
PN-71/H-86020). 

2.14 Beton 
 Studnie, bloki oporowe i inne elementy betonowe wykona  z betonu spe niaj cego wymagania  

PN-EN 206-1:2003. 

2.15 Zestawy wodomierzowe 
Przy zabudowie wodomierza nale y stosowa  armatur  zaporow  (przed i za wodomierzem), która ma 
mo liwo  ca kowitego ods oni cia przekroju poprzecznego przewodu wodoci gowego oraz zawór 
antyska eniowy usytuowany za wodomierzem licz c zgodnie z kierunkiem przep ywu wody. Do 
zabudowy wodomierzy o rednicy mniejszej ni  50 mm powinny by  stosowane specjalne zestawy do 
monta u wodomierzy. 

2.16 Podbudowy pod elementy ruroci gów technologicznych 
Pod armatur  zabudowan  w gruncie i studzienkami nale y wykona  podbudow  betonow  z betonu 
C8/10 o grubo ci 10cm. 

Pod skrzynkami ulicznymi dla armatury zabudowanej w gruncie nale y tak e wykona  podbudow  

z betonu klasy C8/10 o wymiarach 30x30x15cm. Podbudowy wykonywane bezpo rednio na miejscu 
realizacji robót. 
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2.17 Nawiertka do rur PE ze zintegrowan  zasuw   
– Po czenia gwintowane – gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006  
– Korpus, pokrywa i klin wykonane z eliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000 

(DIN1693)  
– Prosty przelot zasuwy, bez przew  i bez gniazda w miejscu zamkni cia. 
– Klin zawulkanizowny na ca ej powierzchni tj. zewn trz i wewn trz gum  EPDM – atest PZH 
– Klin dla dymensji DN20-DN32 wykonany z mosi dzu PN-EN 1982:2002 
– Wymienna nakr tka klina wykonana z mosi dzu prasowanego  
– Trzpie  ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 
– Wrzeciono yskowane za pomoc  nisko tarciowych podk adek tworzywowych 
– Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od 

medium 
– Mo liwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci nieniem, bez konieczno ci 

demonta u pokrywy 
– Uszczelka czyszcz ca zabezpieczaj ca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z 

ziemi . Korek zabezpieczony przed wykr ceniem.  
– Obejma wykonana z eliwa sferoidalnego GGG40  
– Po ówki obejmy w ca ci wy one gum  NBR, EPDM 
– Ochrona antykorozyjna pow ok  na bazie ywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg 

normy DIN 30677  
– ruby cz ce pokryw  z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i 

zabezpieczone mas  zalewow   
– ruby, nakr tki i podk adki cz ce elementy obejmy ze stali nierdzewnej PN EN ISO 4016 :2004, 

PN EN 4032:2004  
– Klasa szczelno ci A 
– Atest PZH 
– Deklaracja zgodno ci z PN 

 

2.18 Ocieplenie rur medialnych 
Dla ruroci gów u onych z przykryciem mniejszym ni  1,2m ppt. nale y wykona  ich ocieplenie np. z 
we ny mineralnej pokrytej zbrojonym p aszczem z folii aluminiowej. Alternatywnym rozwi zaniem jest 
wykonanie ocieplenia za pomoc  tulejek z pianki poliuretanowej. 

3 Sprz t 
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00. Wymagania Ogólne punkt 3. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych Robót , zarówno w miejscu tych Robót , jak te  przy wykonywaniu 
czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp. 

Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  In yniera. 

Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera Projektu w terminie przewidzianym Umow . 

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami 
dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych 
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprz t, 
maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu, zostan  przez 
In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót . 

Do wykonania Robót wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego 
sprz tu: 
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Sprz t pomiarowy  

Do tyczenia osi, punktów wysoko ciowych oraz domiarów nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 

– teodolity lub tachimetry, 
– niwelatory, 
– dalmierze, 
– tyczki, 
– aty, 
– ta my stalowe, szpilki. 

Sprz t stosowany do wytyczenia osi, punktów wysoko ciowych i pomiarów musi gwarantowa  uzyskanie 
wymaganej dok adno ci pomiaru (urz dzenia laserowe). 

Sprz t do wykonania Robót budowlano – monta owych  

– koparka przedsi bierna, 
– koparka chwytakowa, 
– betoniarka, 
– spycharki ko owe, 
– uraw budowlany samochodowy, 
– zag szczarka do zag szczania zasypanych wykopów: ubijaki r czne i mechaniczne, zag szczarki 

ytowe, zag szczarki wibracyjne, 
– wci garki mechaniczne, 
– spawarki do stali zwyk ej i wysokostopowej, 
– obudowy pogr alne do szalowania wykopów w skoprzestrzennych, 
– pompy do odwodnienia na czas budowy, 
– przewody parciane do odprowadzenia wody z obiektu, 
– samochody samowy adowcze, 
– samochody skrzyniowe 5-10 t, 
– urz dzenia do zamkni cia ruroci gów, 
– zestawy do prób ci nieniowych. 
– koparka jednonaczyniowa na podwoziu g sienicowym 
– spycharka g sienicowa, 
– samochód dostawczy, 
– przyczepa d ycowa, 
– ci gnik siod owy z naczep , 
– ci gnik ko owy, 
– wibrom ot elektryczny z pulpitem sterowniczym, 
– zespó  pr dotwórczy trójfazowy, przewo ny 
– zgrzewarka do rur PE  
– zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego, doczo owego 
– urz dzenie do wykonywania po cze  wciskowych, 
– komplet narz dzi do obcinania rur i fazowania bosego ko ca, 
– pi  do ci cia asfaltu i betonu, 

 

Parametry sprz tu podane s  orientacyjnie. Przyj to, e dla Robót specjalistycznych odpowiedni sprz t 
zapewnia wykonawca tych Robót . Zwraca si  uwag  na zapewnienie odpowiedniego sprz tu do obróbki 
stali i prac spawalniczych. 

Stosowany sprz t b dzie zgodny ze specyfikacj  lub inny, je eli zostanie zatwierdzony przez In yniera.  

4 rodki transportu 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Wymagania Ogólne dotycz ce rodków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 
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Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót . 

Liczba rodków transportu powinna gwarantowa  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Do przewo enia materia ów b  stosowane nast puj ce rodki transportu: 

– samochody skrzyniowe, 
– samochody dostawcze, 
– samochody samowy adowcze 
– przyczepy d ycowe. 
– Inne zapewniaj ce prawid owo  wykonania Robót zgodnie z DP 

Roz adowanie materia ów b dzie dokonywane z zachowaniem rodków ostro no ci zapobiegaj cych 
uszkodzeniu materia ów. Transport b dzie jak okre lono w specyfikacji lub inny, je eli zostanie 
zatwierdzony przez In yniera. 

Rury i armatur  nale y transportowa  w sposób zabezpieczaj cy je przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem.  

Podczas transportu rury musz  by  umieszczone w drewnianych skrzyniach, bardzo dobrze mocowane i 
podparte, nie tylko pod doln  warstw  i pomi dzy warstwami ale równie  wzd  na ko cach i na 
powierzchni, tak, aby zapobiec ich przypadkowemu zniszczeniu. 

Przechowywanie rur, kszta tek i materia ów do z czy na placu budowy musi si  odbywa ci le wed ug 
wskazówek i zalece  producenta.  

Wy adunek powinien odbywa  si  z zachowaniem wszelkich rodków ostro no ci uniemo liwiaj cy 
uszkodzenie materia u. Materia u nie wolno zrzuca  ze rodków transportowych. 

4.2 Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.  

W adnym wypadku nie mo na dopuszcza  do przeci enia rodków transportu. Szczególn  uwag  
nale y zwróci  na wyposa enie samochodów do przewo enia materia ów sypkich i gruzu; bezwzgl dnie 
wymaga si , aby mia y one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewo onego materia u. 

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Umowy, na polecenie In yniera, b  usuni te z Terenu 
Budowy.  

Pojazdy wyje aj ce z Zaplecza Budowy musz  by  czyste. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na 
asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy.  

5 Wykonanie Robót  
Wymagania ogólne dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5.  

Roboty zwi zane z uk adaniem przewodów ci nieniowych nale y wykonywa  zgodnie  
z wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodoci gowych” 
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805, wytycznymi producenta a tak e 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami 
szczegó owymi podanymi poni ej. 

Wszystkie prace nale y wykona  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST i zaleceniami In yniera. 

Wykonawca jest zobowi zany przedstawi  In ynierowi Projekt Organizacji Robót i Harmonogram Robót , 
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty. 
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5.1 Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz  

PN-B-06050:1999. 

Podstaw  wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. 

Usytuowanie w terenie stanowi  wbite w grunt ko ki osiowe oraz ko ki - wiadki jednostronne lub 
dwustronne umo liwiaj ce odtworzenie osi kana ów po rozpocz ciu prac ziemnych oraz ko ki 
kraw dziowe. 

Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego dane zawieraj ce 
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych osi oraz reperów. 

W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi  
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia Robót . 

Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach wykrytych w czasie 
tyczenia punktów g ównych osi obiektów i reperów roboczych. B dy te powinny by  usuni te na koszt 
Zamawiaj cego. 

Wykonawca powinien sprawdzi , czy rz dne okre lone w Dokumentacji Projektowej s  zgodne z 
rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  
si  od rz dnych okre lonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi  o tym In yniera. 

Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej 
decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty dodatkowe wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w 
Dokumentacji Projektowej i rz dnych rzeczywistych akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na 
koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim 
przypadku obci  Wykonawc . 

Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In yniera.  

Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne i punkty po rednie musz  by  zaopatrzone w oznaczenia 
okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór 
tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez In yniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie 
trwania Robót . Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez 
Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia Robót , to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji Robót nale  do obowi zków 
Wykonawcy. 

 projektowanego ruroci gu powinien wytyczy  uprawniony geodeta. O  ruroci gu powinna zosta  
oznaczona w trwa y i widoczny sposób, przez zainstalowanie cucha reperów roboczych. Poszczególne 
punkty osi trasy powinny zosta  zaznaczone przy pomocy drewnianych ko ków, 
tj. ko ków osiowych z gwo mi. Ko ki osiowe powinny zosta  wbite przy ka dej zmianie kierunku trasy  
a na prostych odcinkach co 30 – 50 cm.  

Na ka dym prostym odcinku powinny zosta  umieszczone, co najmniej trzy punkty. Ko ki wiadki 
powinny by  wbijane na obu stronach wykopu, tak aby by o mo liwe odtworzenie osi wykopu podczas 
wykonywania wykopu.  

W terenie zabudowanym repery robocze w kszta cie haków lub rub powinny by  montowane  
w cianach budynków. cuch znaków powinien zosta  powi zany z pa stwow  sieci  reperów. 
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5.2 Wykopy 
Wykopy pod przewody wodoci gowe nale y wykona  na odcinkach bez istniej cego uzbrojenia 
mechanicznie, odcinkowo, o cianach pionowych, umocnionych (obudowa rozparta), uwzgl dniaj c 
warunki gruntowo – wodne na rozpatrywanym terenie.  

Metody wykonania wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do miejsca lokalizacji, 
boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.  

Roboty ziemne nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi warunkami technicznymi wykonania Robót 
ziemnych oraz PN-EN 805: 2002, PN-EN 1610: 2007, PN-ENV 1046: 2007, PN-B-10736: 1999, tak, aby 
mo liwe by o odpowiednie u enie ruroci gu i gruntowego materia u otoczenia.  

Szczególn  ostro no  nale y zachowa  przy wykonywaniu wykopu w miejscach o du ym uzbrojeniu 
podziemnym zwracaj c uwag  na zabezpieczenie istniej cego uzbrojenia. Pod e pod przewody musi 
by  przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999, w miar  warunków bez naruszenia 
naturalnej struktury dna wykopu. Je li grunt rodzimy nie spe nia warunków dla bezpo redniego 
posadowienia ruroci gów nale y wykona  pod rurami podsypk  piaskow  gr.20cm, wyprofilowan  pod 
rur , zag szczon  do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora, do min. 100% pod drogami (do podbudowy 
drogi) i innymi przeszkodami; ten stopie  zag szczenia obowi zuje równie  dla obsypki i zasypki 
ruroci gów, o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej.  

Warstw  ochronn  rury nale y wykona  z piasku sypkiego drobno- lub rednioziarnistego bez grud i 
kamieni wg PN-86/B-02480. Zag szczenie tej warstwy powinno by  przeprowadzane z zachowaniem 
szczególnej ostro no ci z uwagi na krucho  materia u rur. Warstwa ta musi by  starannie ubita po obu 
stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nale y wykonywa  
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo  ubijanej warstwy nie 
powinna przekracza  1/3 rednicy przewodu. Wykop nale y zasypywa  piaskiem warstwami nie 
grubszymi ni  20cm, do 30cm ponad wierzch rury dok adnie ubijaj c ka  warstw .  

Nale y zapewni  stateczno  wykopu, poprzez obudow  rozpart , wykop o cianach pochylonych lub 
zastosowanie innych sposobów zabezpieczaj cych, uzale nionych od rzeczywistych warunków 
gruntowych, okre lonych podczas monta u. 

Wykop nale y rozpocz  od najni szego punktu przewodu sieci, aby zapewni  grawitacyjny odp yw wody 
z wykopu w dó  po jego dnie w czasie opadów oraz odwodnienie wykopów nawodnionych. 

Po wbiciu po obu stronach ko ków osiowych, ko ków kraw dziowych, naci gni ciu wzd  nich sznura i 
naznaczeniu kraw dzi wykopów opat , nale y zdj  istniej ce nawierzchnie i w zale no ci od ich rodzaju 
sk adowa  obok wykopów (humus) lub wywie  na miejsce sk adowania i utylizacji (nawierzchnie 
asfaltowe). Wydobywan  ziemi  na odk ad nale y sk adowa  wzd  kraw dzi wykopu,  
w odleg ci min. 1,0 m od jego kraw dzi, aby utworzy  wzd  niego przej cie. Je eli nie ma 
wystarczaj cego obszaru na sk adowanie urobku wzd  wykopu, urobek powinien by  odwieziony na 
miejsce sk adowania okre lone przez Wykonawc , uzgodnione z In ynierem.  

Dno wykopów powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

Przy wykopie wykonywanym w sposób mechaniczny spód wykopu ustala si  na poziomie ok. 20 cm 
powy ej rz dnej projektowanej, bez wzgl du na rodzaj gruntu. Dalszy wykop wykonywa  w sposób 

czny, bezpo rednio przed u eniem podsypki.  

Obudow  wykopów (szalunek) wyprowadzi  na 0,15m ponad teren dla odci cia dop ywu wód 
deszczowych. 

Nale y zapewni  odpowiednie zag bienie przewodów, zgodne z Dokumentacj  Projektow  oraz 
obowi zuj cymi normami, które determinuje wielko ci wykopu.  

Podczas wykonywania wykopów na obszarze zabudowanym nale y zachowa  odpowiednie odleg ci od 
obiektów budowlanych, by prowadzone roboty nie zagrozi y ich stateczno ci.  

Tolerancja dla rz dnych dna wykopu i szeroko ci wykopów nie powinna przekracza   
+ 5 cm. 
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si  lub 
biegn ce równolegle z wykopem, powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, np. przez 
podwieszenie.  

Roboty w miejscach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem wykonywa  r cznie. Na czas prowadzenia 
Robót w s siedztwie gazoci gów oraz kabli teletechnicznych i energetycznych nale y zapewni  nadzór 
przedstawiciela ich w ciciela (zarz dcy), zgodnie z protoko em ZUDP. 

Wyj cie – zej cie z / do wykopu po drabinie powinno by  wykonane przy wykopach o g boko ci > 1,0 m, 
w odleg ciach co 20 m. 

Roboty ziemne nale y wykonywa  zgodnie z normami PN-EN 1610, PN-B-10736 i PN-B-06050. Wykopy 
nale y prowadzi  zgodnie z metod , organizacj  Robót i odwodnieniem na czas budowy, 
zaproponowanymi przez Wykonawc . B  one uwzgl dnia y wszystkie warunki, w jakich wykonywane 

 roboty ziemne.  

Wykopy dla ruroci gów b  wykonywane r cznie lub mechanicznie, do g boko ci o 0.1 – 0,2 m 
mniejszej ni  projektowana i pog biane do w ciwej warto ci bezpo rednio przed u eniem 
fundamentu lub ruroci gu. Minimalna szeroko  wykopu mierzona wewn trz ciany obudowy powinna 
by  dostosowana do ruroci gu i zgodna z PN-EN 1610. Szeroko  wykopu nie mo e by  zmniejszana 
podczas monta u ruroci gu na powierzchni i uk adania ca ych ci gów rur w wykopie.  

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu ruroci gi podziemne, krzy uj ce si  lub 
równoleg e do wykopu powinny zosta  zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, je eli jest to konieczne, 
podwieszone w sposób gwarantuj cy ich dzia anie.  

Odchylenie kraw dzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. 

Po lub w czasie wykonywania wykopu nale y sprawdzi  (z udzia em In yniera), czy rodzaj gleby 
odpowiada konstrukcji fundamentu okre lonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 

Obudowa powinna by  instalowana stopniowo, w miar  pog biania wykopu i stopniowo demontowana 
podczas zasypywania i zag szczania. 

Roboty ziemne przy skrzy owaniu z istniej cym uzbrojeniem prowadzi  pod nadzorem u ytkownika tego 
uzbrojenia. 

5.3 Wykonanie pod a 
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  dla przewodów nale y wykona  podsypk  doln , obsypk  oraz 
zasypk  wst pn  i zasypk  g ówn  (wype nienie wykopu). 

Przewód nale y uk ada  na warstwie podsypki grubo ci 15 cm. W przypadku przewodów o po czeniach 
kielichowych/ko nierzowych powy sze grubo ci dotycz  warstwy pod kielichem/ ko nierzem. 

Zaleca si , aby materia y u yte na podsypk  nie zawiera y cz stek o wymiarach powy ej 20mm, materia  
nie mo e by  zmro ony, nie mo e zawiera  ostrych kamieni lub innego amanego materia u.  

Przed przyst pieniem do wykonania pod a nale y dokona  odbioru technicznego wykopu. Materia  
podsypki nale y rozgarn  równo na ca ej szeroko ci wykopu i wyrówna  odpowiednio  
z wymaganym spadkiem ruroci gu. Podsypki nie wolno zag szcza  mechanicznie. Niedopuszczalne jest 
wyrównywanie pod a ziemi  z urobku lub podk adanie pod rury kawa ków drewna, kamieni lub gruzu.  

Dopuszczalne zmniejszenie grubo ci pod a od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie 
powinno by  wi ksze ni  10%. Dopuszczalne odchylenie rz dnych pod a od rz dnych przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza  w adnym jego punkcie  1cm.  

Pod e powinno by  tak wykonane, aby rury spoczywa y na ca ej d ugo ci ich trzonu. W dolnej 
podsypce powinny by  wykonane odpowiednie zag bienia w celu dopasowania do kszta tu z czy (tj. 
po czenia ko nierzowe) lub metody monta u.  

Szeroko  warstwy podsypki powinna by  równa szeroko ci wykopu. Zag szczanie nale y wykonywa  
warstwami o mi szo ci dostosowanej do wybranej metody zag szczenia. 
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W przypadku gruntów s abych, takich jak torfy, nale y pod e pod przewód specjalnie przygotowa , np. 
przez wybranie warstwy torfu a  do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wype ni  piaskiem. 

Nale y zwróci  uwag  na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zosta y naruszone (rozmyty, 
spulchniony, zmarzni ty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nale oby usun  
naruszony grunt na ca ej powierzchni dna i zast pi  go now  podsypk . 

Pod e powinno by  tak wyprofilowane, aby rura spoczywa a na nim jedn  czwart  swojej powierzchni. 

Dno wykopu powinno by  wyrównane o 0,02 m poni ej rz dnej projektowanej przy r cznym 
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uk adania 
przewodu wyrównuje si  te ró nice. 

W sytuacji, kiedy nast pi o tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poni ej 
projektowanego poziomu u enia przewodu, nale y uzupe ni  t  warstw  piaskiem odpowiednio 
zag szczonym. Rury PE nale y obsypa  warstw  piasku do wysoko ci 30 cm nad rur . 

Obsypk  przewodów rurowych wykona  piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem z zawarto ci wiru o 
granulacji d 0,20÷30mm, do wysoko ci ca kowitego przykrycia przewodu. Materia  obsypki nale y 
uk ada  i zag szcza  warstwami po obu stronach rury. Zaleca si  uk adanie i zag szczanie warstwami 
grubo ci 0,20 0,30m oraz 4-krotne przej cie wibratorem p aszczyznowym 50  200  kg  lub  3-krotne  
ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Pierwsza warstwa obsypki powinna by  zag szczana ze szczególn  
ostro no ci , aby unikn  uniesienia si  rury. Nale y unika  pustych przestrzeni pod rur .  

Po u eniu przewodów oraz monta u uzbrojenia sieci nale y wykona  ich zasypk  zgodnie  
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wod – kan oraz obowi zuj cymi normami. 

yty materia  i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodowa  uszkodzenia u onego 
przewodu, obiektów i urz dze  na przewodzie oraz ich ewentualnej izolacji.  

5.4 Ogólne zasady monta u ruroci gów 
Opuszczanie i uk adanie przewodu na dnie wykopu mo e odbywa  si  dopiero po przygotowaniu 
pod a. Przed opuszczeniem rur do wykopu nale y sprawdzi  ich stan techniczny - nie mog  mie  
uszkodze  - oraz zabezpieczy  je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamkni  w postaci za lepek, korków itp. Przed zako czeniem dnia roboczego b  przed zej ciem z 
budowy nale y zabezpieczy  ko ce u onego kana u przed zamuleniem. 

Ró nice rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mog  w 
adnym punkcie przewodu przekracza  ± 0,5 cm. Odchylenie osi u onego przewodu od ustalonego w 

planie nie mo e przekracza  10 cm.  

Do budowy sieci w wykopie otwartym mo na przyst pi  po cz ciowym odbiorze technicznym wykopu i 
pod a. 

Ruroci gi powinny by  uk adane zgodnie z PN-EN 805 i wytycznymi Producentów. Przed opuszczeniem 
rur do wykopu nale y sprawdzi , czy nie maj  widocznych uszkodze  powsta ych w czasie transportu lub 
przechowywania. Uszkodzone rury powinny by  usuwane i przechowywane poza obszarem 
dokonywania monta u. 

Przewody nale y uk ada  ze spadkami i na g boko ciach podanych w projekcie.  

Na ca ej d ugo ci wodoci gu na zag szczonej warstwie obsypki piaskowej nale y u  ta  
sygnalizacyjn  koloru niebieskiego z metalizowan cie . 

5.5 Ruroci gi ci nieniowe PE 
Rury mo na opuszcza  do wykopu r cznie lub w przypadku wi kszych rednic przy u yciu sprz tu 
mechanicznego. Uk adanie odcinka przewodu odbywa si  na przygotowanym pod u. Pod e profiluje 
si  w miar  uk adania przewodu, a grunt z pod a wykorzystuje si  do stabilizacji u onej ju  cz ci 
przewodu poprzez zag szczenie po jego obu stronach. Nale y przy tym zwróci  uwag  na to, aby osie 

czonych odcinków przewodu pokrywa y si . Przewód po u eniu powinien ci le przylega  do pod a 
na ca ej swej d ugo ci w co najmniej ¼ jego obwodu.  
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Nie wolno wyrównywa  kierunku u enia przewodu przez podk adanie pod niego twardych elementów, 
takich jak np. kawa ki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi u onego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza  0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak 
równie  przy zmianie kierunku rur le cych, nale y zwróci  uwag  na to, aby nie przekroczy  
dopuszczalnego minimalnego promienia za amania, który dla rur PEHD mo e wynosi  50 x D (D – 
rednica zewn trzna). Przy czym dopuszczalna warto  wygi cia rur zale y mi dzy innymi od 

temperatury, jedna z firm podaje nast puj ce warto ci ugi : 

20 x D (przy temp. + 20 C), 

35 x D (przy temp. + 10 C), 

50 x D (przy temp. 0 C). 

Je li rury maj  by  wyginane w temperaturze ni szej ni  0 C, nale y przestrzega  specjalnych instrukcji 
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si  znajdowa  w pobli u wykopu, w 
miejscu os oni tym przed bezpo rednim nas onecznieniem i opadami atmosferycznymi. Po czone 
odcinki rur s  przenoszone z miejsca czenia do miejsca u enia. Przyj cie odpowiedniego sposobu 
uk adania przewodu na dnie wykopu zale y od technologii wykonania z czy i innych w ów oraz 
rodzaju wykopu. Uk adanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywa  si  na przygotowanym pod u. 

Nale y stosowa  generaln  zasad , e przy zgrzewaniu rur i kszta tek PE obowi zuj  procedury podane 
przez ich producentów. 

Zgrzewanie doczo owe 

Zgrzewanie doczo owe polifuzyjne nale y przeprowadzi  dla rur i kszta tek o rednicach wi kszych lub 
równych od 63 mm - dotyczy tylko przypadku rur w odcinkach prostych (nie z b bna). Wszystkie 
parametry zgrzewania rur polietylenowych musz  by  podane przez producenta rur w instrukcji 
monta u. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego z cza, nale y oprócz przestrzegania ww. zasad zwróci  uwag  na: 

 prostopad e do osi obci cie ko cówek rur i ich oczyszczenie ze strz pów obrzynek, 
 zgrzewanie rury o tej samej rednicy i tych samych grubo ciach cianek, 
 dok adne wyrównanie ko cówek czonych rur tu  przed zgrzewaniem, 
 temperatur  w czasie zgrzewania ko ców rur - w granicach 210 –220°C (PE), 
 bezwzgl dne przestrzeganie czysto ci czonych powierzchni (czó ) rur, (niedopuszczalne jest np. 

dotkni cie palcem), 
 wspó osiowo  (owalizacj  nale y usun  stosuj c nak adki mocuj ce w zgrzewarce), 
 utrzymanie w czysto ci p yty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszcze  tylko za pomoc  

drewnianego skrobaka i chusteczek odt uszczonych zalecanych przez producenta, 
 czas usuni cia p yty grzejnej przed dociskiem ko cówek rury by  mo liwie krótki ze wzgl du na 

du  wra liwo  na utlenienie (PE), 
 si  docisku w czasie dogrzewania, aby by a bliska zeru, 
 si  docisku w czasie ch odzenia z cza po jego zgrzaniu, aby by a utrzymywana na sta ym 

poziomie, a w szczególno ci w temperaturze powy ej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja 
materia u, w zwi zku z tym, ch odzenie z cza powinno odbywa  si   
w sposób naturalny bez przy pieszania, 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 

 si a docisku przy rozgrzewaniu i w ciwym zgrzewaniu powierzchni, 
 czas rozgrzewania, 
 czas dogrzewania, 
 czas zgrzewania i ch odzenia, 

powinny by ci le przestrzegane wg instrukcji producenta. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-12/285 
ST-12 Sie  wodoci gowa 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

Po zako czeniu zgrzewania czo owego i zdemontowaniu urz dzenia zgrzewaj cego nale y skontrolowa  
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szeroko ci i grubo ci) i 
oszacowaniu warto ci tych odchyle . Warto ci te nie powinny przekracza  dopuszczalnych odchyle  
podanych przez danego producenta. 

Zgrzewanie przy pomocy z cz elektrooporowych 

Odbywa si  ono przy u yciu kszta tek z wtopionym drutem elektrooporowym. W z cza wsuwa si  
przyci te prostopadle i oczyszczone ko cówki rur z PE, a nast pnie przepuszcza si  przez drut oporowy, 
pr d w okre lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcj  producenta z cz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna by  przeprowadzona przy unieruchomionych ko cówkach rur. Ka de z cze 
elektrooporowe ma „swoje” parametry zgrzewania. S  one zapisane b  na z czu w postaci nadruku, 

 w postaci kodu kreskowego, b  na karcie magnetycznej, b  zakodowane w relacji: drut 
elektrooporowy w z czu - elektrozgrzewarka. Niektóre z cza elektrooporowe posiadaj  wska niki 
przebiegu zgrzewania w postaci wyp ywek (wysuwaj ce si  pr ciki PE po zako czeniu procesu 
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mo na dokonywa  zgrzewania okre laj  
producenci z cz elektrooporowych. Ogólnie mo na przyj , e zgrzewanie to jest dopuszczalne w 
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45ºC. 

5.6 Ruroci gi eliwne 
Manipulowanie rurami powinno si  odbywa  zawsze z du  ostro no ci  wed ug zalece  producenta. 
Rury powinny by  umieszczane w wykopie za pomoc  wci gnika odpowiednio zaadaptowanego do ich 
wagi. Nale y zastosowa  ruchomy uraw lub zespó  d wignika z lin  odci gow . Ustawienie lin powinno 
by  zweryfikowane w momencie, gdy rura znajduje si  nad dnem wykopu, aby zagwarantowa  
równowag . Je eli adne wyposa enie do podnoszenia nie jest dost pne, rury o ma ych rednicach 
powinny by  opuszczane za pomoc  stosownych rodków.  

Wszystkie zanieczyszczenia przy uk adaniu rur powinny by  usuni te z wn trza przed lub tu  po 
po czeniu rur. Po zako czeniu operacji uk adania nale y tymczasowo zakorkowa  otwarte ko ce 
ruroci gu, mo e to jednak spowodowa  wyp yni cie rur w przypadku zalania wykopu wod . W takim 
przypadku rury powinny by  przytrzymywane na dnie poprzez cz ciowe zasypanie wykopu lub przez 
tymczasowe ob enie belkami.  

Przed monta em powierzchnie po cze  powinny by  dok adnie oczyszczone. Uszczelka powinna by  
skontrolowana w celu sprawdzenia, czy nie jest zniekszta cona lub uszkodzona.  

Powinna by  oczyszczona. Nale y si  upewni , czy okr a uszczelka w sposób jednorodny przybiera 
form  pe nego okr gu i czy jest g adka i wolna od zniekszta ce .  

W przypadku konieczno ci ci cia rury powinna ona by  umieszczona poziomo na drewnie obciosanym w 
ten sposób, aby w czasie przecinania tarcza nie blokowa a si  i aby cianka pozostaj cej rury nie 
oddziela a si  przed czasem. Przed wykonaniem po czenia kielichowego, nowopowsta y bosy koniec 
nale y koniecznie sko nie sfazowa , tak jak jest to wykonane fabrycznie. Zapobiega si  w ten sposób 
przemieszczeniu lub uszkodzeniu uszczelki umieszczonej w kielichu. Powierzchnia rury przy 
nowopowsta y bosym ko cu powinna by  pokryta farb  wzbogacon  w cynk oraz wyko czeniow  
warstw  bitumiczn  lub epoksydow . Na nowopowsta ym bosym ko cu rury powinny by  wyznaczone 
linie wskazuj ce dok adn  g boko  wsuni cia w po czeniu kielichowym. 

Przed u eniem ruroci gów w wykopach Wykonawca podda ruroci gi dok adnej inspekcji i oczy ci rury 
aby zapewni , i  nie ma w nich adnych cia  obcych. 

Uk adanie ruroci gów w wykopach nale y kontrolowa  za pomoc  poziomicy i przyrz dów niwelacyjnych 
aby zapewni  w ciwe wspó rz dne. 

Wykonawca zapewni, i  podczas uk adania ruroci gów we wn trzu rury nie b dzie si  znajdowa  woda, 
ziemia, kamienie, ani tez adne inne obce substancje i na koniec dnia roboczego i za ka dym razem kiedy 
przerywa si  uk adanie ruroci gów otwarte ko ce rur musz  by  zabezpieczone i odpowiednio 
zamkni te za pomoc  za lepek.  

Wykonawca podejmie rodki zabezpieczaj ce ruroci gi przed wyparciem przez wody gruntowe. 
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5.7 Monta  elementów uzbrojenia i armatury 
Zasuwy oraz wszelkie kszta tki odga zieniowe pod hydranty itp., nale y montowa  zgodnie z 
dokumentacj , hydranty nale y instalowa  dopiero po przeprowadzenia próby szczelno ci przewodu. Na 
przewodach z PE nale y instalowa  zasuwy eliwne ko nierzowe. Zasuwy montowa  w wykopie, w 
przypadku zasuw ma ych rednic do 150 mm, mo na je montowa  na powierzchni terenu i jako 
zmontowany w ze  z kszta tkami przej ciowymi opuszcza  do wykopu. Ka da zasuwa eliwna, hydrant 
powinny spoczywa  na betonowym pod u niezale nie od rodzaju gruntu. Przy monta u zasuw nale y 
instalowa  trzpienie teleskopowe minimalizuj ce uszkodzenia przewodu. D awice zasuw powinny by  
zaizolowane termicznie, je li ich wierzch znajduje si  powy ej granicy przemarzania gruntu. Na dr kach 
do zasuw nale y zamontowa  skrzynki uliczne eliwne. Skrzynk  uliczn  do zasuw nale y obrukowa  lub 
obetonowa  50x50cm. 

5.8 Ochrona antykorozyjna 
Os ony ruroci gów 
Armatur  oraz wszystkie kszta tki eliwne przed zainstalowaniem dodatkowo zabezpieczy  
antykorozyjnie przez pomalowanie farb .  
 
Zabezpieczenia po cze  skr canych 
Po czenia skr cane jak równie  wszystkie podziemne kszta tki ko nierzowe, wyposa enie  
i zawory musz  by  zabezpieczone poprzez owini cie ta  dwukrotnie. Ta ma musi by  za ona na 
minimum 150 mm samej rury po ka dej stronie z cza lub kszta tki. 
Na ca ej zabezpieczonej powierzchni nale y po  3 – krotnie grunt w postaci pow oki bitumicznej. 
Tam, gdzie wystaj  g ówki rub, nakr tki, ko nierze i inne elementy, maszt uszczelniaj cy nale y 
wyprofilowa  na g adko.  

5.9 Kolizje i skrzy owania 
Sposób instalowania rur os onowych wynika z przyj tej technologii i najcz ciej polega na przeciskaniu 
pod przeszkod  lub monta u w gotowym wykopie.  

W miejscach zbli  z istniej cym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroni ce 
istniej  infrastruktur  poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. 
Ka dorazowo Wykonawca powiadomi In yniera o wykonywanych pracach zabezpieczaj cych. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nale y zabezpieczy  przez podwieszenie na ca ej d ugo ci 
wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór.  

Dla ka dego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich s b u ytkownika i uzgodni 
sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach wyst powania kabli energetycznych i teletechnicznych, 
przed przyst pieniem do Robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania 
kabli. 

Nale y zachowa  normatywne odleg ci od istniej cych sieci przy prowadzeniu równoleg ym 
przewodów i skrzy owaniach 

5.10 Zasypanie wykopów i zag szczanie 
Zasypywanie ko cowe po uprzednim wykonaniu obsypki nale y wykona  dopiero po wykonaniu próby 
szczelno ci. 

Zasypywanie wykopów winno odbywa  si  wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie g bszymi ni  
20 cm z sukcesywnym zag szczaniem. U yty materia  i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Zasypywanie wykopów, gdzie jest to mo liwe winno zosta  podejmowane natychmiast jak tylko pewne 
roboty zostan  zako czone, oprócz z czy na przewodach. Miejsca te powinny by  okryte do chwili 
zako czenia próby szczelno ci.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-12/287 
ST-12 Sie  wodoci gowa 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

Nale y podj  szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemie ci  lub nie uszkodzi  
rur. Nie wolno u ywa  zag szczarek w odleg ci mniejszej ni  30 cm od rur i z czek.  

Do zag szczania gruntów nale y u  maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o r cznym 
prowadzeniu, p yty ubijaj ce w zale no ci od dost pu do miejsca warstwy zag szczanej.  

Zasypka rury musi by  wykonana natychmiast po wykonaniu odbioru technicznego cz ciowego. 

Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchni  terenu nale y przywróci  do stanu przed rozpocz ciem 
Robót . 

Przed oddaniem do eksploatacji nale y dokona  odbioru technicznego ko cowego.  

5.11 Armatura  
Monta  armatury wodoci gowej wykona  zgodnie z wymaganiami p 6.6 „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych” opracowanych przez COBRTI Instal. 

Armatura stosowana w instalacjach wodoci gowych powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, 
temperatura) danej instalacji. 

5.12 Oznakowanie trasy 
Po przeprowadzeniu próby szczelno ci nale y obsypa  ruroci g, zag ci  grunt i u  nad ruroci giem 
ta  ostrzegawcz  z wk adk  metalow . Ko cówki ta my nale y pod czy  do elementów metalowych, 
np. armatury. 

5.13 Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
Po zako czeniu prac zasadniczych Teren Budowy nale y uprz tn  i przywróci  do stanu sprzed 
wykonywania Robót (lub lepszego) i uzyska  aprobat  In yniera i w ciciela terenu. 

Drogi, wjazdy i chodniki - roboty wykona  zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich 
specyfikacjach drogowych. 

Ogrodzenia - zdemontowane podczas prowadzenia Robót zasadniczych ogrodzenia dzia ek i terenów 
prywatnych nale y odtworzy  zgodnie z technologi  wznoszenia danego ogrodzenia.  

W przypadku ogrodze  nie podlegaj cych odtworzeniu pochodz ce z rozbiórek elementy nale y wywie  
na sk adowisko odpadów.  

6 Kontrola jako ci 
Wymagania ogólne dotycz ce Kontroli Jako ci Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

Wykonane roboty musz  by  zgodne z Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami In yniera oraz 
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nale y przeprowadzi  kontrol  zgodno ci z danymi 
zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu 
bada  na budowie w celu wykazania In ynierowi zgodno ci dostarczonych materia ów i realizowanych 
Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. 

Badania przed przyst pieniem do Robót  

Przed przyst pieniem do Robót , Wykonawca powinien uzyska  od producentów za wiadczenia o jako ci 
lub atesty stosowanych materia ów. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno ci  
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, wed ug których zosta y wykonane, na 
podstawie atestów, protoko ów odbioru albo innych dokumentów.  

O próbach ka dorazowo nale y z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi  U ytkownika.  

Nale y zwróci  uwag  na odpowiednie przygotowanie ruroci gów do prób ci nieniowych: 
zabezpieczenie punktów sta ych, umocnienie ruroci gu, podzia  na odcinki technologiczne, przysypanie 
odcinków w wykopach. 
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6.1 Materia y 
Badanie materia ów u ytych do wykonania Robót nast puje poprzez porównanie cech materia ów  
z wymogami rysunków i odpowiednich norm materia owych i wymaga  niniejszej ST. 

6.2 Kontrola jako ci wykonanych Robót  
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie  
i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej specyfikacji i zaakceptowan  przez In yniera. Do Wykonawcy 
nale y równie  przeprowadzenie prób i bada  stanowi cych podstaw  odbiorów Robót . 
Badania jako ci Robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z w ciwymi ST oraz 
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentów materia ów  
i urz dze . 
Badania, kontrole i pomiary nale y prowadzi  zgodnie z wymaganiami podanymi w normie  
PN-B-10725:1997 Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodoci gowych opracowanych 
przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowa  w szczególno ci: 
 

– sprawdzenie szeroko ci wykopu, 
– sprawdzenie g boko ci wykopu, 
– sprawdzenie odwodnienia wykopu, 
– sprawdzenie szalowania wykopu, 
– sprawdzenie zabezpieczenia od obci  ruchu ko owego, 
– sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
– sprawdzenie rodzaju i wykonania pod a, 
– sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych, 
– sprawdzenie wykonania przej  szczelnych, 
– badanie zag szczenia podsypki, obsypki, zasypki wst pnej i zasypki g ównej, 
– sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów 

wysoko ciowych z dok adno ci  do 0,5cm, 
– sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów, 
– sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów, 
– sprawdzenie prawid owo ci spasowania przewodów i armatury, 
– badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

– odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosi  wi cej ni  5cm, 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  10cm, dopuszcza si  wi ksze 
odchylenia, je eli domiary do istniej cych obiektów b  stanowi y inaczej, 

– odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  3cm, 
– odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  5cm, 
– odchylenie spadku u onego ruroci gu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza  

- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwi kszonym spadku), przyj to tolerancj  0,5cm, 

6.2.1 Przewody ci nieniowe 
Badania, kontrole i pomiary nale y prowadzi  zgodnie z wymaganiami podanymi w normie  
PN-B-10725:1997, PN-EN 805, w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodoci gowych 
opracowanych przez COBRTI Instal wg wytycznych producenta rur. 

6.2.2 Próby ci nieniowe przewodów wodoci gowych  
Ruroci gi ci nieniowe (wraz z wszystkimi typami zabudowanych zaworów) musz  by  poddane próbom 
wodnym. Wykop nale y zasypa  na odcinkach rur, tak aby nie mog y si  porusza , a z cza pozostawi  
ods oni te.  
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Na bardzo ucz szczanych drogach przed przeprowadzeniem prób mo na równie  zasypa  z cza, pod 
warunkiem, e In ynier wyrazi na to zgod  na pi mie.  
In yniera nale y powiadomi  na pi mie o przeprowadzeniu prób ci nieniowych jakiegokolwiek odcinka 
na co najmniej dwa dni przed rozpocz ciem. 
Prób  ci nieniow  nale y prowadzi  na ca ym ruroci gu, a je li jest to niemo liwe nale y bada  go 
odcinkami. Przed rozpocz ciem prób nale y z ruroci gu usun  wszelkie elementy (gruz i obce 
przedmioty). Badany odcinek nale y nape nia  wod  powoli, a wszystkie urz dzenia odpowietrzaj ce 
powinny by  otwarte i odpowiednio odpowietrzone bezpo rednio przed wykonaniem próby. Na tyle na 
ile jest to mo liwe, nale y usun  powietrze z ruroci gu. Nape nianie nale y rozpocz , je li jest to 
mo liwe, w najni szym punkcie ruroci gu i w taki sposób, aby poni ej punktu nape niania nie utworzy  
si  syfon, i tak aby usz o powietrze przez odpowietrzniki. 
Tam, gdzie ruroci gi s  u one ze stromym spadkiem za ka dym razem d ugo  odcinka, który nale y 
jednorazowo testowa  musi by  ustalana przez In yniera. 
 
Ci nienie do prób musi by  podawane za pomoc  r cznych lub mechanicznych pomp pod czonych do 
ruroci gu i do dwóch równolegle zainstalowanych manometrów wykalibrowanych w znanym 
laboratorium badawczym. 
W przypadku kiedy na z czach ruroci gu wyst pi  przecieki, z cze powinno by  ponownie wykonane i 
przeciek wyeliminowany, lub te , o ile to okaza o si  niemo liwe, Wykonawca dostarczy i zamontuje 
nowe z cze na swój koszt.  
 
W przypadku p kni cia rury lub z cza lub te  w przypadku, kiedy woda wydostaje si  z ruroci gu poza 

czem, na jego d ugo ci, Wykonawca zdemontuje wadliwy odcinek i zast pi go nowym na swój koszt. 
We wszystkich powy szych przypadkach odcinek który by  poddany próbie b dzie przetestowany raz 
jeszcze a ca y proces powtórzony , je li to konieczne, do momentu w którym dany odcinek zostanie 
poddany w ciwej próbie której wynik jest pozytywny. 
Po ka dej przeprowadzonej próbie musi by  przygotowany protokó  z jej wykonania.  
 
Jako minimum, protokó  z próby musi zawiera  nast puj ce dane: 

– Numer i dat  przeprowadzenia próby 
– Opis testowanego odcinka z jednoznacznym opisaniem jego ko ców 
– Czas przeprowadzania próby, ci nienie próby, otrzymane wyniki 
– Decyzje odno nie ewentualnych prac naprawczych i wnioski. 

 
Protokó  z przeprowadzenia próby musi by  podpisany przez Przedstawicieli Wykonawcy 
i In yniera. 
Wykonawca zapewni si  robocz , zainstaluje i b dzie prowadzi  ruch pomp, manometrów  
i innego oprzyrz dowania niezb dnego do przeprowadzenia próby i nape ni ruroci g wod  a po 
zako czeniu próby opró ni go. Wszystkie te operacje maj  by  przeprowadzane tak, aby uzyska  
akceptacj  In yniera. Wod  do próby nale y pobra  z zatwierdzonego ród a.  
 
Woda spuszczona z ruroci gów musi by  zutylizowana w taki sposób, aby nie naruszy  Robót 
Konstrukcyjnych ani te  s siednich konstrukcji. 
Próby szczelno ci wykonywa  sukcesywnie w miar  post pu Robót zgodnie z wymaganiami PN-EN 805 
oraz wytycznymi producenta rur. 
 
Do prób nale y przyst pi  po usztywnieniu przewodów ci nieniowych, w ciwym ich za lepieniu i 
ods oni ciu wszystkich uszczelnianych z czy. 
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W czasie przeprowadzania próby szczelno ci nale y szczegó owo przestrzega  nast puj cych warunków: 
– przewody nie mog  by  nas onecznione, a zim  temperatura ich powierzchni zewn trznej nie 

mo e by  ni sza ni  1°C, 
– nape nianie przewodu powinno si  odbywa  powoli od najni szego punktu, 
– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci nienia nie powinna przekracza  20 C, 
– po ca kowitym nape nieniu wod  i odpowietrzeniu przewodu nale y pozostawi  go na 12 godzin 

w celu ustabilizowania, 
– ci nienie próbne powinno wynosi  1,0MPa, 
– po ustabilizowaniu si  próbnego ci nienia wody w przewodzie nale y przez okres 30 minut 

sprawdza  poziom ci nienia. 
 
Procedura badawcza powinna obejmowa  trzy etapy: prób  wst pn , prób  spadku ci nienia i g ówn  
prób  ci nieniow  zgodnie z norm  PN-EN 805. 
 

W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzyma ci po cze  przewodów nale y przeprowadzi  próby na 
ci nienie a kana ów na szczelno  z zachowaniem zasad: 

 uki, trójniki, po czenia podczas próby powinny by  odkryte  
 próbie nale y podda  ca y wodoci g, a je li nie jest to mo liwe, nale y bada  go odcinkami tak, 

aby w najni szym punkcie ka dego badanego odcinka mo liwe by o uzyskanie ci nienia 
próbnego 

 proste odcinki ruroci gu (mi dzy z czami) powinny by  przysypane i zag szczone,  
 prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  po ca kowitym zako czeniu monta u i wzrokowym 

sprawdzeniu po cze  
 przed rozpocz ciem prób nale y usun  z ruroci gu gruz i obce przedmioty 
 do przeprowadzenia próby nale y u  wody wodoci gowej  
 na tyle na ile to jest mo liwe nale y usun  z ruroci gu powietrze, nape nianie rozpocz  w 

najni szym punkcie ruroci gu 
 ruroci g winien by  poddany podwy szonemu ci nieniu tylko przez czas wymagany 

odpowiednimi normami, nie d ej ni  24 godziny 
 po zako czeniu próby ci nienie nale y zmniejsza  powoli w sposób kontrolowany, a wszystkie 

urz dzenia do odpowietrzania w czasie opró niania powinny by  otwarte 
 nape nianie ruroci gu musi odbywa  si  bardzo powoli w najni szym punkcie sieci 
 w czasie prowadzenia próby wszystkie urz dzenia odpowietrzaj ce powinny by  zamkni te, a 

zasuwy po rednie zamontowane na ruroci gu otwarte  
 odcinek przewodu powinien by  na ca ej swojej d ugo ci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami - wykonana dok adnie obsypka, 

 wszelkie odga zienia od przewodu powinny by  zamkni te, 

 profil przewodu powinien umo liwia  jego odpowietrzenie w najwy szych punktach badanego 
odcinka, 

 nale y sprawdza  wizualnie wszystkie badane po czenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelno ci nale y w szczególno ci przestrzega  nast puj cych warunków: 

 przewód nie mo e by  nas oneczniony a zim  temperatura jego powierzchni zewn trznej nie 
mo e by  ni sza ni  1°C, 

 nape nianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci nienia nie powinna przekracza  20°C, 
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 po ca kowitym nape nieniu wod  i odpowietrzeniu przewodu nale y pozostawi  go na 12 godzin 
w celu ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu si  próbnego ci nienia wody w przewodzie nale y przez okres 30 minut 
sprawdza  jego poziom, 

 ca y przewód mo e by  poddany próbie szczelno ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelno ci poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyj tkiem miejsc 

czenia odcinków. 

 Ci nienie próbne Pp powinno wynosi  1 MPa. 

Szczelno  odcinka i ca ego przewodu powinna by  sprawdzona zgodnie z obowi zuj  norm . Po 
zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien by  opró niony z wody. 

Wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protoko ach, podpisanych przez In yniera. 

 

Procedura badania szczelno ci przedstawiona zosta a w normie PN-EN 805. Prób  prowadzi  wg 
procedury dla rur o w asno ciach lepkospr ystych (A27) jako prób  z on  z fazy wst pnej, 
zintegrowanej próby spadku ci nienia oraz fazy próby g ównej.  

Zrealizowanie fazy wst pnej jest warunkiem przeprowadzenia fazy próby g ównej.  

Faza wst pna :  

a) Po p ukaniu i odpowietrzeniu obni  ci nienie w ruroci gu do ci nienia atmosferycznego i 
pozostawi  na okres relaksacji trwaj cy nie mniej ni  60 min w celu uwolnienie napr  
wywo anych przez ci nienie, nie dopu ci , aby powietrze przedosta o si  do wn trza badanego 
odcinka  

b) Po zako czeniu okresu relaksacji szybko podnosi  ci nienie w sposób ci y (nie krócej ni  10 
min) do warto ci ci nienia próbnego systemu i utrzymywa  je przez okres 30 min przez 
pompowanie ci e lub z krótkimi przerwami, w tym czasie przeprowadzi  kontrol  w celu 
stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przecieków 

c) Pozostawi  na okres 1 h bez pompowania, w tym czasie ruroci g mo e si  wyd  na skutek 
pe zania lepko spr ystego  

d) Zmierzy  ci nienie pod koniec tego okresu  
e) W przypadku zako czenia fazy wst pnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowa  procedur  

badania, je li ci nienie spad o wi cej ni  30% ci nienia próbnego, przerwa  faz  wst pn  i 
rozhermetyzowa  badany odcinek. Przeanalizowa  i uwzgl dni  warunki badania (np. wp yw 
temperatury, okre lenie przecieku). Procedur  badania rozpocz  ponownie tylko po 
zako czeniu okresu relaksacji, trwaj cego nie mniej ni  60 min.  

 

Zintegrowana próba spadku ci nienia  

a) Zmniejszy  pozosta e po zako czeniu fazy wst pnej faktycznie zmierzone ci nienie przez 
odprowadzenie wody z uk adu do osi gni cia p stanowi cego 10 – 15% warto ci ci nienia 
próbnego  

b) Zmierzy  dok adnie usuni  obj to  wody V 
c) Obliczy  dopuszczalny ubytek wody V stosuj c poni szy wzór i sprawdzi , e usuni ta obj to  

wody V nie jest wi ksza ni  warto Vmax 
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Vmax = 1,2·V· p·(  ) 

W którym  

Vmax   dopuszczalny ubytek wody w litrach  

V  obj to  badanego odcinka ruroci gu w litrach  

p  zmierzony spadek ci nienia w kilopascalach  

Ew   wspó czynnik spr ysto ci obj to ciowej wody w kilopascalach  

D  wewn trzna rednica przewodu w metrach  

e  grubo cianki przewodu w metrach  

Er modu  spr ysto ci cianki przewodu w kierunku obwodowym w kilopascalach 

1,2 wspó czynnik korekcyjny ze wzgl du na zawarto  powietrza w czasie 
przeprowadzania g ównej próby ci nieniowej  

 

Je li V jest wi ksze ni Vmax przerwa  procedur  badania i odpowietrzy  po rozhermetyzowaniu 
ruroci gu  

Faza próby g ównej  

Zintegrowana próba spadku ci nienia przerywa pe zanie lepkospr yste spowodowane napr eniami 
wywo anymi przez ci nienie próbne. Gwa towne zmniejszenie ci nienia prowadzi do skurczu ruroci gu. 
Obserwowa  i zapisa  w okresie 30 min (faza próby g ównej) wzrost ci nienia spowodowany skurczem. 
Uwa a si  faz  próby g ównej za udan , je li krzywa ci nienia stale ro nie i sytuacja ta nie ulega zmianie 
przez  ca y  okres  30 min,  który  zwykle  jest  wystarczaj co d ugi,  aby uzyska  wiarygodne wyniki.  Je li  w 
czasie tego okresu nachylenie krzywej ci nienia maleje wiadczy to o przecieku w systemie.  

W przypadku wyst pienia w tpliwo ci przed  faz  próby g ównej do 90 min. Spadek ci nienia 
ograniczy  wtedy do 25 kPa licz c od warto ci maksymalnej jaka wyst pi a w czasie fazy skurczu.  

Je li  spadek  ci nienia  jest  wi kszy  ni  25  kPa  wynik  próby  jest  negatywny.  Naprawi  ka  usterk  
stwierdzon  w trakcie próby i powtórzy  próby. Powtórzenie fazy próby g ównej mo e by  wykonane 
tylko po ponownym przeprowadzeniu ca ej procedury badania cznie z zapewnieniem czasu relaksacji 
60 min w fazie wst pnej.  

Ci nienie próbne powinno wynosi  1,5 ci nienia roboczego, nie mniej ni  1 MPa (10 barów). 

 Po przeprowadzeniu próby szczelno ci w obecno ci inspektora nadzoru (je li b dzie wymagany) i 
przedstawiciela inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym wyniku nale y sporz dzi  protokó , 
wykona  inwentaryzacj  geodezyjn  a nast pnie wykopy zasypa  i pozosta y nadmiar ziemi wywie  na 
odk ad. 

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zako czeniu prac nale y doprowadzi  do stanu sprzed rozpocz cia 
robót. 
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6.2.3 ukanie i dezynfekcja sieci wodoci gowej 
ukanie i dezynfekcj  przeprowadzi  zgodnie z norm  PN-EN 805. W szczególno ci: 

– Po zako czeniu budowy sieci wodoci gowej i pozytywnych wynikach próby szczelno ci nale y 
dokona  p ukania, u ywaj c do tego czystej wody. Pr dko  przep ywu czystej wody powinna 
by  tak dobrana, aby mog a wyp uka  wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. 
Przewód mo na uzna  za dostatecznie wyp ukany, je eli wyp ywaj ca z niego woda jest 
prze roczysta i bezbarwna.  

– Przewody wodoci gowe wody pitnej nale y podda  dezynfekcji za pomoc  roztworów wodnych 
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien 
wynosi  24 godziny. Po usuni ciu wody zawieraj cej zwi zki chloru, nale y przeprowadzi  
ponowne p ukanie. 

– Dopuszcza si  rezygnacj  z dezynfekcji przewodu, je eli wyniki bada  bakteriologicznych 
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowa nionej, wyka , e pobrana 
próbka wody spe nia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

7 Przedmiar i obmiar Robót  
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7.  
Jednostkami obmiaru wykonanych Robót s : 

– 1m3  dla wykopów, 
– 1m3  dla zasypek, 
– 1m   dla ruroci gów, 
– 1szt./kpl. dla urz dze , armatury, kszta tek, zestawów wodomierzowych,  

zasuw, hydrantów, studni,  
Dla przewodów zewn trznych przyj to jednostk  1m obejmuj  roboty budowlane i monta owe. 
Ilo  Robót oblicza si  wed ug sporz dzonych przez s by geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga  technicznych zawartych  
w ST. 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegaj  akceptacji In yniera i 
musz  posiada  wa ne certyfikaty legalizacji. 

8 Odbiór Robót  
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

8.1 Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Ogólne zasady odbiorów Robót zanikaj cych opisane s  w punkcie 8.1 ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
Robót , które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót . 
Odbioru Robót dokonuje In ynier. 
Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie  
z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera. 
Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych 
komplet wyników bada  i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacj  projektow  i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi temu podlegaj  wszystkie czynno ci zwi zane z budow  ruroci gów w gruncie. Zakres tych 
Robót obejmuje: 

– roboty przygotowawcze, 
– roboty ziemne z obudow cian wykopów, 
– przygotowanie pod a, 
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– monta  armatury na ruroci gach ulegaj cych zakryciu, 
– roboty monta owe wykonania ruroci gów, 
– wykonanie deskowania, 
– wykonanie zasypek, 
– próby szczelno ci ruroci gów wg potrzeb, 
– zasypanie i zag szczenie wykopu, 
– wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 
Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, powinny 
by  uj te w formie protoko u, szczegó owo omówione, wpisane do Dziennika Budowy  
i podpisane przez nadzór techniczny oraz cz onków komisji przeprowadzaj cej badania. 
Przy odbiorze powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonywania  
– schemat w ów z domiarem do punktów sta ych, 
– Dziennik Budowy, 
– dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
– dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów, 
– protoko y cz ciowych odbiorów poprzednich faz robót, 
– protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci ca ego przewodu, 
– protoko y przeprowadzonych p uka  
– wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów, 
– inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacj  mapy zasadniczej wykonan  

przez uprawnion  jednostk  geodezyjn . 

8.2 Odbiór cz ciowy 
Ogólne zasady odbiorów cz ciowych opisane s  w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogólne, p.6.2.2 
Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodoci gowych. 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót . Odbioru cz ciowego Robót 
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót .  

8.3 Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci, 
jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie 
stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na 
pi mie o tym fakcie In yniera. 
Odbiór ostateczny Robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez In yniera zako czenia Robót i przyj cia dokumentów. 
 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i 
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych 
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z 
dokumentacj  projektow . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie 
odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupe niaj cych i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych, komisja 
przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó  odbioru 
ostatecznego Robót . 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
– dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a 

sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
– specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne), 
– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y), 
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST, 
– protoko y p ukania sieci; 
– protoko y prób szczelno ci, 
– deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, 
– geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  Robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopi  mapy 

zasadniczej, 
– dla materia ów - wiadectwa jako ci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe, 

karty gwarancyjne, protoko y odbioru technicznego, protoko y monta u i uruchomienia itp. 
– protoko y Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
– protoko y odbiorów cz ciowych, mi dzyoperacyjnych, itp. 
– protokó  odbioru ko cowego Robót . 

 
Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbioru ko cowego nale y uzna  za dok adne, je eli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i obiektów/urz dze ) zosta y spe nione. 
Je eli które  z wymaga  przy odbiorze technicznym ko cowym nie zosta o spe nione, nale y oceni  jego 
wp yw na stopie  sprawno ci dzia ania instalacji lub poszczególnych urz dze  i w zale no ci od tego 
okre li  konieczne dalsze post powanie. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót . 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez In yniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 

9 Rozliczenie Robót  
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00 „Wymagania ogólne” p. 9. 
 
Zgodnie z Dokumentacj  nale y wykona  zakres Robót wymieniony w p. 1.4 niniejszej ST zgodnie  
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  
jako ci Robót . 
 

a) Cena jednostkowa wykonanych Robót obejmuje m.in.: 
– zakup, za adunek, transport, roz adunek na Terenie Budowy i sk adowania wszystkich 

materia ów w tym materia ów pomocniczych, 
– roboty pomiarowe, 
– prace przygotowawcze nie wyodr bnione w PR, 
– roboty ziemne, w tym m.in. zdj cie warstwy ziemi urodzajnej, przekopy kontrolne, wykopy 

wykonywane r cznie i mechaniczne, 
– zabezpieczenia kolizji, 
– odwodnienie wykopów, 
– umocnienie cian wykopów, 
– transport urobku, 
– tymczasowe sk adowanie urobku na sk adowisku Wykonawcy, 
– zagospodarowanie nadmiaru gruntu, 
– czne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 
– zag szczanie gruntu w wykopach, 
– roz cielenie ziemi urodzajnej r cznie i/lub mechanicznie, 
– wszelkie inne prace niezb dne do wykonania sieci, 
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b) wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczaj ce niezb dne do wykonania Robót zgodnie z 

Kontraktem, w tym m.in: 
– oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 
– wykonanie k adek dla pieszych, 
– monta  i demonta  konstrukcji podwiesze  i podpar  ruroci gów, 
– monta  rur os onowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniej cych kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych 
 
c) wykonania wszelkich Robót zwi zanych z posadowieniem, monta em i wyposa eniem 

ruroci gów, obiektów sieciowych i urz dze , w tym: 
– wykonanie podsypki piaskowej, 
– wykonanie obsypki i zasypki wst pnej ruroci gu z piasku, 
– monta  przewodów prostych i kszta tek, trójników, redukcji, uków, prostek, nasuwek, czników 

itp. 
– wykonanie i monta  bloków oporowych, 
– monta  rur os onowych, 
– oznakowanie trasy ruroci gu, 
– próby szczelno ci, 
– wykonanie w cze  przewodów w tym m.in. wykonanie otworów w studniach oraz wykonanie 

przej  szczelnych, 
– ukanie i dezynfekcj  przewodów wodoci gowych, 
 
d) w przypadku studni,  
– posadowienie, 
– monta  kompletnego obiektu w tym wykonanie konstrukcji studni, 
– doci enie w gruntach nawodnionych, 
– monta  wewn trznego orurowania, urz dze , armatury i pozosta ego wyposa enia, 
– wykonanie przej  szczelnych, 
– monta  kró ców przy czeniowych, 
– osadzenie stopni z azowych, 
– wykonanie izolacji pionowych i poziomych, 
– monta  pier cieni odci aj cych, 
– osadzenie i regulacja w azów, i zwie cze . 
 
e) w przypadku armatury (zasuw, hydrantów, zestawów wodomierzowych, w ów 

wodoci gowych, itp.): 
– monta  armatury wraz z kszta tkami, tulejami i ko nierzami po czeniowymi, 
– wyposa enie w p yty podk adowe, r kawy termokurczliwe, obudowy ziemne teleskopowe, 

skrzynki uliczne, (zasuwy, hydranty, zawory napowietrzaj co-odpowietrzaj ce), 
– wyposa enie w zawory odcinaj ce (zestawy wodomierzowe), 
– oznakowanie armatury na s upkach, 
– wykonanie próby szczelno ci, 
– ukanie i dezynfekcja (sie  wodoci gowa), 
– wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w 

przypadku pó niejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezpo rednio po 
zako czeniu uk adania sieci wodoci gowych), 

– uporz dkowanie Terenu Budowy po zako czeniu Robót , 
– wykonanie wszelkich prób, kontroli, bada , pomiarów i prób zgodnie z niniejsz  specyfikacj  i 

wymaganiami In yniera Kontraktu, 
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f) Cena monta u ruroci gów mierzonych w metrach obejmuje: 

– prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj  i inwentaryzacj  powykonawcz  robót i 
obiektu wraz ze sporz dzeniem wymaganej dokumentacji, 

– zakup, dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze  oraz ich sk adowanie, 
– wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  

robót, 
– monta  rur, kszta tek, armatury, przej  szczelnych, skrzynek ulicznych, 
– czenie do istniej cej sieci wraz z armatur , 
– oznakowanie trasy ruroci gów ta  z wk adka metalow , 
– próby szczelno ci odcinków, 
– dezynfekcja rur -wodoci gi wody pitnej.) 
– wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, 
– uporz dkowanie placu budowy po robotach, 
– usuni cie wad i usterek powsta ych w trakcie wykonywania robót, 

 

g) Cena monta u armatury i w ów liczona w kompletach obejmuje: 

– prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj  i inwentaryzacj  powykonawcz  robót i 
obiektu wraz ze sporz dzeniem wymaganej dokumentacji, 

– prace geotechniczne, 
– wykonanie niezb dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
– zakup, dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze  oraz ich sk adowanie, 
– monta  armatury i uzbrojenia, skrzynek ulicznych, 
– wykonanie pod a betonowego, 
– wykonanie podsypki i obsypki w a, 
– wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, 
– uporz dkowanie placu budowy po robotach 

 
h) Cena monta u rur ochronnych mierzonych w metrach obejmuje: 

– prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj  i inwentaryzacj  powykonawcz  robót i 
obiektu wraz ze sporz dzeniem wymaganej dokumentacji, 

– prace geotechniczne 
– badania laboratoryjne robót i materia ów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
– zakup, dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze  oraz ich sk adowanie, 
– monta  rur ochronnych, 
– wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, 
– uporz dkowanie placu budowy po robotach. 

 

i) Cena wykonania prefabrykowanych studni liczonych w kompletach obejmuje: 

– prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj  i inwentaryzacj  powykonawcz  robót i 
obiektu wraz ze sporz dzeniem wymaganej dokumentacji, 

– zakup studni z wyposa eniem (w azy , stopni ), dostarczenie na plac budowy i ich sk adowanie, 
– wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  

robót, 
– przygotowanie pod a gruntowego, 
– monta  kompletnych studni, 
– wykonanie warstw izolacyjnych, 
– przy czenie ruroci gów, 
– wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, 
– uporz dkowanie placu budowy po robotach, 

 
Przewidywan  liczb  jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robót . 
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Przyj to zasad  rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposa enia 
technologicznego danego obiektu, wi c w ST pomija si  specyfikacj  drobnego sprz tu i materia ów 
towarzysz cych, podawanych na rysunkach. Koszty zwi zane z wyposa eniem obiektów w sprz t  
i materia y towarzysz ce musz  by  wliczone przez Wykonawc  w cen  wykonania Robót zasadniczych.  

10 Przepisy zwi zane 

10.1 Normy 

PN-B-10725:1997 Wodoci gi. Przewody zewn trzne Wymagania i badania 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod  wymagania dotycz ce systemów zewn trznych i ich 
cz ci sk adowych 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozj . Gatunki stali odpornych na korozj . 

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostk  d ugo ci. 

PN-EN 1591-1+A1:2009 Ko nierze i ich po czenia. Zasady projektowania po cze  ko nierzowych 
okr ych z uszczelk . 

PN-EN 1092-2:1999 Ko nierze i ich po czenia – Ko nierze okr e do rur, armatury, kszta tek, 
czników i osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne.  

PN-EN 1515-1:2002 Ko nierze i ich po czenia. ruby i nakr tki. 

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. eliwo sferoidalne 

PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. 
Cz  1: Wymagania ogólne 
 

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. 
Cz  2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. 
Cz  3: Armatura zwrotna 

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. 
Cz  4: Zawory napowietrzaj co-odpowietrzaj ce 

PN-EN 1074 -5:2002 Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. 
Cz  5: Armatura reguluj ca 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce urz dze  zapobiegaj cych 
zanieczyszczaniu przez przep yw zwrotny 

PN-ISO 4064:1997 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania 

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz  1 Wymagania w ciwo ci produkcja i zgodno  

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupe nienia PN-EN 206-1:2003 

PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów 
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezci nieniowej 
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cz  1: Specyfikacje rur, kszta tek i systemu 
(oryg.). 

PN-EN 970 : 1999 Badanie nieniszcz ce z czy spawanych. 
Badanie wizualne. 

10.2 Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodoci gowych”, wrzesie  2001r 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót budowlano-monta owych zawarte w nast puj cych 
cz ciach bran owych: 

 tom I  - Budownictwo ogólne 
 tom II  - Instalacje sanitarne i przemys owe 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót budowlanych 
 cz  C: Zabezpieczenia i izolacje 

zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, zeszyt 399/2004 
 
Powy sze warunki techniczne i normy zawieraj  podstawowe wymagania w zakresie wykonania Robót 
budowlano-monta owych i ich odbioru, umo liwiaj ce prawid owe wykonanie i odbiór tych Robót oraz 
ocen  ich jako ci. 
Przy wykonywaniu Robót nale y bezwzgl dnie przestrzega  Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
06. lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-ruchowych 
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1 Wprowadzenie  

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru w zakresie sieci 
cieplnych preizolowanych, które zostan  wykonane w ramach Kontraktu Modernizacji i rozbudowy 
oczyszczalni cieków w omiankach.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi  cz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które 
nale y odnie  do zlecania i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z 
Dokumentacj  Projektow  oraz z wymaganiami szczegó owymi zawartymi w ST dla poszczególnych 
obiektów. Specyfikacje Techniczne uwzgl dniaj  obowi zuj ce normy pa stwowe, instrukcje i przepisy 
stosuj ce si  do Robót . 

1.3 Zakres robót obj tych ST.  
Roboty , których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie odcinka kana owej sieci cieplnej z rur preizolowanych dla s onecznej suszarni osadów.  

W zakres tych robót wchodz :  

 roboty przygotowawcze  

 roboty ziemne  

 wykonanie podsypki z piasku i zasypki rur, oznakowaniu przebiegu sieci  

 roboty monta owe sieci preizolowanej  

 zasypywanie wykopów  

 uporz dkowanie terenu budowy  

1.4 Okre lenia podstawowe.  
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Umowy. 

Kana owa sie  cieplna – sie  cieplna umieszczona w kanale betonowym na podporach stalowych. 

Preizolowana kszta tka (preizolowany uk, perizolowany trójnik, itp. – prefabrykat sk adaj cy si  z rury 
przewodowej, materia u izolacyjnego i rury os onowej  

Preizolowana sie  ciep ownicza – sie  ciep ownicza budowana z rur i elementów preizolowanych  

Rura preizolowana – preizolowany zespó  rurowy – prefabrykat sk adaj cy si  z rury przewodowej, 
materia u izolacyjnego i rury os onowej  

Rura przewodowa – rura, np. stalowa, w której p ynie woda czynnik grzejny.  

System alarmowy – instalacja elektryczna (elektroniczna) do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia 
izolacji cieplnej rur preizolowanych.  

Ponadto okre lenia u yte w specyfikacji zgodne s  z odpowiednimi normami , a w szczególno ci z PN-
90/B-01421 Ciep ownictwo .Terminologia.  

2 Wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce Materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. 

yte materia y powinny odpowiada  polskim normom lub równowa nym oraz mie  aprobaty i 
certyfikaty wydane przez upowa nione instytucje.  
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Minimalne wymagania dokumentów równowa nych: zapewnienie zgodno ci wyrobu z kryteriami 
technicznymi okre lonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów 
wymaganych dla rur preizolowanych.  

Przed zastosowaniem materia ów wykonawca uzyska aprobat  In yniera, w tym celu zobowi zany jest 
przedstawi  In ynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem szczegó owe informacje dotycz ce 
zamawianych materia ów, odpowiednie aprobaty i certyfikaty.  

W przypadku zastosowania materia ów nie odpowiadaj cych wymaganiom zostan  one zdemontowane i 
wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.  

Za przetrzymywanie materia ów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Materia y lub wyroby powinny 
by  sk adowane, zgodnie z instrukcjami wytwórców, powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem i 
zanieczyszczeniem.  

Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  i wbudowa  materia y zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. O proponowanych zmianach winien powiadomi  In yniera i 
uzyska  jego akceptacj . Je eli Dokumentacja Projektowa i ST przewiduj  mo liwo  wariantowego 
wyboru materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi  In yniera o swoim 
wyborze i uzyska  jego akceptacj  przed wbudowaniem. Przy wykonywaniu robót nale y stosowa  
wyroby, które zosta y dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie . Wyrobami tymi s  w ciwie oznaczone:  

a) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa  

b) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub 
deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , maj e istotny wp yw na 
spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,  

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na 
spe nienie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE , dla których zgodnie z odr bnymi przepisami 
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru 
Polskich Norm , z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa 
cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisje Europejsk  za zgodn  z wymaganiami 
podstawowymi,  

e) wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów 
maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa , dla których producent wyda  
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.  

f) Dopuszczonymi do jednostkowego stosowania s  równie  wyroby wykonane wed ug 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez wykonawc , dla których wykonawca 
wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz 
obowi zuj cymi przepisami i normami.  

2.1 Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i armatury.  
 Rury preizolowane powinny odpowiada  normie PrPN-EN 253 ( system rur preizolowanych – 

zespó  rurowy)  

 Kszta tki preizolowane powinny odpowiada  normie PrPN-EN 448 ( system rur preizolowanych – 
kszta tki)  

 Armatura preizolowana powinna odpowiada  normie PrPN-EN 488 ( system rur preizolowanych 
– zespó  stalowej armatury)  
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 cza rur preizolowanych powinny odpowiada  normie PrPN-EN 489 (system rur 
preizolowanych – zespó  z cza)  

Na wyodr bnionych odcinkach sieci nale y stosowa  technologi  jednego producenta (bez mieszania 
materia ów ró nych producentów). Wszystkie elementy systemu preizolowanego (rury, kolana, mufy 
oraz pojemniki z piank ) nale y stosowa  w ca ci od jednego producenta, zgodnie z wymagan  
gwarancj  na system preizolowany.  

Do wykonania projektowanej sieci cieplnej przyj to elementy systemy preizolowanego spe niaj ce n/w 
wymagania.  

 Rury stalowe preizolowane z izolacj  standardow  i barier  antydyfuzyjn  z p aszczem 
izolacyjnym, z instalacj  alarmow  typu nordyckiego. Pomi dzy izolacj  a p aszczem os onowym 
umieszczona jest specjalna folia spe niaj ca funkcj  bariery antydyfuzyjnej. Bariera ta zapobiega 
wymianie gazów pomi dzy piank  PUR a otoczeniem i tym samym przed a ywotno  pianki 
izolacyjnej.  

 cza zgrzewane elektrycznie, otwarte zgodne z wymogami normy EN489, zalewane piank  PUR 
montowane wy cznie przez certyfikowanych monterów przy u yciu specjalistycznych narz dzi. 

3 Sprz t  
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Maszyny, urz dzenia i sprz t które podlegaj  dozorowi technicznemu , a b  eksploatowane na 
budowie, powinny posiada  dokumenty uprawniaj ce do ich eksploatacji. Sprz t zmechanizowany i 
pomocniczy powinien posiada  ustalone parametry, takie jak dopuszczalny ud wig, no no , ci nienie i 
temperatur , uwidocznione przez wyra ny i trwa y napis.  

Ruchome cz ci mechanizmów sprz tu zmechanizowanego i pomocniczego zagra aj ce bezpiecze stwu 
powinny by  zaopatrzone w os ony zapobiegaj ce wypadkom.  

Haki do przemieszczania ci arów powinny by  atestowane. Zawiesia linowe i cuchowe powinny by  
atestowane. U ycie sprz tu na budowie powinno by  adekwatne do jego przeznaczenia.  

4 rodki transportu  
Wymagania Ogólne dotycz ce rodków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Do transportu materia ów, sprz tu budowlanego i urz dze  stosowa  nast puj ce, sprawne technicznie 
rodki transportu, np.: 

 samochód ci arowy, samowy adowczy, 

 samochód ci arowy, skrzyniowy 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego 
(ko owego, szynowego, wodnego) tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport materia ów ich roz adunek i sk adowanie powinny by  zgodne z zaleceniami i instrukcjami 
producenta.  

Rury i elementy preizolowane mo na przewozi  ró nymi rodkami transportu zwracaj c uwag  na 
zabezpieczenie ich przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przestrzegaj c nast puj cych 
podstawowych wymaga :  

 wysoko  za adunku nie powinna przekracza  1,5 m  

 nale y unika  przewo enia elementów preizolowanych w temperaturach ujemnych,  

 do roz adunku i uk adania elementów preizolowanych nale y stosowa  ró nego rodzaju zawiesia 
pasowe; nie dopuszcza si  stosowania do tego celu lin stalowych ani cuchów,  
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 przy roz adunku nie wolno zrzuca  elementów preizolowanych ze rodka transportu,  

 szczegó owe wytyczne transportowania i roz adowywania elementów preizolowanych powinny 
by  opracowane przez producenta systemu rur preizolowanych i przedk adane ka demu 
inwestorowi (przy zakupach rur lub elementów). 

5 Wykonanie robót  
Wymagania ogólne dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

5.1 Sk adowanie rur i elementów preizolowanych  
Szczegó owe wytyczne dotycz ce sk adowania elementów preizolowanych powinny by  okre lone przez 
producenta systemu rur preizolowanych i przedk adane inwestorowi (przy zakupach rur lub elementów).  

Podstawowe wymagania s  nast puj ce:  

 je eli elementy preizolowane maj  by  sk adowane przez d szy okres, to nale y je 
przechowywa  w miejscu os oni tym przed s cem i opadami atmosferycznymi,  

 rury preizolowane nale y sk adowa  wed ug asortymentów wymiarowych, na równych 
powierzchniach tak, aby na ca ej d ugo ci styka y si  z pod em. Rury mo na sk adowa  u one 
warstwami, w stosach o wysoko ci do 1,5 m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem si ,  

 kolana preizolowane nale y sk adowa  na paletach wed ug asortymentów wymiarowych.  

 Wysoko  sk adowania do 1,5 m. Kolana sk adowane w stosach nale y uk ada  tak, aby styka y 
si  ze sob  jak najwi ksz  powierzchni ,  

 trójniki preizolowane nale y sk adowa  na paletach, podzielone wed ug asortymentów 
wymiarowych. Przy sk adowaniu w stosach trójniki uk ada  tak, aby styka y si  ze sob  jak 
najwi ksz  powierzchni . Wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,5 m.  

 na rury przewodowe elementów preizolowanych podczas sk adowania powinny by  za one 
os ony (dekle) zabezpieczaj ce ich wn trza przed zanieczyszczeniami mechanicznymi,  

 preizolowane podpory sta e mog  by  sk adowanie luzem, na paletach, wed ug asortymentów 
wymiarowych, przy czym powinny by  zabezpieczone malarsk  pow ok  antykorozyjn . 
Uszkodzone pow oki malarskie nale y uzupe ni  lakierem bitumiczno – epoksydowym, po 
uprzednim dok adnym oczyszczeniu uszkodzonej powierzchni,  

 nasuwki zaleca si  sk adowa  w pozycji pionowej, wg asortymentów wymiarowych, do 
maksymalnej wysoko ci 1,5 m. Dopuszcza si  sk adowanie nasuwek w pakietach po 10 sztuk 
spi tych ta  opakowaniow  lub foli  termokurczliw ,  

 armatura i kompensatory preizolowane powinny by  sk adowanie na p askim pod u,  

 izocyjanin i poliol (komponenty pianki PUR) powinny by  sk adowane w zamkni tych 
pomieszczeniach w temp. pokojowej. Nie mog  one by  sk adowane w pomieszczeniach 
dost pnych dla osób niepowo anych, ani w pomieszczeniach biurowych lub socjalnych. Nie 
wolno dopu ci  do spadku temp. sk adnika B (izocyjanin) poni ej +10 C, gdy  nast puje wtedy 
jego krystalizacja. W przypadku spadku temperatury chemikaliów poni ej +18 C przed 
piankowaniem nale y wstawi  je do ciep ego pomieszczenia, a  do osi gni cia temp. +18 ÷22ºC, 
a w przypadku izocyjanianu (sk adnik B) a  do rozpuszczenia si  wydzielonych kryszta ków. 

5.2 Roboty przygotowawcze  
 stref  prowadzenia robót wydzieli  i ogrodzi  , wydzielaj c jednocze nie stref  sk adowania 

materia ów  

 wytyczy  o  prowadzenia sieci preizolowanej wbijaj c równie  ko ki - wiadki jednostronne w 
celu umo liwienia odtworzenia po rozpocz ciu robót ziemnych  

 Wykopy nale y zabezpieczy  przed nap ywem wód powierzchniowych. 
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5.3 Roboty ziemne.  
Wykop wykona  mechanicznie lub r cznie przy zbli eniach do istniej cego uzbrojenia jako otwarty 
nieobudowany o cianach pionowych. Wymiary wykopu powinny by  powi kszone w miejscach po cze  
spawanych i odga zie . Spód wykopu pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 2 
do 5 cm w gruncie suchym. Wykop wykona  bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pog bienie 
wykopu do projektowanej rz dnej wykona  bezpo rednio przed u eniem podsypki. Na dnie wykopu 
wykona  podsypk  piaskow  grubo ci min. 10 cm nie zawieraj  kamieni i gruzu b  do uzyskania 

ciwych rz dnych uk adanego rurarzu.  

W miejscach skrzy owania z obcymi urz dzeniami uzbrojenia terenu nale y wyprzedzaj co wykona  
wykopy kontrolne pod nadzorem u ytkownika uzbrojenia i po okre leniu ich rzeczywistego przebiegu i 

boko ci posadowienia, nale y je zabezpieczy . Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu krzy uj ce si  lub biegn ce równolegle z wykopem, powinny by  zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . 
Wykonanie wykopu podlega odbiorowi mi dzyoperacyjnemu -cz ciowemu.  

Wykopy wykonywa  jako umocnione. Rozpocz  od najni szego punktu, aby zapewni  grawitacyjny 
sp yw wody z wykopu w dó  po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  rozpocz cie 
wykopu w innym punkcie.  

W trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad otwartymi wykopami ustawi awy celownicze 
umo liwiaj ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  rz dnych dna. awy 
celownicze nale y montowa  nad wykopem na wysoko ci ok.1 m nad powierzchni  terenu w odst pach 
wynosz cych ok. 30 m. awy powinny mie  wyra ne i trwa e oznaczenie projektowanej osi przewodu. 
Górne kraw dzie celowników nale y ustawi  zgodnie z rz dnymi projektowanymi za pomoc  niwelatora.  

Po enie celowników nale y sprawdza  codziennie przed rozpocz ciem monta u przewodów.  

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala si  na poziomie ok. 20 cm wy szym od 
rz dnej projektowanej, bez wzgl du na rodzaj gruntu.  

Wykopy nale y wykonywa  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop 
nale y wykona  pocz tkowo do g boko ci mniejszej od projektowanej, a nast pnie pog bi  do 

ciwej g boko ci bezpo rednio przed u eniem podsypki piaskowej lub elementów dennych kana u.  

Przy wykonywaniu wykopów w bezpo rednim s siedztwie istniej cej budowli na g boko ci równej lub 
wi kszej ni  g boko  posadowienie budowli nale y je zabezpieczy  przed osiadaniem i odkszta ceniem.  

Tolerancja dla rz dnych dna wykopu nie powinna przekracza  +3 cm dla gruntów zwi ych, +5 cm dla 
gruntów wymagaj cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko ci wykopu wynosi +5 cm.  

Zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych W celu zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych powinny by  zachowane co najmniej 
nast puj ce warunki:  

 górne kraw dzie bali przy ciennych powinny wystawa  co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegaj cy teren,  

 powierzchnia terenu powinna by  wyprofilowana ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw 
wody poza teren przylegaj cy do wykopu,  

 w przypadku konieczno ci odprowadzenia wód opadowych rowami odleg  w planie, 
pomi dzy kraw dzi  dna rowu odwadniaj cego a kraw dzi  dna wykopu, nie powinna by  
mniejsza od obliczonej zgodnie ze Szczegó owymi warunkami bezpiecze stwa pracy.  

 wprowadzenie wód z rowów odwadniaj cych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by  
wykonane zgodnie z dokumentacj  w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed 
rozmyciem. 
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5.4 Roboty monta owe sieci preizolowanej .  
Przed u eniem ka dy odcinek rury preizolowanej powinien by  sprawdzony pod wzgl dem dzia ania 
systemu sygnalizacji alarmowej. Rury powinny by  u one na podsypce z piasku gr. minimum 10 cm i 
wykonana obsypka piaskowa do wysoko ci minimum 10 cm ponad wierzch rur. Granulacj  piasku oraz 
wymiary wykopu nale y przyj  zgodnie z instrukcj  producenta rur.  

Rz dne osi projektowanych ciep oci gów podane zosta y w projekcie. Monta  rur i wszystkich 
elementów systemu nale y wykonywa ci le wed ug instrukcji producenta.  

Wymiary i zbrojenie bloku betonowego pod punkt sta y przyj  równie  zgodnie z instrukcj  producenta 
systemu.  

Spawanie i kontrol  po cze  spawanych wykona  zgodnie z instrukcj  producenta rur oraz normami:  

 Pr PN-EN 489,  

 PN-85/M-69775,  

 PN-72/M-69770.  

Wymagana klasa spawania 3.  

Prób  ci nieniow  i p ukanie wykona  zgodnie z PN/B1045 oraz PN-77/M-34031.  

Rury i elementy preizolowane powinny by  przed monta em poddane ogólnej kontroli zewn trznej, 
która powinna wykaza e elementy te maj  wymagan  jako  techniczn . Przed monta em ka  rur  i 
kszta tk  nale y podda  kontroli pod wzgl dem poprawno ci dzia ania systemu alarmowego.  

Przy monta u i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi w os onie z tworzywa sztucznego 
poni ej 0 st C nale y uwa  by elementy te nie by y nara one na oddzia ywania ekstremalne jak 
wstrz sy, uderzenia i znacz ce napr enia cieplne. Nie dopuszcza si  ci cia, skracania rur w 
temperaturach poni ej 0 st C.  

Przewody sieci ciep owniczej powinny by  u one ze spadkami okre lonymi w projekcie. Przy 
dopasowywaniu d ugo ci rur, ci cie rur preizolowanych nale y wykonywa ci le wed ug instrukcji 
producenta. D ugo  ods oni tego, nieizolowanego ko ca rury przewodowej powinna by  odpowiednia 
do konkretnego rodzaju z cza.  

Przed przyst pieniem do monta u odcinków rur w wykopie , nale y je u  na tymczasowych 
podk adach, lub bezpo rednio na podsypce piaskowej. Podk ady powinny mie  przekrój min. 10x10 cm, 

one w odst pach 2-3 m i bezwzgl dnie usuni te przed zasypaniem wykopu. Dwie rury w wykopie 
musz  by  u one w dostatecznych odst pach wzgl dem siebie, co najmniej 15 cm.  

Spawanie rur przewodowych powinny wykonywa  firmy maj ce odpowiednie mo liwo ci 
technologiczne, dysponuj cy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900; PN EN 287-1) i 
nadzorem spawalniczym oraz mo liwo ciami kontroli procesu spawania. Spawanie stalowych rur 
przewodowych nale y wykona  zgodnie z instrukcj  technologiczn  spawania jak w PN-EN 288-2  

Do spawania nale y stosowa  metody spawania elektrycznego, a w szczególno ci metod  TIG (spawanie 
wolframow  elektrod  nietopliw  w os onie argonu), metod  E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz 
metod  TIG/E (spawanie gdy przetopienie wykonane jest metoda TIG, a wype nienie spoiny metod  E).  

czenia rur o grubo ci cianki poni ej 3 mm mo na dokona  za pomoc  spawania gazowego. 
Przechowywanie, transport i u ytkowanie materia ów do spawania powinno by  zgodne z wytycznymi 
producenta. Nie dopuszcza si  spawania elektrodami przeterminowanymi, tj po okresie 2 lat od daty 
produkcji. Elektrody otulone powinny by  przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, 
zabezpieczaj cych je przed zawilgoceniem.  

Prace spawalnicze nale y wykonywa  przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia powy ej 5 
st C i pr dko ci wiatru nie przekraczaj cej 5 m/s lub 10 m/s dla spawania elektrodami otulonymi. W 
przypadku prowadzenia prac przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza powy ej 80% w czasie wyst powania 
opadów deszczu, m awki stanowisko spawania nale y os oni  namiotem, w którym musi by  mo liwo  
podgrzania powietrza do temperatury powy ej 5 st C. Przed rozpocz ciem spawania sprawdzi  czy 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-13/307 
ST-13 Sie  cieplna preizolowana 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

elementy sieci jak: mufy, opaski, tuleje, r kawy , pier cienie itp. zosta y nasuni te na ruroci gi. W czasie 
spawania izolacj  rur i kszta tek os oni  i zabezpieczy  przed uszkodzeniem. Os ony spawalnicze usun  
natychmiast po zako czeniu spawania. Podczas spawania rury ustawi  tak aby zapewni  ich 
wspó osiowo . Maksymalne odchylenie k towe nie powinno by  wi ksze ni  3°. Przed po czeniem rur 
spoinami sczepnymi ko ce rur musz  by  dopasowane przy zastosowaniu specjalistycznych narz dzi, 
które jednocze nie likwiduj  efekty ewentualnej owalizacji. Niewspó osiowo cianek ko ców rur 
powinna spe nia  wymagania PN-EN 25817 i wynosi  mniej ni  30% grubo ci cianki i nie wi cej ni  1 
mm. Ko ce stalowych rur przewodowych powinny by  oczyszczone do metalicznego po ysku z rdzy, 
farby, t uszczu, resztek pianki PUR i innych zanieczyszcze . Klasa stopnia korozji nie powinna przekroczy  
klasy C wg PN ISO 8501-1. Wszystkie szwy wykonane metod  spawania elektrycznego powinny by  
wykonane w dwu ciegach tj warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewn trznej warstwy lica 
spoiny. Przed wykonywaniem spoiny w ciwej nale y wykona  sczepianie rur spoinami punktowymi.  

Ca kowita d ugo  spoin sczepnych powinna wynosi  co najmniej 25% obwodu. Miejsca spoin 
punktowych nale y podda  starannej obróbce np. przez szlifowanie. P kni ta spoina powinna by  
usuni ta i wykonana ponownie . Minimalna d ugo  spoiny punktowej powinna wynosi  5-krotno  
grubo ci cianki rury . Natychmiast po zako czeniu spawania spawacz powinien w sposób trwa y 
oznakowa  spoin  swoimi znakami . Wykonane spoiny powinny by  sch adzane powoli. Niedopuszczalne 
jest ch odzenie wymuszone . Spoiny powinny by  pokryte pow okami izolacyjnymi-antykorozyjnymi . 
Dopuszczalna klasa wadliwo ci spoin W3 lub rednia wg PN-EN 25817. Wadliwe spoiny nale y usun  
poprzez zeszlifowanie , po czym nale y wykona  now  spoin .  

Przy wykonywaniu zespo u z cza kolejno  czynno ci powinna by  zgodna z instrukcjami producenta. 
Monta  powinien by  przeprowadzany przy bezdeszczowej pogodzie, a w sytuacji wyst pienia opadów 
miejsce pracy winno by  os oni te namiotem. Z p aszcza os onowego czonych rur i elementów 
preizolowanych, na odcinku co najmniej 20 cm od zako czenia mufy, nale y usun  wszelkie etykiety i 
nalepki. Zaleca si  tak zorganizowa  wykonanie zespo u z cza, aby tego samego dnia zmontowa  muf  a 
tak e wykona  jej prób  szczelno ci i izolacj  ciepln . Ko ce rur os onowych powinny by  odpowiednio 
przygotowane w celu uzyskania szczelno ci z cza - usuni ta warstwa utleniona, osuszone i 
odt uszczone. Elementy zespo u z cza nale y utrzymywa  w stanie opakowanym a  do ostatniej chwili 
przed monta em. Prace monta owe os on zespo u z cza korzystnie jest wykonywa  w temperaturze 
powy ej 10 st C. Przy ni szych temperaturach elementy z tworzyw sztucznych zaleca si  odpowiednio 
podgrza  Nie dopuszcza si  monta u muf przy temperaturach ujemnych. Wykonana izolacja 
przeciwwilgociowa z cza powinna by  poddana kontroli zgodnie z wymogami producenta. Wykonanie 
izolacji cieplnej zespo u z cza nale y przeprowadzi ci le wed ug instrukcji producenta, przydodatniej 
temperaturze otoczenia.  

Izolacj  wykona  przez wlewanie komponentów pianki PUR do przestrzeni z cza, w ilo ciach 
odpowiednich dla rodzaju mufy. W zespole z cza nie mo e zosta  zamkni te powietrze, a wszystkie 
otwory odpowietrzaj ce nale y po spienieniu pianki, skutecznie i trwale uszczelni . Wykonanie izolacji 
cieplnej zespo u z cza nale y podda  badaniom i odbiorowi cz ciowemu sieci.  

Zasypywanie wykopu po monta u ruroci gów nale y rozpocz  od równomiernego obsypania rur z 
boków , z dok adnym r cznym ubiciem ziemi warstwami grubo ci 20 cm. Do zasypywania u  gruntów 
sypkich, ma o spoistych, nie zawieraj cych kamieni, gruzu , korzeni, torfu i humusu wg PN-B-02480 . 

yty materia  i sposób zasypywania nie powinien spowodowa  uszkodzenia p aszcza ruroci gów. 
Grubo  warstwy tarcia ponad wierzch przewodu powinna wynosi  co najmniej 0,1 m. Mechaniczne 
urz dzenia zag szczaj ce mog  by  u yte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy wykonywaniu tzw. 
strefy zag szczania. Zag szczanie gruntu wykonywa  warstwami do wska nika zmodyfikowanej warto ci 
Proctora 0,95, a pod drogami 1.00. Grubo  warstwy nie powinna by  wi ksza ni  30 cm przy 
zag szczaniu mechanicznym i 15 cm r cznym.  

Odchylenie wska nika zag szczenia gruntu nie powinno by  wi ksze ni  2% . Nad ruroci gami w 
odleg ci 30 cm nad nimi umie ci  dwie ta my ostrzegawcze oznaczaj ce tras  przebiegu sieci.  
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5.5 Oznaczenie trasy. Oznaczenie ruroci gu.  
Na wysoko ci 20cm nad p aszczem rury nale y zako czy  ubijanie obsypki i u  ta  ostrzegawcz  z 
wk adk  metalow  nad ka dym z ruroci gów.  

Ruroci gi ciep ownicze znajduj ce si  w budynku nale y oznaczy  strza kami zgodnymi z kierunkiem 
przep ywu medium i w kolorach ró nych dla ró nych mediów.  

5.6 Skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem terenu  
Prace w pobli u miejsc kolizji nale y wykonywa  r cznie bez u ycia sprz tu mechanicznego. Miejsca 
skrzy owa  projektowanych sieci z istniej cym uzbrojeniem nale y w sposób trwa y i skuteczny 
zabezpieczy  poprzez podwieszanie.  

5.7  G boko  u enia, umieszczenie wzgl dem uzbrojenia podziemnego  
Przewody powinny by  u one w gruncie w sposób uniemo liwiaj cy:  

 uszkodzenia pod wp ywem obci  zewn trznych  

 niekorzystny wp yw uzbrojenia podziemnego  

 odkszta cenia ruroci gów w wyniku napr  wyst puj cych podczas pracy sieci cieplnej  

 Ruroci gi sieci cieplnej nale y u  zgodnie z dokumentacj  projektow , z zachowaniem 
podanych rz dnych.  

 Przewody powinny by  rozmieszczone w stosunku do pozosta ych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacj  projektow . 

5.8 ukanie sieci cieplnej  
Ruroci gi sieci cieplnej przed wykonaniem próby ci nieniowej nale y podda  p ukaniu mieszank   

wodno-powietrzn . Wod  na potrzeby p ukania nale y pobra  z hydrantu sieci wodoci gowej, zrzut do 
studzienki kanalizacji (po uprzednim uzgodnieniu z U ytkownikiem). 

6 Kontrola jako ci.  
Wymagania ogólne dotycz ce Kontroli jako ci Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6. 

6.1 Badanie materia ów  
yte materia y powinny by  zgodne z dokumentacj  budowlan  i niniejsz  Specyfikacj  Techniczn  - 

badanie polega na sprawdzeniu rodzaju i cech materia ów z przytoczonymi aktami. Sprawdzenie 
certyfikatów, atestów i pozwole  na u ycie materia ów do wbudowania.  

6.2 Badanie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow   
 sprawdzenie dokumentów pod wzgl dem merytorycznym i formalnym  

 sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót zosta y wniesione do 
dokumentacji budowy i uzyska y akceptacj  In yniera  

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne  
 Badania laboratoryjne musz  obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we w ciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a cz stotliwo  ich wykonania musi pozwoli  na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla ca ci wybudowanych lub zgromadzonych materia ów. Wyniki 
bada  Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie okre lonym w PZJ do akceptacji.  

 Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  nie pó niej ni  w 
terminie i w formie okre lonej w PZJ.  

 Badania kontrolne obejmuj  ca y proces budowy. 
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6.4 Badania odbiorcze  

6.4.1 Badanie szczelno ci ruroci gów preizolowanych  
 Prób  szczelno ci nale y wykona  po zako czeniu wszystkich prac monta owych na sieci.  

 Przeprowadzi  przed malowaniem po cze  ruroci gów i za eniem z czy mufowych - czynnik 
próby - woda  

 ywa  manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i dzia ce elementarnej 0,1 bar  

 ci nienie próbne 10 bar  

 czas trwania próby 0,5 godziny bez przecieków, rosze  i spadku ci nienia  

Niezale nie od wymaga  okre lonych w normie nale y zachowa  nast puj ce warunki przed 
przyst pieniem do przeprowadzenia próby szczelno ci :  

 zastosowane do budowy przewodu materia y powinny by  zgodne z obowi zuj cymi przepisami,  

 wszystkie z cza powinny by  odkryte oraz w pe ni widoczne i dost pne,  

 odcinek przewodu powinien by  na ca ej swojej d ugo ci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami - wykonana dok adnie obsypka,  

 wszelkie odga zienia od przewodu powinny by  zamkni te,  

 profil przewodu powinien umo liwia  jego odpowietrzenie w najwy szych punktach badanego 
odcinka,  

 nale y sprawdza  wizualnie wszystkie badane po czenia.  

 

W czasie prowadzenia próby szczelno ci nale y w szczególno ci przestrzega  nast puj cych warunków:  

 przewód nie mo e by  nas oneczniony, a zim  temperatura jego powierzchni zewn trznej nie 
mo e by  ni sza ni  1°C,  

 nape nianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu,  

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci nienia nie powinna przekracza  20°C,  

 po ca kowitym nape nieniu wod  i odpowietrzeniu przewodu nale y pozostawi  go na 12 godzin 
w celu ustabilizowania,  

 po ustabilizowaniu si  próbnego ci nienia wody w przewodzie nale y przez okres 30 minut 
sprawdza  jego poziom,  

 po uzyskaniu ci nienia próbnego nale y przewód pozostawi  przez okres do 24 godzin dla 
wyrównania temperatury powietrza wewn trz przewodu z temperatur  otoczenia i po tym 
czasie nale y przyst pi  do kontrolowania ci nienia (w ciwa próba szczelno ci trwaj ca nie 

ej ni  24 godziny) w odst pach co 30 minut,  

 

Szczelno  odcinka i ca ego przewodu powinna by  sprawdzona zgodnie z obowi zuj  norm . Po 
zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób kontrolowany, a przewód 
powinien by  opró niony z wody. Wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protoko ach, 
podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, In yniera i U ytkownika.  

6.4.2 Próba szczelno ci muf  
W celu sprawdzenia poprawno ci wykonania muf na po czeniach rur preizolowanych nale y 
przeprowadzi  pneumatyczne próby szczelno ci muf. Prób  szczelno ci po cze  mufowych nale y 
wykona  przed rozpocz ciem piankowania. Sposób przeprowadzania i pe ny zakres wymaga  
zwi zanych z próbami szczelno ci muf s  podane w instrukcjach dostawcy muf.  
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Prób  wykonuje si  poprzez wt oczenie do wn trza mufy powietrza pod ci nieniem 0,02Mpa, oraz 
rozpylenie wody mydlanej na zamontowanej mufie.  

Wyniki prób szczelno ci muf powinny by  uj te w protoko ach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, In yniera i U ytkownika. 

6.4.3 Próba jako ci wykonania po cze  spawanych  
Wszystkie  po czenia  spawane  ruroci gów  sieci  cieplnej  musza  zosta   poddane  nieniszcz cym 
badaniom  logicznym przy u yciu defektoskopu. Dla ka dego spawu nale y sporz dzi  protokó  badania 
spawu podpisany przez osob  uprawnion  do wykonywania bada  materia owych.  

Wyniki  bada   spawów    powinny  by   uj te  w  protoko ach,  podpisanych  przez  przedstawicieli 
Wykonawcy, In yniera i U ytkownika. 

6.4.4 Badania w stanie gor cym oraz w czasie ruchu próbnego  
 rozruch sieci z rur preizolowanych nale y wykona  wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu bada   

i odbioru ko cowego sieci . Czas trwania rozruchu 72 godziny.  

7 Przedmiar i obmiar robót  
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7.  

Roboty obj te niniejsz  ST obmierza si  w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robót. Obmiar 
robót okre la ilo  wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.  

Ilo  robót oblicza si  wed ug sporz dzonych przez s by geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga  technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w Ksi dze Obmiaru.  

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj  akceptacji In yniera i 
musz  posiada  wa ne certyfikaty legalizacji.  

 

Jednostki obmiarowe:  

 m  wykonanie ruroci gów rur preizolowanych wraz z kszta tkami, uzbrojeniem  

 szt.  wykonanie rur os onowych, wykonanie po cze  sieci cieplnej w budynkach 

8 Odbiór Robót  
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilo ci, jako ci i warto ci.  

Gotowo  do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk adaj c In ynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentacj  powykonawcz  robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowi zuj cymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)  

W procesie realizacji budowy przewodu maj  miejsce odbiory cz ciowe i odbiory ko cowe.  

8.1 Odbiór techniczny cz ciowy  
Odbiory cz ciowe odnosz  si  do poszczególnych etapów robót przed zako czeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególno ci robót podlegaj cych zakryciu. W zwi zku z tym, ich zakres 
obejmuje sprawdzenie:  

 zgodno ci wykonanego odcinka z dokumentacj , w tym w szczególno ci zastosowanych 
materia ów,  
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 prawid owo ci wykonania robót ziemnych, a w szczególno ci pod a, podsypki, zasypki, 
boko ci u enia przewodu, odeskowania,  

 prawid owo ci monta u odcinka przewodu, a w szczególno ci zachowania kierunku i spadku 
po cze , zmian kierunku,  

 prawid owo ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególno ci przy przej ciach przez 
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelno ci na ci nienie,  

 oznakowania trasy ruroci gów i oznakowanie zasuw.  

 odbiór techniczny cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci 
instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót.  

 odbiór przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego technicznego jednak 
bez oceny prawid owo ci pracy instalacji  

 w ramach odbioru cz ciowego nale y : sprawdzi  czy odbierany element odpowiada warunkom 
okre lonym w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odst pstw , sprawdzi  uzasadnienie 
konieczno ci odst pstwa, przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze .  

 po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe  

 wykonanie robót, zgodno  wykonania i pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych  

 w protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizacj  cz ci instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym . Do protoko u za czy  
protoko y niezb dnych bada  odbiorczych .  

 w przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego , w protokole nale y okre li  zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych . Po wykonaniu tych prac nale y 
ponownie dokona  odbioru cz ciowego .  

8.2 Odbiór techniczny ko cowy .  
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nale y dokona  odbioru ko cowego, 
który polega na sprawdzeniu:  

 protoko ów odbioru cz ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich  

 postanowie  usuni cia usterek i innych niedomaga , w szczególno ci sprawdzenia  

 protoko ów z prób szczelno ci,  

 rysunków, uwzgl dniaj c wszystkie zmiany i uzupe nienia.  

 sie  cieplna powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego je eli: zako czono 
wszystkie roboty monta owe , cznie z ziemnymi i nawierzchniowymi , instalacj  wyp ukano , 
nape niono wod  i odpowietrzono , dokonano bada  odbiorczych , z których wszystkie 
zako czy y si  wynikiem pozytywnym , dokonano ruchu próbnego  

 

Przy odbiorze technicznym , ko cowym nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty :   

 projekt techniczny powykonawczy 

 obmiary powykonawcze  

 protoko y odbiorów technicznych cz ciowych  

 protoko y wykonanych bada  odbiorczych  

 dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie u yte wyroby budowlane  

 dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom dozoru technicznego  

 instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów  
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 protokó  ko cowy nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych.  

9 Rozliczenie Robót 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00 Wymagania ogólne p. 9. 

atno  za jednostk  obmiarow  roboty nale y przyjmowa  zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, ocen  jako ci u ytych materia ów i jako ci wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i bada .  

a) Cena wykonania robót mierzonych w m (monta  ruroci gów) obejmuje:  

 prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj  i inwentaryzacj  powykonawcz  robót i 
obiektu wraz ze sporz dzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej),  

 prace geotechniczne,  

 badania laboratoryjne robót i materia ów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

 zakup, dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze  oraz ich sk adowanie,  

 wykonanie niezb dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i instalacji  

 wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych,  

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  
robót,  

 wykonanie podsypki i obsypki ruroci gu,  

 monta  rur, kszta tek, armatury  

 uk adanie odcinków w rurach os onowych,  

 próby szczelno ci instalacji i odcinków,  

 oznakowanie trasy ruroci gu,  

 uporz dkowanie placu budowy po robotach.  

 

b) Cena wykonania robót liczonych w sztukach (osadzanie studni) obejmuje:  

 prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj  i inwentaryzacj  powykonawcz  robót i 
obiektu wraz ze sporz dzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej),  

 prace geotechniczne  

 badania laboratoryjne robót i materia ów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

 zakup, dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze  oraz ich sk adowanie,  

 wykonanie niezb dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  

 wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych,  

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  
robót,  

 przygotowanie pod a gruntowego,  

 przy czenie sieci  

 zabudow  wyposa enia i uzbrojenie studni,  

 uporz dkowanie placu budowy po robotach.  
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c) Cena wykonania robót mierzonych w kompletach (dostawa i monta  rur oraz instalacji 
towarzysz cych, armatury i uzbrojenia) obejmuje:  

 prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj  i inwentaryzacj  powykonawcz  robót i 
obiektu wraz ze sporz dzeniem wymaganej dokumentacji,  

 badania laboratoryjne robót i materia ów i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,  

 zakup i dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze  oraz ich sk adowanie,  

 inwentaryzacje geodezyjn  powykonawcz   

 atesty na materia y i rury u yte do budowy  

 dziennik monta owy zawieraj cy list  spawów , protoko y zgrzewania , kart  technologiczn   

 wymagane certyfikaty na znak bezpiecze stwa , aprobaty techniczne , deklaracje zgodno ci dla 
wyrobów zastosowanych do budowy  

 protokó  z próby szczelno ci  

 wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych,  

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  
robót,  

 monta  urz dze  pomocniczych  

 wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy,  

 uporz dkowanie placu budowy po robotach. 

10 Przepisy zwi zane  
 PN-B-02480   Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.  

 PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  

   badania przy odbiorze.  

 PN-EN 253; 1999  System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci  

   Ciep owniczych. Zespó  rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji  

   cieplnej z PUR i p aszcza os onowego z polietylenu  

 PN-EN 448; 1999  System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci  

   ciep owniczych Kszta tki.  

 PN-EN 489; 1999  System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci  

   ciep owniczych Zespó  z cza.  

 

 PN-EN 970; 1999  Spawalnictwo. Badania nieniszcz ce z czy spawanych. Badania  

   wizualne.  

 PN-90/B-01421  Ciep ownictwo. Terminologia i inne okre lone w specyfikacji.  
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1 Wprowadzenie  

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru w zakresie instalacji 
sanitarnych, wod – kan, wentylacyjnych, grzewczych, które zostan  wykonane w ramach Kontraktu 
Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowi  cz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które 
nale y odnie  do zlecania i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z 
Dokumentacj  Projektow  oraz z wymaganiami szczegó owymi zawartymi w ST dla poszczególnych 
obiektów. Specyfikacje Techniczne uwzgl dniaj  obowi zuj ce normy pa stwowe, instrukcje i przepisy 
stosuj ce si  do Robót . 

1.3 Zakres robót obj tych ST.  
Roboty , których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie Robót przy realizacji instalacji sanitarnych i obejmuj  :   

 prace przygotowawcze, 

 roboty instalacyjne i monta owe: 

 Instalacja ogrzewania 

 wentylacja mechaniczna 

 wentylacja grawitacyjna, 

 wewn trzna instalacja wody zimnej, 

 instalacja wody przemys owej 

 kanalizacja sanitarna 

 kanalizacja technologiczna, 

 kanalizacja deszczowa, 

W obiektach :  
a) Wewn trzna i zewn trzna instalacja wodoci gowa i kanalizacyjna w budynku odwadniania 

osadu ob. 11Z instalacja wody do celów przeciwpo arowych na terenie oczyszczalni cieków w 
omiankach.  

Woda do budynku odwadniania osadu dla celów sanitarnych doprowadzona b dzie nowym 
ruroci giem Dy=32 wyk. PE100. Ruroci g poprowadzony b dzie od projektowanego hydrantu 
nadziemnego zlokalizowanego przy budynku odwadniania osadu Ob.11Z, który zasilany jest 
ruroci giem Dy=90 (miejsce pod czenia nowego ruroci gu do istniej cej sieci przed budynkiem 
socjalno-technicznym Ob.21). Woda do celów technologicznych i porz dkowych doprowadzona 

dzie nowym ruroci giem Dy=63 wyk. PE100. Ruroci g poprowadzony b dzie od istniej cego 
ruroci gu Dy=90 (miejsce pod czenia za istniej cym wodomierzem). Wej cie wodoci gu do 
budynku zaprojektowano w rejonie pomieszczenia odwadniania osadu. W miejscu 
wprowadzenia rur do budynku nale y zamontowa  kurki odcinaj ce umo liwiaj ce odci cie 
dop ywu wody do ca ego budynku oraz w przypadku wody do celów sanitarnych zawór zwrotny 
antyska eniowy.  

Woda doprowadzona b dzie do nast puj cych przyborów: 

 w pomieszczeniu prasy – do umywalki, zaworów ze z czk  do w a, oraz prasy odwadniaj cej 
osad, 
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 w pomieszczeniu technicznym – doprowadzenie wody stacji przygotowania polielektrolitu oraz 
zaworu ze z czk  do w a. 

 

Dla przygotowania ciep ej wody w umywalce przewiduje si  przep ywowy podgrzewacz wody o 
mocy 2,0 kW. 

Wod  dla potrzeb przeciwpo arowych zapewniaj  2 hydranty nadziemne i 3 podziemne 
zlokalizowane: 

 w pobli u bram wjazdowych (1 hydrant podziemny przy bramie g ównej, 1 hydrant nadziemny 
przy bramie bocznej) 

 pod wiat  na placu sk adowym, przed budynkiem socjalno-technicznym Ob.21 (hydrant 
podziemny) 

 w pobli u punktu zlewnego (hydrant podziemny) 

 w pobli u budynku odwadniania osadu (hydrant nadziemny). 

Odprowadzenie cieków sanitarnych oraz technologicznych (odcieki z prasy) odbywa  si  b  
rurami kanalizacyjnymi PCV Dy=110 oraz Dy=200. Rury b  w czone do studzienki kanalizacyjnych 
zlokalizowanej w pobli u budynku odwadniania osadu. Przewiduje si  jeden pion kanalizacyjny z 
wywiewk  wyprowadzon  na dach budynku, znajduj cy si  w pomieszczeniu prasy.  

W budynku przewidziano kratki ciekowe oraz odwodnienie liniowe posadzki, umo liwiaj ce 
odprowadzenie wody z p ukania urz dze  oraz posadzki. 

W pomieszczeniu prasy przewidziano wpust w posadzce na rur  PVC Dy=160 do odprowadzania 
odcieków z prasy. cieki sanitarne i technologiczne doprowadzane b  do pompowni cieków 
surowych.  

b) Wewn trzna i zewn trzna instalacja wodoci gowa i kanalizacyjna w budynku mechanicznego 
oczyszczania cieków ob. 31 oraz instalacja wody do celów przeciwpo arowych na terenie 
oczyszczalni cieków w omiankach. 

Woda do budynku mechanicznego oczyszczania cieków  dla celów sanitarnych doprowadzona 
dzie nowym ruroci giem Dy=50x3,0mm wyk. PE100. Ruroci g poprowadzony b dzie od 

istniej cego ruroci gu Dy=90. Woda do celów technologicznych doprowadzona b dzie nowym 
ruroci giem Dy=110x9,0mm wyk. PE100. Ruroci g poprowadzony b dzie od istniej cego 
ruroci gu. Wej cie wodoci gu z wod  dla celów sanitarnych do budynku zaprojektowano w 
rejonie pomieszczenia z piaskownikiem pionowo-wirowym. W miejscu wprowadzenia rury do 
budynku nale y zamontowa  kurek odcinaj cy umo liwiaj cy odci cie dop ywu wody do ca ego 
budynku oraz zawór zwrotny antyska eniowy. 

Woda doprowadzona b dzie do nast puj cych przyborów: 

 do  dwóch umywalek oraz zaworów ze z czk  do w a 

 

Wej cie wodoci gu z wod  dla celów technologicznych do budynku zaprojektowano tak e w 
rejonie pomieszczenia z piaskownikiem pionowo-wirowym. Woda doprowadzona b dzie do 
hydroforu, z którego przep ywa  b dzie na urz dzenia technologiczne znajduj ce si  w 
pomieszczeniu oraz na dalsz  cz  sieci poza budynkiem mechanicznego oczyszczania cieków. 

Dla przygotowania ciep ej wody w umywalkach przewiduje si  przep ywowe podgrzewacze 
wody o mocy 2,0 kW. 

Wod  dla potrzeb przeciwpo arowych zapewniaj  2 hydranty nadziemne i 3 podziemne 
zlokalizowane: 

 w pobli u bram wjazdowych (1 hydrant podziemny przy bramie g ównej, 1 hydrant 
nadziemny przy bramie bocznej) 
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 pod wiat  na placu sk adowym, przed budynkiem socjalno-technicznym Ob.21 (hydrant 
podziemny) 

 w pobli u punktu zlewnego (hydrant podziemny) 

 w pobli u budynku odwadniania osadu (hydrant nadziemny). 

Odprowadzenia cieków sanitarnych oraz technologicznych odbywa  si  b  rurami 
kanalizacyjnymi PCV Dy=200. Rury b  w czone do istniej cej studzienki kanalizacyjnych 
zlokalizowanej w pobli u budynku mechanicznego odwadniania osadu. W budynku przewidziano 
odwodnienie liniowe posadzki, umo liwiaj ce odprowadzenie wody z p ukania urz dze  oraz 
posadzki.  

c) Wentylacja stacji odwadniania osadu Ob.11Z  

W pomieszczeniu prasy projektuje si  wentylacj  mechaniczn  z dwoma uk adami nawiewno-
wywiewnymi (przyj ta krotno  wymian n=6 w/h). 

Cz  nawiewna i wywiewna b dzie pracowa  w systemie pracy ci ej. Powietrze czerpane 
dzie czerpni cienn  zamontowan  na cianie budynku i t oczone wentylatorem kana owym. 

Ogrzewanie powietrza przewiduje si  nagrzewnic  elektryczn  - kana ow . Za czanie 
nagrzewnicy kana owej przewidziane jest w okresie zimowym w zale no ci od wskaza  czujnika 
temperatury – w sytuacji gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poni ej +5°C. Wylot 
powietrza nawiewnego poprzez kratk  z przepustnic . Regulacja wydajno ci odbywa si  za 
pomoc  przepustnic przy kratkach nawiewnych i wywiewnych. 

Nawiew (N1/N2) 

Przyjmuje si  dwa wentylatory kana owe  o wydajno ci maksymalnej 935 m3/h 

Ilo  ciep a wentylacyjnego Q= 1600x20x0.36 = 11520W 

Dobrano dwie nagrzewnice elektryczne 250/60 o mocy 6,0 kW ka da 

Wywiew (W1/W2) 

Jako wentylatory wyci gowe przewiduje si  dwa wentylatory dachowe typ TH 1300. 

Przepustnice na przewodach wywiewnych nale y tak wyregulowa , aby podczas pracy awaryjnej 
zapewni  nast puj  wymian  powietrza: 

 gór  w ilo ci ok. 530 m3 /h,(30% powietrza wywiewanego) 

 do em w ilo ci ok. 1070 m3 /h.(70% powietrza wywiewanego) 

 

Przewiduje si  kana  nawiewny i wywiewny o rednicy Ø 250mm. Nagrzewnic  nale y w czy  w 
uk ad elektryczny tak, aby nie by o mo liwo ci w czenia nagrzewnicy przy niepracuj cym 
wentylatorze kana owym ( dla zabezpieczenia przed przegrzaniem).  

Przewiduje si  ogrzewanie do temperatury dy urnej +5°C trzema grzejnikami elektrycznymi z 
termostatem o mocy 1,5 kW ka dy w pomieszczeniu prasy oraz jednym grzejnikiem z 
termostatem o mocy 1,0kW w pomieszczeniu technicznym. Grzejniki w wersji odpornej na 
wilgo . 

d) Wentylacja budynku mechanicznego oczyszczania cieków ze stacj  dmuchaw Ob. 31   

Hala separatora piasku (N1/W1 i N2/W2) 

W pomieszczeniu projektuje si  wentylacj  mechaniczn  wywiewno-nawiewn . Dla pracy 
normalnej (tryb ci y) przyj ta krotno  wymian n=4 w/h, dla pracy awaryjnej przyj ta krotno  
wymian n=6 w/h. Gdy nie ma zagro enia wybuchem, lub gdy w pomieszczeniu separatora piasku 
nie przebywa obs uga wentylacja pracuje na pierwszym stopniu wydajno ci (tryb normalny). W 
przypadku wykrycia przez central  detekcyjn  przekroczenia dopuszczalnego st enia metanu i 
siarkowodoru zostanie za czony drugi stopie  wydajno ci wentylacji (tryb awaryjny). 
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Dodatkowo wchodz  obs uga do pomieszczenia b dzie mog a przy pomocy w cznika 
uruchomi  tryb awaryjny. 

Powietrze czerpane b dzie czerpni cienn  zamontowan  na cianie budynku i t oczone 
wentylatorem kana owym. Ogrzewanie powietrza przewiduje si  nagrzewnic  elektryczn  - 
kana ow . Za czanie nagrzewnicy kana owej przewidziane jest w okresie zimowym w zale no ci 
od wskaza  czujnika temperatury – w sytuacji gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poni ej 
+5°C. Wylot powietrza nawiewnego poprzez kratki z przepustnic  – pod stropem oraz nad 
posadzk . Regulacja wydajno ci odbywa si  za pomoc  przepustnic przy kratkach nawiewnych i 
wywiewnych.  

W celu zapewnienia dwustopniowego trybu pracy wentylacji (tryb normalny i awaryjny) 
przewiduje si  zastosowanie wentylatorów kana owych – dwubiegowych. Podczas pracy 
normalnej wentylatory b  pracowa y na 1 biegu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
st  metanu lub siarkowodoru, automatycznie za czy si  tryb pracy awaryjnej - wentylatory 

 pracowa y na 2 biegu.  

W celu zapewnienia bezpiecze stwa obs udze oczyszczalni, przewiduje si  zastosowanie 
stacjonarnego systemu z g owicami detekcyjnymi. G owica pomiarowa metanu powinna by  
umieszczona pod stropem w jego centralnej cz ci natomiast g owice pomiarowe siarkowodoru 
ok. 20cmm nad posadzk , w najni szej cz ci pomieszczenia. Przewiduje si  monta  po jednej 

owicy mierz cej st enie siarkowodoru i metanu. 

Nawiew (N1/N2) 

Przyjmuje si  dwa wentylatory kana owe, dwustopniowe o parametrach: 

 stopie  I: wydajno  maksymalna 900 m3 /h 

 stopie  II: wydajno  maksymalna 1010 m3 /h 

Ilo  ciep a wentylacyjnego Q= 1470x25x0.36 = 13230W 

Dobrano dwie nagrzewnice elektryczne 250/60 o mocy 6,0 kW ka da. 

Przepustnice na przewodach nawiewnych nale y tak wyregulowa , aby podczas pracy zapewni  
nast puj  wymian  powietrza: 

 gór  w ilo ci ok. 1030 m3 /h,(70% powietrza nawiewanego) 

 do em w ilo ci ok. 440 m3 /h.(30% powietrza nawiewanego) 

 

Wywiew (W1/W2) 

Jako wentylator wyci gowy przewiduje wentylator kana owy dwustopniowy o parametrach: 

 stopie  I: wydajno  maksymalna 780 m3 /h 

 stopie  II: wydajno  maksymalna 1100 m3 /h 

Przepustnice na przewodach wywiewnych nale y tak wyregulowa , aby podczas pracy zapewni  
nast puj  wymian  powietrza: 

 gór  w ilo ci ok. 440 m3 /h,(30% powietrza wywiewanego) 

 do em w ilo ci ok. 1030 m3 /h.(70% powietrza wywiewanego) 

Przewiduje si  kana y nawiewne i wywiewne o rednicy Ø 250mm, natomiast po po czeniu 
dwóch kana ów wywiewnych – rednic  Ø 315mm. Nagrzewnic  nale y w czy  w uk ad 
elektryczny tak, aby nie by o mo liwo ci w czenia nagrzewnicy przy niepracuj cym wentylatorze 
kana owym (dla zabezpieczenia przed przegrzaniem). 

W pomieszczeniu separatora piasku przewiduje si  ogrzewanie dwoma grzejnikami 
elektrycznymi w wersji odpornej na wilgo  z termostatem o mocy 1,5 kW ka dy, do temperatury 
dy urnej +5°C.  
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Stacja dmuchaw 1 (N3/W3 i N4/W4) 

Powietrze zewn trzne pobierane b dzie przez dwie okr e czerpnie o rednicy 600mm 
umieszczone w cianie zewn trznej, wyposa one w siatk  przeciw ptakom. Latem zu yte i 
ogrzane powietrze b dzie usuwane uk adem wywiewnym. Uk ad wywiewny stanowi  cztery 
kana y wentylacyjne Ø400 posiadaj ce czerpnie nad ka da z dmuchaw, które zapewni  
odprowadzenie ciep a wydzielanego podczas pracy dmuchaw. W ka dym kanale zainstalowany 

dzie jeden wentylator kana owy.  

Odprowadzenie wymaganej ilo ci powietrza zapewni  cztery kana y wentylacyjne Ø400 z 
zainstalowanymi wentylatorami  kana owymi o wydajno ci 3380 m3/h ka dy. Nad ka  z 
dmuchaw b dzie si  rozpoczyna  kana  z czerpni  wraz z przepustnic  regulacyjn . Uk ad 
wywiewny b dzie sterowany w zale no ci od wskaza  czujnika temperatury. (za czanie po 
przekroczeniu +40°C, wy czanie po osi gni ciu 29,7°C). 

 

 Hala krat i piaskownika (N5/W5 i N6/W6) 

W pomieszczeniu projektuje si  wentylacj  mechaniczn  wywiewno-nawiewn . Dla pracy 
normalnej (tryb ci y) przyj ta krotno  wymian n=4 w/h, dla pracy awaryjnej przyj ta krotno  
wymian n=6 w/h. Gdy nie ma zagro enia wybuchem, lub gdy w pomieszczeniu separatora piasku 
nie przebywa obs uga wentylacja pracuje na pierwszym stopniu wydajno ci (tryb normalny). W 
przypadku wykrycia przez central  detekcyjn  przekroczenia dopuszczalnego st enia metanu i 
siarkowodoru zostanie za czony drugi stopie  wydajno ci wentylacji (tryb awaryjny). 
Dodatkowo wchodz  obs uga do pomieszczenia b dzie mog a przy pomocy w cznika 
uruchomi  tryb awaryjny. 

Powietrze czerpane b dzie czerpni cienn  zamontowan  na cianie budynku i t oczone 
wentylatorem kana owym. Ogrzewanie powietrza przewiduje si  nagrzewnic  elektryczn  - 
kana ow . Za czanie nagrzewnicy kana owej przewidziane jest w okresie zimowym w zale no ci 
od wskaza  czujnika temperatury – w sytuacji gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poni ej 
+5°C. Wylot powietrza nawiewnego poprzez kratki z przepustnic  – pod stropem oraz nad 
posadzk . Regulacja wydajno ci odbywa si  za pomoc  przepustnic przy kratkach nawiewnych i 
wywiewnych.  

W celu zapewnienia dwustopniowego trybu pracy wentylacji (tryb normalny i awaryjny) 
przewiduje si  zastosowanie wentylatorów kana owych – dwubiegowych. Podczas pracy 
normalnej wentylatory b  pracowa y na 1 biegu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
st  metanu lub siarkowodoru, automatycznie za czy si  tryb pracy awaryjnej - wentylatory 

 pracowa y na 2 biegu.  

W celu zapewnienia bezpiecze stwa obs udze oczyszczalni, przewiduje si  zastosowanie 
stacjonarnego systemu z g owicami detekcyjnymi. G owica pomiarowa metanu powinna by  
umieszczona pod stropem w jego centralnej cz ci natomiast g owice pomiarowe siarkowodoru 
ok. 20cmm nad posadzk , w najni szej cz ci pomieszczenia. Przewiduje si  monta  po jednej 

owicy mierz cej st enie siarkowodoru i metanu.  

 

Nawiew (N5/N6) 

Przyjmuje si  dwa wentylatory kana owe, dwustopniowe o parametrach: 

 stopie  I: wydajno  maksymalna 900 m3 /h 

 stopie  II: wydajno  maksymalna 1010 m3 /h 

Ilo  ciep a wentylacyjnego Q= 1380x25x0.36 = 12420W 

Dobrano dwie nagrzewnice elektryczne 250/60 o mocy 6,0 kW ka da. 
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Przepustnice na przewodach nawiewnych nale y tak wyregulowa , aby podczas pracy zapewni  
nast puj  wymian  powietrza: 

 gór  w ilo ci ok. 960 m3 /h,(70% powietrza nawiewanego) 

 do em w ilo ci ok. 420 m3 /h.(30% powietrza nawiewanego) 

 

Wywiew (W5/W6) 

Jako wentylatory wyci gowe przewiduje si  dwa wentylatory dachowe dwustopniowe o 
parametrach: 

 stopie  I: wydajno  maksymalna 780 m3 /h 

 stopie  II: wydajno  maksymalna 1100 m3 /h 

Przepustnice na przewodach wywiewnych nale y tak wyregulowa , aby podczas pracy zapewni  
nast puj  wymian  powietrza: 

 gór  w ilo ci ok. 420 m3 /h,(30% powietrza wywiewanego) 

 do em w ilo ci ok. 960 m3 /h.(70% powietrza wywiewanego) 

Przewiduje si  kana y nawiewne i wywiewne o rednicy Ø 250mm. W cznik/wy cznik trybu 
pracy awaryjnej powinien si  znajdowa  na zewn trznej cianie przy drzwiach wej ciowych. 
Nagrzewnic  nale y w czy  w uk ad elektryczny tak, aby nie by o mo liwo ci w czenia 
nagrzewnicy przy niepracuj cym wentylatorze kana owym (dla zabezpieczenia przed 
przegrzaniem). 

W pomieszczeniu przewiduje si  ogrzewanie dwoma grzejnikami elektrycznymi w wersji 
odpornej na wilgo  z termostatem o mocy 1,0 kW ka dy, do temperatury dy urnej +5°C. 

 

 Stacja dmuchaw 2 (N7/W7 i N8/W8) 

Powietrze zewn trzne pobierane b dzie przez dwie okr e czerpnie o rednicy 300mm 
umieszczone w cianie zewn trznej, wyposa one w siatk  przeciw ptakom. Latem zu yte i 
ogrzane powietrze b dzie usuwane uk adem wywiewnym. Uk ad wywiewny stanowi  dwa 
wentylatory dachowe, które zapewni  odprowadzenie ciep a wydzielanego podczas pracy 
dmuchaw.  

Odprowadzenie wymaganej ilo ci powietrza zapewni  dwa wentylatory dachowe o wydajno ci 
1100 m3/h ka dy. Powietrze ze stacji dmuchaw 2 odprowadzane b dzie czerpni  i kana em Ø250 
z przepustnic  regulacyjn . Uk ad wywiewny b dzie sterowany w zale no ci od wskaza  czujnika 
temperatury. (za czanie po przekroczeniu +40°C, wy czanie po osi gni ciu 29,7°C). 

 

Instalacja usuwania powietrza z owonnego (ZW1, ZW2) 

Powietrze z owonne z przestrzeni kana ów ciekowych i piaskownika w hali krat i piaskownika 
oraz z nad pojemników na piasek i skratki w hali separatora piasku odprowadzane b dzie do 
komory nitryfikacji z osadem czynnym w celu jego dezodoryzacji. W tym celu przewidziane dwie 
dmuchawy boczno kana owe umieszczone w hali krat i piaskownika. Z owonne powietrze z 
szczelnie przykrytych kana ów i piaskownika oraz z nad pojemników na odpady b dzie zasysane, 
a nast pnie wt aczane do komory nitryfikacji poprzez dyfuzory grubo p cherzykowe 
zamontowane ok. 2m pod powierzchni cieków z osadem czynnym.  

Przewiduje si  wykonanie rur oraz kszta tek wentylacyjnych o rednicy DN150 z blachy 
aluminiowej. W hali separatora piasku b  zamontowane dwa okapy wentylacyjne, z których 

 wychodzi y rury wentylacyjne prowadz ce do dmuchawy zainstalowanej na I pi trze w hali 
krat i piaskownika. Z dmuchaw powietrze b dzie t oczone rurami ze stali nierdzewnej. 
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e) Instalacja grzewcza w halach suszarni  

Obie  projektowane  hale  suszarni  wyposa one  zostan   w  instalacje  ogrzewania 
pod ogowego,  którego  zadaniem  b dzie  dostarczanie  energii  cieplnej  do  z a  osadów 
zgromadzonych na posadzce.  W tym celu projektuje si  ogrzewanie pod ogowe z rur PE-
RT/Al/PE-RT o rednicy 25 x 2,5 mm z uwagi na du e pr dko ci czynnika grzewczego oraz du e 
opory zwi zane z inn  lepko ci  czynnika – dodatek przeciw zamarzaniu. Czynnikiem grzewczym 

dzie  roztwór glikolu. Ka  stref  oraz pola nale y zdylatowa  od cian i pomi dzy sob  
specjaln  ta  z tworzywa sztucznego gr. 5mm. Posadzk  akumulacyjn   nale y odizolowa  
ciep ochronnie od pod a i cian elbetowych, izolacj  ze styropianu twardego gr. 10 cm, typu 
co najmniej EPS 200. czna d ugo  rur grzewczych w ka dej hali suszarniczej wynosi ca  7 200 
mb.   

Przej cia obiegów przez pola grzewcze, zdylatowane nale y wykona  w rurze typu peszel, 
zachodz cej po 30 cm po ka dej stronie p yty. Ka da strefa zostanie wyposa ona w szafk  z 
rozdzielaczami, zasilaj cym i powrotnym  oraz  w  armatur   reguluj ,  pomiarow   i  
odpowietrzniki  automatyczne.  

Temperatur   maksymaln   czynnika  przep ywaj cego  w  rurach  ogrzewania  pod ogowego 
zaprojektowano na 40°C.  

Po  wykonaniu  instalacji  ogrzewania  pod ogowego  nale y  podda   j   próbie  szczelno ci, a 
nast pnie  po  wykonaniu  posadzki  uruchomi   instalacje  poprzez  stopniowe  podnoszenie 
temperatury czynnika grzewczego tak, aby posadzka si  wygrza a nie powoduj c jej sp ka  do 
temperatury wynikowej 40°C. 

f) Instalacja wentylacji hal suszarni 

Przewietrzanie   hali   suszarni   opiera   si   na   wentylacji   grawitacyjnej,   wspomaganej   prac  
wentylatorów   mechanicznych.   Projektowany   kompletny   system   wentylacji   sk ada   si  z  
nast puj cych elementów:  

 otwierany wywietrznik dachowy (okna uchylne) w kalenicy cz ci czynnej hal.   

 klapy wentylacyjne - nawiewne w szczytach hal  

 wentylatory osiowe, mechaniczne wymuszaj ce odpowiedni przep yw powietrza nad z em 
osadów, zamocowane pod dachem hali w ilo ci 12/14 sztuk/ hale,  

Okna dachowe (wietrznik dachowy)  

W  projektowanym  systemie  nawiew/wywiew  powietrza  b dzie  odbywa   si   gór   poprzez 
system  uchylnych  wywietrzaków  dachowych.  Nawiew  przez  szczytowe  klapy  nawiewne. 
Wilgotne   i   nagrzane   wewn trz   hali   suszarni   powietrze   jest   l ejsze   od   nap ywaj cego  z  
zewn trz, w zwi zku z czym b dzie unoszone dzi ki dzia aniu efektu kominowego i przy 
wspomaganiu prac  wentylatorów wywiewane przez wywietrznik dachowy na zewn trz.  Ze  
wzgl du  na  unikni cie  „wpychania”  powietrza  wietrznikiem  do  rodka  hali,  wywietrzniki 
dachowe zaprojektowano po stronie zawietrznej (strona wschodnia). Okna dachowe 
zaprojektowano na po owie d ugo ci powierzchni suszarniczej czynnej ka dej hali. Wykonie  ram  
okna     z   profili   aluminiowych   pokrytych   poliw glanem   gr.   10   mm.   Rama  pod na   
mocowana  na  zawiasach  do  konstrukcji  hali.  Dolna  cz   ramy  oparta  na uszczelkach 
gumowych. Mechanizmy podnoszenia typowe dla wietlików uchylnych dachowych-
mechaniczne. Nap d z motoreduktora. Moc silnika 0,75 kW; moment obrotowy nie mniejszy ni  
300 Nm. Nap dy umieszczone  centralnie  na  rodku  wa u  g ównego,  rozdzielaj cego ka de  z  
okien   na   dwie  cz ci.  Wa  g ówny  nap dowy  yskowany  co  2,1  m,  yska  mocowane  do  
konstrukcji  hali.  Wypychacze   z batkowe   proste   (listwy   z bate)   d ugo ci   1,2   m.   System   
podnoszenia  okien zabezpieczony wy cznikami kra cowymi, mechanicznymi lub optycznymi.  
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Sterowanie okien dachowych automatyczne sygna em z urz dzenia przerzucaj cego osady.  

Wentylatory mieszaj ce  

Zadaniem  wentylatorów  mechanicznych,  które  b   zainstalowane  wewn trz  hali 
suszarniczej,  jest wymuszenie odpowiedniej cyrkulacji powietrza, co ma bezpo redni wp yw na 
efektywno  odparowania wody ze z a suszonych osadów.   

Parametry techniczne pojedynczego wentylatora:  

 Pr dko  obrotowa: 1 400 obr./min  

 Wydajno  5 700 m3/h  

 Moc: 370 W  

Wentylatory montowa  naprzemiennie do konstrukcji pod dachem hali.  Ilo  wentylatorów – 12 
szt. /hal  (hala nr 1), 14 szt./hale (hala nr 2).  Sterowanie  i   regulacja  wentylacji   prowadzona  

dzie  z  systemu  sterowania  i  automatyki dostarczanego wraz z urz dzeniem przerzucaj cym 
suszony osad.   

  

Sterowanie wentylacj   

Sterowanie odbywa  si  b dzie poprzez dostarczany wraz z urz dzeniem przewracaj cym system  
automatyki,  funkcjonuj cy  w  oparciu  o  algorytmy  opracowane  przez  dostawc  urz dzenia.   

Otwieranie i zamykanie wywietrznika dachowego, szczytowych klap nawiewnych  jak i praca 
wentylatorów  mechanicznych  jest  sterowana  w  oparciu  o  sygna y  od  urz dze  
monitoruj cych warunki panuj ce wewn trz (pomiar wilgotno ci oraz temperatury powietrza) i 
na zewn trz hal suszarniczych.  

W tym celu nale y wyposa  suszarnie w:  

 hydrotermometr,   

 czujnik technologiczny,  

 stacja klimatyczna (temp. zewn trzna, wilgotno , pr dko  wiatru, opady).  

czne otwieranie lub zamykanie wywietrznika jak i w czanie i wy czanie wentylatorów nie jest 
konieczne (wy cznie na yczenie u ytkownika).   

 

g) Odprowadzenie wód opadowych – hale suszarni 

Zaprojektowano,  e  wody  opadowe  i  roztopowe  z  po aci  dachów  hali  suszarni, odprowadzane  
  za  pomoc   rynien  o  rednicy  100  mm  do  przewodów  spustowych o rednicy  80  mm,    a  

nast pnie  na  tereny  przyleg e  -  opaska  ze  wiru  i  otoczaków. Orynnowanie dachu hali z obu jej 
stron  ze spadkiem ca 0,5%, wylot przewodów spustowych 20 cm nad powierzchni  opaski. Rynny, 
przewody spustowe stalowe ocynkowane wykonane zostan  zgodnie z rozwi zaniem systemowym 
wybranym przez wykonawc . Rynny oraz rury spustowe  mocowane  b   do  konstrukcji  hali  
suszarni  zgodnie  z  wytycznymi  producenta. Rozmieszczenie rur spustowych zgodnie z projektem 
architektoniczno – konstrukcyjnym. 

Wytyczne do uk adów wentylacyjnych 

Wykonawca wentylacji winien dostarczy  kompletny uk ad wentylacyjny wraz z dokumentacj  
projektow  szafki zasilaj co-sterowniczej realizuj cej wytyczne cz ci elektrycznej i AKPiA. Szafka ta 
winna obejmowa : 

 zasilenie poszczególnych urz dze  (wg schematu blokowego cz ci elektr.) 

 sygnalizacja pracy i awarii urz dze  
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 za czanie ca ci wentylacji z systemem AKPiA. 

1.4 Okre lenia podstawowe.  
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Umowy. 

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - Urz dzenie sk adaj ce si  z filtra, nagrzewnicy i wentylatora 
umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza 
zewn trznego i wewn trznego 

Ch odnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciep a przeznaczony do ch odzenia i ewentualnie do 
osuszania powietrza 

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewn trzne 

Filtr powietrza -Zespó  oczyszczaj cy powietrze z zanieczyszcze  sta ych i ciek ych 

Instalacja kanalizacyjna - zespó  po czonych ze sob  elementów s cych do odprowadzania cieków z 
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewn trznej lub innego odbiornika. 

Instalacja kanalizacyjna deszczowa - instalacja przeznaczona do odprowadzania wód deszczowych z 
dachu. 

Instalacja kanalizacyjna ciekowa - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków 
bytowo-gospodarczych. 

Instalacja wodoci gowa - instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i 
urz dze , s ce do zaopatrywania budynku w zimn  i ciep  wod , spe niaj  wymagania jako ciowe 
okre lone w przepisach odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada  woda do 
spo ycia przez ludzi. 

Instalacja wodoci gowa wody cieplej - instalacja ciep ej wody rozpoczyna si  bezpo rednio za zaworem 
na zasileniu zimn  wod  urz dzenia do przygotowania ciep ej wody. 

Instalacja wodoci gowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej 
rozpoczyna si  bezpo rednio za zestawem wodomierza g ównego. 

Klapa po arowa - Zespó  umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (mi dzy dwiema strefami 
po arowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si  ognia i dymu z jednej strefy do drugiej  

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciep a do ogrzewania powietrza  

Nawiewnik - Element lub zespó , przez który powietrze dop ywa do wentylowanej przestrzeni 

Nawil acz powietrza - Urz dzenie przeznaczone do powi kszania zawarto ci wilgoci w powietrzu 

Przepustnica - Zespó  samodzielny lub wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny 
pozwalaj cy na zamkni cie lub na regulacj  strumienia powietrza przez zmian  oporu przep ywu  

Standard rynkowy - typowy wyrób o w ciwo ciach technicznych okre lonych przez normy pa stwowe 

umik ha asu - Element wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny maj cy na celu 
zmniejszenie ha asu przenoszonego drog  powietrzn  wzd  przewodów  

Urz dzenie do odzyskiwania ciep a lub/i wilgoci - Urz dzenie przeznaczone do przekazywania ciep a 
lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zu ytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub 
odwrotnie 

Wentylator - Urz dzenie s ce do wprawiania powietrza w ruch 

Wentylacja grawitacyjna - (naturalna) jest to wentylacja powoduj ca podci nienie w pomieszczeniu, w 
którym ruch powietrza jest wywo any przez energi  potencjaln  mas powietrza i przez energi  
kinetyczn  wiatru 
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Wewn trzna instalacja ogrzewcza - stanowi cz  instalacji zaczynaj cej si  za zaworami odcinaj cymi t  
cz  od cz ci zewn trznej instalacji lub ród a ciep a 

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja b ca wynikiem dzia ania urz dze  mechanicznych lub 
strumienicowych, wprowadzaj cych powietrze w ruch 

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewn trz 

Wywiewnik - Element lub zespó , przez który powietrze wyp ywa z wentylowanej przestrzeni  

1.5 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych Robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia obj ty niniejsz  Specyfikacj  odpowiada nast puj cym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) wg Rozporz dzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

Dzia     45000000-7  Roboty budowlane 
 
 
Grupa robót   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa robót   45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

Kategorie robót  45331000-6  Instalowanie urz dze  grzewczych, wentylacyjnych i  

   klimatyzacyjnych  

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 
Klasa robót   45350000-5  Instalacje mechaniczne 
Kategorie robót  45351000-2  Mechaniczne instalacje in ynieryjne 
 

1.6 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt.1.6. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
In yniera. 

Dobrane materia y, urz dzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mog  by  zast pione innymi 
równorz dnymi o parametrach zgodnych z przyj tymi w projekcie. 

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezw ocznie zawiadomi  projektanta i zmian  prowadzenia 
przewodów ustala  na bie co w trakcie realizacji inwestycji. 

Wszystkie instalacje wodne musz  by  poddane próbie ci nienia. Ci nienie próbne musi wynosi  1,5-
krotn  warto  ci nienia roboczego, nie mniej ni  10 bar.  

Instalacj  wody pitnej podda  dezynfekcji.  

Instalacje wykona  zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i zasadami wiedzy technicznej Monta  
urz dze  prowadzi  wg wytycznych dostawców. 

Wykonanie i monta  urz dze  wentylacyjnych i grzewczych powinny by  realizowane zgodnie z 
projektem  wykonawczym  ,  w  oparciu  o  aktualne  normy,  normatywy  i  przepisy  (w  tym  m.in.  z  zakresu  
BHP i p-po .), w tym: „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych", 
Specyfikacj  Techniczn  Wykonania i Odbioru Robót oraz instrukcje monta owe i szczegó owe wytyczne, 
opracowane przez producentów urz dze  i materia ów. 

Monta  urz dze  nale y wykona  zgodnie ze szczegó owymi wytycznymi, opracowanymi przez ich 
producentów (DTR, instrukcje monta owe, itp.). 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-14/326 
ST-14 Instalacje sanitarne (wod – kan, wentylacyjne, grzewcze) 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

Wykonawca instalacji powinien posiada  odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze i 
do wiadczenie w realizacji robót uj tych w zakresie niniejszego opracowania. Osoby nadzoruj ce 
prowadzenie robót powinny posiada  pa stwowe uprawnienia budowlane, w zakresie wykonawstwa 
instalacji. 

W zakresie kosztów wykonania instalacji nale y uwzgl dni  mo liwo  wyst pienia (i wykonania) 
dodatkowych robót, nie uj tych w niniejszym projekcie, a niemo liwych do przewidzenia na etapie 
projektowania. 

2 Wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce Materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. 

yte materia y powinny odpowiada  polskim normom lub równowa nym oraz mie  aprobaty i 
certyfikaty wydane przez upowa nione instytucje.  

Materia y do wykonania robót instalacyjnych nale y stosowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , 
opisem technicznym i rysunkami b  inne o ile zostan  zatwierdzone przez In yniera. 

Wszystkie materia y, których Wykonawca u yje do wbudowania musz  odpowiada  warunkom 
okre lonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych. 

Wykonawca dla potwierdzenia jako ci u ytych materia ów dostarczy wiadectwa potwierdzaj ce 
odpowiedni  jako  materia ów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, zgodnie z ustaw , stosowa  wyroby budowlane, które 
zosta y dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w ciwie 
oznaczone: 

 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e 
zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 
wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji 

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub 
deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami 
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wyroby budowlane 
znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z 
uznanymi regu ami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie 
budowlanym s  wyroby budowlane wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej 
sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z 
rozporz dzeniem, wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  
dokumentacj  oraz z obowi zuj cymi przepisami i normami. Kierownik budowy obowi zany jest 
przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywa  o wiadczenia, oraz udost pnia  je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 

Materia y z których wykonywane s  wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiada  warunkom stosowania w instalacjach. Stopie  zabezpieczenia antykorozyjnego obudów 
urz dze  powinien odpowiada  co najmniej w ciwo ciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie 
obudów powinny by  g adkie, bez za ama , wgniece , ostrych kraw dzi i uszkodze  pow ok ochronnych. 

Szczelno  po cze  urz dze  i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiada  wymaganiom szczelno ci tych przewodów. 
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Nale y zapewni atwy dost p do urz dze  i elementów wentylacyjnych w celu ich obs ugi, konserwacji 
lub wymiany. 

Zamocowanie urz dze  i elementów wentylacyjnych powinno by  wykonane z uwzgl dnieniem 
dodatkowych obci  zwi zanych z pracami konserwacyjnymi. 

Urz dzenia i elementy wentylacyjne powinny by  zamontowane zgodnie z instrukcj  producenta. 
Urz dzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie  dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

W przypadku zastosowania, w trakcie wykonania instalacji, urz dze  zamiennych w stosunku do 
zastosowanych w projekcie, Wykonawca instalacji powinien uzyska  od ich dostawcy (producenta) 
zapewnienie, e s  równowa ne technicznie, t.j posiadaj  analogiczne parametry jak urz dzenia przyj te 
w niniejszym opracowaniu. Wprowadzenie zmian powinno by  poprzedzone ich zaakceptowaniem przez 
Inwestora i projektanta instalacji. 

Urz dzenia nale y zamówi  z kompletn  automatyk  i z pe nym (kompletnym) wyposa eniem, w stanie 
umo liwiaj cym ich prawid ow  eksploatacj , po pod czeniu ruroci gów i zasilania elektrycznego. 

UWAGA: 

Nazw w asnych materia ów, urz dze  lub producentów, które mog  pojawi  si  w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacji , nie nale y traktowa , jako narzuconych b  sugerowanych przez 
Zamawiaj cego. Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie innego równowa nego (spe niaj cego 
wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materia u lub urz dzenia. 

2.1 Typizacja  
Ca  wyposa enia, urz dze  oraz aparatura kontrolno pomiarowa pe ni ce podobne funkcje powinny 
by  jednego typu i marki oraz w pe ni zamienne mi dzy sob . Odnosi si  to w szczególno ci do urz dze , 
silników, uk adów przeniesienia nap du, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów, 
zasuw ko nierzowych. 

2.2 Podstawowe materia y do wbudowania  
Woda: 

- Filtr siatkowy samop ucz cy 

- rury PP do zgrzewania i na gwint 

- rury PE 

- zasuwy odcinaj ce kulowe 

- zawory czerpalne kulowe 

- armatura czerpalna ze z czkami do w ów 

- armatura czerpalna 

- zawór ze z czk  do w a 

 

Kanalizacja sanitarna , technologiczna i deszczowa 

- Rury i kszta tki kanalizacyjne kielichowe na uszczelki eliwne 

- Rury i kszta tki kanalizacyjne kielichowe na uszczelki z PVC-U lite, jednorodne  

- Odwodnienia liniowe, korpus polimerobetonowy, ruszt stal nierdzewna  

- Zlewy, 

- Czyszczaki 

- Rury wywiewne 
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Instalacja grzewcza i wentylacyjna  

- przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 wg PN-71/H-86020 

- rury i kszta tki typu SPIRO ze stali nierdzewnej 

- biofiltry modu owe 

- przepustnice jednop aszczyznowe 

- wentylatory w obudowie d wi koch onnej 

- kró ce elastyczne 

- rury stal nierdzewne OH18N9 

- grzejniki elektryczne z termostatem 

- czerpnie cienne powietrza 

- wywietrzaki dachowe 

- podstawy dachowe 

- kratki wentylacyjne 

- wentylatory dachowe z t umikiem 

- Zestawy zespolone czerpnia + wyrzutnia 

 

Wszystkie materia y powinny by  odporne na korozj , generalnie do wykonania elementów instalacji 
ze stali kwasoodpornej nale y stosowa  stal kwasoodporn  min. 0H18N9T. Wykonania materia owe, 
które nie znalaz y si  w STWiORB nale y przyjmowa  wg projektów wykonawczych.  

UWAGA: 

Nazw w asnych materia ów, urz dze  lub producentów, które mog  pojawi  si  w Dokumentacji 
Projektowej i specyfikacji , nie nale y traktowa , jako narzuconych b  sugerowanych przez 
Zamawiaj cego. Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie innego równowa nego (spe niaj cego 
wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materia u lub urz dzenia. 

2.3 Wymagania dla przewodów.  
a) Woda i ogrzewanie  

 Rury z tworzyw sztucznych PP, PE-X, PE-RT/Al./PE-RT wg wskaza  Dokumentacji Projektowej 
czonych przez zgrzewanie i na gwint, z atestem PZH  

 Rury z PVC- U Minimalne w asno ci fizyko-mechaniczne jakie powinny spe nia  rury PVC: 
Materia :  PVC, 

Struktura:        cianka lita, Klasa: S 

Medium:         cieki sanitarne, deszczowe 

 Wszystkie rury i ich wyposa enie ze stali nierdzewnej wykonane zostan  ze stali OH18N9 lub 
1H18N9T 

 czenie: 

monta owe: spawanie, 

z armatur  i ruroci gami z PE: ko nierze lu ne z owierceniem na PN 10; materia  ko nierzy stal 
nierdzewna; wie ce ko nierzowe (tuleje) t oczone z materia u jak dla rur. 
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b) Przewody wentylacyjne  

Wentylacja mechaniczna: 

 Kana y wentylacyjne ze stali kwasoodpornej min. 0H18N9 

 rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 

 inne materia y dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpo arowymi. 

 Wymiary przewodów o przekroju prostok tnym i ko owym powinny odpowiada  wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

 Szczelno  przewodów wentylacyjnych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-76001. 

 Wykonanie przewodów prostych i kszta tek z blachy powinno odpowiada  wymaganiom normy 
PN-B-03434. 

 Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom normy        
PN-B-76002. 

 Elastyczne elementy s ce do po czenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 
nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by  wykonane z materia ów co najmniej 
trudnozapalnych, posiada  d ugo  nie wi ksz  ni 1,5m, przy czym nie mog  by  prowadzone 
przez przegrody budowlane. 

Wentylacja grawitacyjna : 
 Kana y murowane 

 Nawiewniki 

 Wywiewniki 

 Czerpnie 

 Kratki 

 Kominki wentylacyjne 

 Wywietrzaki 

 

2.4 Wymagania dla armatury oraz urz dze  wodoci gowych, kanalizacyjnych.   
Izolacja przewodów wodoci gowych 

Przewody montowane w bruzdach nale y zabezpieczy  przed mechanicznymi uszkodzeniami przez 
zastosowanie izolacji piankowych zgodnie z wytycznymi producenta przewodów i Dokumentacj  
Projektow .  

Zawory odcinaj ce i czerpalne 

Nale y stosowa  zawory kulowe z atestem PZH spe niaj ce wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002. 

Zlewy w pomieszczeniach porz dkowych - ze stali odpornej na korozj  zgodnie z PN-EN-695, wyposa one 
w syfony zlewowe, 

Wpusty pod ogowe spe niaj ce wymagania normy PN-EN 1253:2002, 

 

2.5 Wymagania dla urz dze  grzewczych  
Grzejniki elektryczne , grzejniki trójfazowe, z termostatem 
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2.6 Wymagania dla urz dze  wentylacyjnych 
Wentylatory dachowe - nale y montowa  z t umikami,  

Czerpnie powietrza - nale y wykona  z blachy kwasoodpornej, 

czanie wentylatorów - r czne i automatyczne przez czujniki temperatury , przy temperaturze 
wewn trznej > 35°C.  

Wywietrzak dachowy okr y - wywietrzaki dachowe s  cz ci  instalacji wentylacji naturalnej. 

Przepustnica jednop aszczyznowa okr a, typu A, do przewodów stalowych - przepustnice sk adaj  si  
z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej nierdzewnej. Poszczególne cz ci przepustnicy 
powinny by  zabezpieczone przed korozj  przez producenta. Przepustnice nale y pakowa  w kartony i 
nale y je przechowywa  w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Podstawa dachowa typu B - podstawa dachowa typ B o przekroju okr ym wykonana z blachy stalowej 
nierdzewnej. 

2.7 Sk adowanie Materia ów   
Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do instrukcji sk adowania 
opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz  by  przeprowadzane przy 
ci ej obserwacji w ciwo ci materia ów i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak 
aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. 

Rury i kszta tki plastikowe nie powinny mie  kontaktu z adnym innym materia em. który móg by 
uszkodzi  tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by  sk adowane tak d ugo jak to 
mo liwe w oryginalnym opakowaniu (wi zkach). Powierzchnia sk adowania musi by  p aska. wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 

Wi zki mo na sk adowa  po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby 
ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s  sk adowane (po rozpakowaniu) w 
stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wy one drewnem w 
maksymalnych odst pach co 1.5 m. 

Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa  na 
drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mm o takiej wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le y na ziemi. 

Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane 
oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe. rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. W 
stercie nie powinno si  znajdowa  wi cej ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m. Gdy wiadomo, e 
sk adowane rury nie zostan  u one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy  przed nadmiernym 
wp ywem warunków atmosferycznych ( promieniowania s onecznego, deszczu niegu itp.) poprzez 
zadaszenie. 

Rury luzem uk ada  nale y na g adkim i czystym pod u w stosach o wysoko ci do 0,5 m. Nie nale y 
wsuwa  rur o mniejszych rednicach do wi kszych. 

Urz dzenia sanitarne, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej, grzejniki elektryczne, syfony itp., 
nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, w których temperatura wewn trzna nie spada 
poni ej 5oC. 

Szczeliwo, czniki, ko nierze i inne materia y pomocnicze nale y przechowywa  w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkni tych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

Materia y powinny by  jak okre lono w specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone zostan  przez 
In yniera. 

Materia y podstawowe do wentylacji , jak przewody i ich osprz t nie wymaga opakowa  i mog  by  
sk adowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyj tkiem: rub i nakr tek, farb i lakierów, kratek 
wentylacyjnych, anemostatów itp. oraz aparatury kontrolno pomiarowej. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-14/331 
ST-14 Instalacje sanitarne (wod – kan, wentylacyjne, grzewcze) 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

Opakowania szkieletowego wymagaj : wentylatory, filtry tkaninowe, ch odnice, odkraplacze, kierownice 
powietrza, klimatyzatory, szafy sterownicze 

W magazynach zamkni tych nale y sk adowa : zespo y grzewcze i wentylacyjne, silniki wentylatorów, 
pompy, reduktory, klimatyzatory itp. 

Inny sposób sk adowania wymaga uzgodnienia z In ynierem 

3 Sprz t  
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Maszyny, urz dzenia i sprz t które podlegaj  dozorowi technicznemu , a b  eksploatowane na 
budowie, powinny posiada  dokumenty uprawniaj ce do ich eksploatacji. Sprz t zmechanizowany i 
pomocniczy powinien posiada  ustalone parametry, takie jak dopuszczalny ud wig, no no , ci nienie i 
temperatur , uwidocznione przez wyra ny i trwa y napis.  

Ruchome cz ci mechanizmów sprz tu zmechanizowanego i pomocniczego zagra aj ce bezpiecze stwu 
powinny by  zaopatrzone w os ony zapobiegaj ce wypadkom.  

Stosowany sprz t powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci, by  sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy wyst puj cych w technologii wykonania robót i obróbki materia ów. 
Stosowany sprz t powinien by  uj ty w planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
In yniera. 

W czasie obs ugi i eksploatacji sprz tu nale y stosowa  przepisy bhp i szczegó owe instrukcje obs ugi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz t powinien mie  aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 

Przyk adowy sprz t, którym powinien si  pos  Wykonawca: 

Maszyny i urz dzenia do robót instalacyjnych wod-kan, grzewczych m.in. : 

 gi tarka do rur 

 no yce do ci cia 

 szczypce do z czy zaciskowych 

 wiertarka 

 gwintownica 

 inne niezb dne do realizacji przedmiotu zamówienia  

 

Do wykonania prac wentylacyjnych: 

 no yce gilotynowe mechaniczne elektryczne 

 spawarka 

 spawarka elektryczna wiruj ca 300 A 

 spr arka powietrza przewo na elektryczna 

 narz dzia monta owe przynale ne do systemu rur stalowych - gwintownice elektromechaniczne 
stacjonarne i przeno ne, 

 elektronarz dzia 

 gi tarka do rur 

 inne niezb dne do realizacji przedmiotu zamówienia  
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4 rodki transportu  
Wymagania Ogólne dotycz ce rodków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Do transportu materia ów, sprz tu budowlanego i urz dze  stosowa  nast puj ce, sprawne technicznie 
rodki transportu, np.: 

 samochód ci arowy, samowy adowczy, 

 samochód ci arowy, skrzyniowy 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego 
(ko owego, szynowego, wodnego) tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport materia ów ich roz adunek i sk adowanie powinny by  zgodne z zaleceniami i instrukcjami 
producenta.  

Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. 

Transport i sk adowanie materia ów (m.in rur i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy ci ej 
obserwacji w ciwo ci materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak aby, 
wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu 
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania 
robót. 

Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w 
wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z belk  (trawersem). Nie 
wolno stosowa  zawiesi z lin stalowych lub cuchów. Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo (rury o 
mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury 
"wewn trzne". Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie lub z u yciem 
podno nika wid owego. Nie wolno rur zrzuca  lub wlec. 

Przewo one rodkami transportu elementy powinny by  zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si  dostarczanie 
materia ów do stanowisk monta owych bezpo rednio przed ich monta em w celu unikni cia 
dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy. 

Materia y oraz urz dzenia grzewcze i wentylacyjne mog  by  przewo one dowolnymi rodkami 
transportu. Urz dzenia transportowe powinny by  odpowiednio przystosowane do przewozu 
elementów, itp. Przewo one rodkami transportu elementy powinny by  zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nale y 
zwróci  szczególn  uwag  na okre lone przez producenta warunki transportu materia ów i urz dze . 

Zaleca si  dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych bezpo rednio przed ich monta em w 
celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy. 

Materia y oraz urz dzenia mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 

Transport nale y przyj  zgodnie ze specyfikacj  b  inny o ile zostanie zatwierdzony przez In yniera 

5 Wykonanie robót  
Wymagania ogólne dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 
Instalacje powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, mo liwo  spe nienia 
wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci: 

 bezpiecze stwa konstrukcji, 

 bezpiecze stwa po arowego, 

 bezpiecze stwa u ytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, 
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 ochrony przed ha asem i drganiami, 

 oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród. 

Instalacje powinny by  wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  oraz przy spe nieniu we 
ciwym zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej. 

5.1 Wymagania szczegó owe 

5.1.1 Instalacja wody zimnej  
Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych miejscach za ama  
przewodów zapewni  mo liwo  odwadniania instalacji, oraz mo liwo  odpowietrzania przez punkty 
czerpalne. 

Dopuszcza si  mo liwo  uk adania odcinków przewodów bez spadku je eli opró nianie z wody jest 
mo liwe przez przedmuchanie spr onym powietrzem. Przewody instalacji wodoci gowej nale y 
prowadzi  po cianach wewn trznych. Przewody prowadzone po cianach zewn trznych, pomostach, 
itp. przewidziane w Dokumentacji Projektowej nale y zabezpieczy  przed zamarzaniem i wykraplaniem 
pary wodnej poprzez zaizolowanie cieplne z zastosowaniem kabli grzejnych Nie wolno uk ada  
przewodów wodoci gowych w ziemi, je eli pod oga tworzy szczeln  p yt  nad przewodem. 

Rozdzielcze przewody wodoci gowe mog  by  uk adane poni ej poziomu pod ogi budynku 
niepodpiwniczonego lub poni ej poziomu pod ogi piwnicy, przy spe nieniu nast puj cych warunków: 

 temperatura wewn trzna pomieszcze  jest zawsze powy ej 0 °C, 

 przewody uk adane s  na g boko ci co najmniej 0,3 m poni ej poziomu pod ogi w kana ach 
odkrywanych na ca ej d ugo ci lub prze azowych albo pod oga nie tworzy szczelnej p yty nad 
przewodem. 

Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa  na 
podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u z którego wykonane 

 rury. 

Przewody podej  wody powinny by  dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.  

Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych i w szlichcie pod ogowej powinny by  uk adane 
zgodnie z dokumentacj  projektowa. Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody w bruzdach powinny by  prowadzone w otulinie 
(izolacji cieplnej), rurze p aszczowej lub co najmniej z izolacj  powietrzn  w taki sposób, aby przy 
wyd eniach cieplnych: 

 powierzchnia przewodu by a zabezpieczona przed tarciem o cianki bruzdy i materia  j  
zakrywaj cy, 

 w po czeniach i na odga zieniach przewodu nie powstawa y dodatkowe napr enia lub si y 
rozrywaj ce po czenia. 

Zakrycie bruzdy powinno nast pi  po dokonaniu odbioru cz ciowego instalacji wodoci gowej. 

Przewody wodoci gowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto ci pary 
wodnej, nale y izolowa  przed zamarzni ciem i wykraplaniem pary na zewn trznej powierzchni 
przewodów. 

Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej. Odleg  zewn trznej 
powierzchni przewodu wodoci gowego lub jego izolacji cieplnej od ciany, stropu albo pod ogi powinna 
wynosi  co najmniej: 

 dla przewodów rednicy 25 mm - 3 cm, 

 dla przewodów rednicy 32-50 mm - 5 cm, 
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 dla przewodów rednicy 65 - 80 mm - 7 cm, 

 dla przewodów rednicy 100 mm - 10 cm.  

 Przewody prowadzone obok siebie, powinny by  u one równolegle. 

Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm na 
kondygnacj . 

Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj . Nie wolno 
prowadzi  przewodów wodoci gowych powy ej przewodów elektrycznych. Minimalna odleg  
przewodów wodoci gowych od przewodów elektrycznych powinna wynosi  0,1 m. Nie wolno czy  
przewodów wodoci gowych wody zimnej lub ciep ej z sieci  przewodów zasilanych z innych róde  

W miejscach przej cia przewodów wodoci gowych przez przegrody budowlane i awy fundamentowe 
nale y osadzi  tuleje ochronne. 

5.1.1.1 Badanie szczelno ci 
Po wykonaniu instalacji wykona  prób  szczelno ci. 

Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów. przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w których zmontowano cz  
przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej instalacji, wówczas badanie 
szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów cz ciowych.. 

Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych mo liwo ci  zamarzni cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji. dopuszcza si  wykonanie badania szczelno ci spr onym powietrzem. 

Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad warto  
ci nienia próbnego. 

Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by  wyposa ona w 
zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by  u ywany 
cechowany  manometr  tarczowy  ( rednica  tarczy  minimum  150  mm)  o  zakresie  o  50  %  wi kszym  od  
ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wy szym.  

Badanie szczelno ci instalacji wod  nale y rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia 
jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y podnie  ci nienie w instalacji 
za pomoc  pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego warto  w najni szym punkcie instalacji. 

Warto  ci nienia próbnego nale y przyjmowa  w wysoko ci pó tora krotnego ci nienia roboczego, lecz 
nie mniej ni  10 barów Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia 
powinna by  taka sama (ró nica temperatury nie powinna przekracza  ± 3 K) i pogoda nie powinna by  

oneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod  zimn , powinien by  sporz dzony protokó  
badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy 
badanie przeprowadzono i zako czono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 
protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t  cz  instalacji, która by a obj ta badaniem 
szczelno ci. 

5.1.1.2 Tuleje ochronne  
Przy przej ciu rury przewodu przez przegrod  budowlan  (np. przewodu poziomego przez cian , a 
przewodu pionowego przez strop), nale y stosowa  przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna 
powinna by  w sposób trwa y osadzona w przegrodzie budowlanej. 
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Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury 
przewodu: 

 co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow . 

 co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 2 cm z ka dej strony, a 
przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki i oko o 1cm poni ej tynku na 
stropie. 

Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale 
plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si  i 
utrudniaj cym powstanie w niej napr cinaj cych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa  si  
adne po czenie rury przewodu. 

5.1.1.3 Monta  armatury  
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) Im w której fest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby 
by a dost pna do obs ugi i konserwacji. 

Armatura odcinaj ca powinna by  zainstalowana na przewodach doprowadza wod  wodoci gow  do 
takich punktów czerpania jak urz dzenia sp ukuj ce miski ust powe, pisuary, itp. Je eli rozwi zanie 
doprowadzenia wodoci gowego w tych przyborach lub urz dzeniach umo liwia jej przep yw zwrotny na 
przewodzie doprowadzaj cym wod  wodoci gow  do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy. 
tego samego. typu punktów czerpania), nale y zainstalowa  odpowiednie wyposa enie uniemo liwiaj ce 
przep yw zwrotny. 

Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu instalacyjnej by  zgodny z 
oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze. 

Armatura odcinaj ca grzybkowa powinna by  zainstalowana w takim po eniu aby w czasie rozbioru 
wody nap ywa a ona "pod grzybek". 

Armatura spustowa powinna by  instalowana w najni szych punktach instalacji przed elementem 
zamykaj cym armatury odcinaj cej. Armatura spustowa powinna by  lokalizowana w miejscach atwo 
dost pnych i zaopatrzona w z czk  do w a w sposób umo liwiaj cy kierowanie usuwanej wody do 
kanalizacji. 

W armaturze mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by  pod czony z lewej strony. 
Wysoko  zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona  wg PN-81/B-10700/02 – Instalacje 
wodoci gowe. Wymagania i badania przy odbiorze Je eli w dokumentacji projektowej nie podano 
specjalnych wymaga , wysoko  ustawienia armatury czerpalnej powinna by  nast puj ca: 

 Zawory czerpalne do zlewów oraz baterie cienne do umywalek, zlewozmywaków - 0,25 - 0,35 m 
nad przyborem 

5.2 Instalacja kanalizacyjna  
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza  b dzie cieki z budynków do zewn trznej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

Przewody o po czeniach kielichowych, piony kanalizacyjne i przewody odpowietrzaj ce z PVC-U, piony 
zako czone wywiewkami kanalizacyjnymi na dachu, lub zaworami napowietrzaj cymi. 

Kanalizacja technologiczna -Przewody o po czeniach kielichowych ze stali nierdzewnej. Wpusty 
pod ogowe ze stali nierdzewnej, odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej. 

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza  b dzie cieki deszczowe z dachu budynku do zewn trznej 
sieci kanalizacji. cieki odprowadzane b  z dachu budynków systemem rynien. 
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5.2.1 Badanie szczelno ci instalacji kanalizacyjnej  
Podej cia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nale y sprawdzi  na szczelno  w czasie 
swobodnego przep ywu przez nie wody Kanalizacyjne przewody odp ywowe odprowadzaj ce cieki 
sprawdza si  na szczelno  przez ogl dziny po nape nieniu ich woda powy ej kolana cz cego pion z 
poziomem. 

5.2.2 Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych 
 

 Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem zapewniaj cym samooczyszczenie rur. 

 Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa  na 
podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 
itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u z którego 
wykonane s  rury. 

 Rury kielichowe powinny by  uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek przep ywu 
cieków. 

 Przewody pionowe nale y prowadzi  tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 
1 cm na kondygnacj . 

 Przewody nale y prowadzi : w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj  (w 
szczególno ci dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 

 Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji wody 
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 

 Nie wolno prowadzi  przewodów kanalizacyjnych powy ej przewodów elektrycznych. 

 Przewody kanalizacyjne w miar  mo liwo ci prowadzi  prostopadle b  równolegle do cian i 
fundamentów 

5.2.3 Monta  przewodów 
Po czenia kielichowe przewodów z rur PVC i PP nale y uszczelni  zgodnie z instrukcj  producenta rur za 
pomoc  pier cienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod k tem 15-20° nale y wsun  do 
kielicha tak, aby odleg  mi dzy nim a podstaw  kielicha wynosi a minimum 1 cm. 

Po czenia zgrzewane nale y wykona  zgodnie z instrukcj  producenta, za pomoc  odpowiednich 
zgrzewarek. Po czenia klejone wykonywa  zgodnie z instrukcj  producenta ,u ywaj c tylko kleje 
opisane w niej. 

Po czenia kielichów z rur nierdzewnych na uszczelki odporne na temperatur  do 200°C. 

Przewody kanalizacyjne powinny spe nia  nast puj ce warunki umo liwiaj ce ich oczyszczanie : 
przewody spustowe powinny by  wyposa one w rewizje s ce do ich czyszczenia. czyszczaki powinny 
mie  szczelne zamkni cie umo liwiaj ce ich atw  eksploatacj . 

Prowadzenie przewodów odp ywowych kanalizacji sanitarnej powinny by  uk adane z zachowaniem 
minimalnego spadku zale nego od jej rednicy. Minimalne spadki przewodów poziomych wg 
Dokumentacji Projektowej 

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod pod og  nale y uk ada  na podsypce z piasku 
wysoko ci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowa  si  w gruncie rodzimym lub na podsypce 
zag szczonej zabezpieczaj cej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Stosowa  rury przeznaczone do 
monta u pod konstrukcj  budowli – obszar zastosowania UD.  

5.2.4 Monta  odwodnie  liniowych  
Odwodnienia liniowe wykona  zgodnie z dokumentacja projektow  oraz instrukcj  producenta systemu. 
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5.2.5 Monta  armatury (rewizji, zaworów zwrotnych, zasuw)   
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem armatury nale y usun  
z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania 
powinna by  instalowana, tak eby by a dost pna do obs ugi i konserwacji. Armatura na przewodach 
powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych. Wysoko  zawieszenia armatury i jej 
zamocowanie wykona  wg PN/B-10700. Skrzynki odp ywowe na pionach kanalizacji deszczowej 
umieszcza  na wysoko ci 0,5 m nad terenem. Skrzynka rewizyjna powinna by  wyposa ona w kratk  i 
zamykany otwór rewizyjny. 

5.2.6 Monta  przyborów i urz dze   
Przybory i urz dzenia czone z instalacj  kanalizacyjn  nale y wyposa  w indywidualne zamkni cia 
wodne (syfony). Wysoko  jego winna gwarantowa  niemo no  wysysania wody z syfonu podczas 
sp ywania wody z innych przyborów. 
 

Rodzaje przyborów  Minimalna wysoko  syfonu  

Miski ust powe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki 50 – 75 mm 

Wpusty pod ogowe 50 mm 

 

5.3 Instalacja grzewcza  
Grzejniki montowane przy cianie nale y ustawia  poziomo w p aszczy nie równoleg ej do powierzchni 
ciany lub wn ki 

 
 Odst p minimalny w cm 

Od ciany za 
grzejnikiem  

Od ciany bocznej we wn ce z boku bez 
zamontowanej armatury (1), z 

zamontowan  armatur  (2) 

Od pod ogi  Od podokiennika Od sufitu  

Grzejniki stalowe 
i aluminiowe  

5 (1) 15 

(2) 25 

7 5 30 

Grzejniki 
cz onowe eliwne  

5 (1) 15 

(2) 25 

7 7 30 

 
Grzejnik ustawiany przy cianie nale y montowa  albo w p aszczy nie pionowej albo w p aszczy nie 
równoleg ej do powierzchni ciany lub wn ki. 

Grzejnik w poziomie nale y montowa  z uwzgl dnieniem mo liwo ci jego odpowietrzania. 

Grzejniki p ytowe stalowe nale y mocowa  do ciany zgodnie z instrukcj  producenta grzejnika. 

Grzejniki mo na montowa  na dostosowanych do nich stojakach pod ogowych, stosuj c odpowiednio 
wymienione powy ej zasady. 

Grzejniki, których monta  w kanale podpod ogowym dopuszcza producent, nale y montowa  w tym 
kanale zgodnie z instrukcj  producenta grzejnika lub zgodnie z rozwi zaniem szczegó owym znajduj cym 
si  w Dokumentacji Projektowej. 

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by  osadzone w przegrodzie budowlanej sposób 
trwa y. Grzejnik powinien opiera  si  ca kowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

5.4 Instalacja wentylacji  

5.4.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
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Wykonanie robót nale y wykona  zgodnie ze specyfikacj , b  inaczej, o ile zatwierdzony zostanie przez 
In yniera. 

Powierzchnie przewodów powinny by  g adkie, bez za ama  i wgniece . Materia  powinien by  
jednorodny,   bez  w erów,   wad walcowniczych   itp.   Powierzchnie pokry  ochronnych nie powinny 
mie  ubytków, p kni  i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostok tnym i ko owym 
powinny odpowiada  wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno  przewodów 
wentylacyjnych powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów 
prostych i kszta tek z blachy powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-B-03434. 

Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-B-76002. 

Nale y montowa  urz dzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyk  okre lon  w Dokumentacji 
Projektowej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajno ci i spr eniu wynosi ±5% Wentylatory 
wywiewne i wywietrzaki nale y osadzi  na podstawach dachowych. Nale y montowa  wentylatory 
dostarczone w stanie z onym lub w podzespo ach, 

5.4.2 Monta  przewodów 
 

Przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budynków w odleg ci umo liwiaj cej 
szczelne wykonanie po cze  poprzecznych. W przypadku po cze  ko nierzowych odleg  ta powinna 
wynosi  co najmniej 100 mm. 

Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykonywa  w otworach, których wymiary s  od 
50 do 100 mm wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów lub przewodów z izolacj . Przewody na 
ca ej grubo ci przegrody powinny by  ob one we  mineraln  lub innym materia em elastycznym o 
podobnych w ciwo ciach. 

Przej cia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego powinny by  wykonane w sposób 
nie obni aj cy odporno ci ogniowej tych przegród. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mie  szczelne po czenia wzd ne i poprzeczne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna by  ponadto zachowana, na ca ej powierzchni izolacji, odpowiednia 
odporno  na przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposa one przez producenta w warstw  chroni  przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje nara one na dzia anie czynników atmosferycznych powinny mie  
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie os on na swojej zewn trznej powierzchni. 

Materia  podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na korozj  w miejscu 
zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by  odpowiednia do materia u konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odleg  mi dzy podporami lub podwieszeniami powinna by  ustalona z uwzgl dnieniem ich 
wytrzyma ci i wytrzyma ci przewodów tak aby ugi cie sieci przewodów nie wp ywa o na jej 
szczelno , w ciwo ci aerodynamiczne i nienaruszalno  konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi  obci enia wynikaj ce z 
ci arów: 

 przewodów; 

 materia u izolacyjnego; 

 elementów instalacji nie zamocowanych niezale nie zamontowanych w sieci przewodów, np. 
umików, przepustnic itp.; o   elementów sk adowych podpór lub podwiesze ; 

 osoby lub osób, które b  stanowi y dodatkowe obci enie przewodów w czasie czyszczenia 
lub konserwacji. 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno by  odporne na podwy szon  temperatur  
powietrza transportowanego w sieci przewodów. 
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Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do konstrukcji budowlanej powinny mie  wspó czynnik 
bezpiecze stwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obci enia. 

Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome elementy podpór powinny mie  wspó czynnik 
bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem 
obliczeniowego obci enia. 

Poziome elementy podwiesze  i podpór powinny mie  mo liwo  przeniesienia obliczeniowego 
obci enia oraz by  takiej konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich po czeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekracza o 0,4 % odleg ci mi dzy zamocowaniami 
elementów pionowych. 

Po czenia mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze  i podpór powinny mie  
wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod 
wp ywem obliczeniowego obci enia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urz dzenia i elementy w sieci przewodów mog y by  
zdemontowane lub wymienione, nale y zapewni  niezale ne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

W przypadkach oddzia ywania si  wywo anych rozszerzalno ci  ciepln  konstrukcja podpór lub 
podwiesze  powinna umo liwia  kompensacj  wyd  liniowych. 

Podpory i podwieszenia w obr bie maszynowni oraz w odleg ci nie mniejszej ni  15 m od ród a drga  
powinny by  wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podk adek z materia ów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 

5.4.3 Otwory rewizyjne i mo liwo  czyszczenia instalacji  
Czyszczenie instalacji powinno by  zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demonta  elementu sk adowego instalacji. 

Otwory rewizyjne powinny umo liwia  oczyszczenie wewn trznych powierzchni przewodów, a tak e 
urz dze  i elementów instalacji, je li konstrukcja tych urz dze  i elementów nie umo liwia ich 
oczyszczenia w inny sposób. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obni  wytrzyma ci i szczelno ci przewodów, jak 
równie  w asno ci cieplnych, akustycznych i przeciwpo arowych. 

5.4.4 Wentylatory 
 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpiecza  przed przenoszeniem ich drga  na 
konstrukcj  budynku (przez stosowanie fundamentów, p yt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
spr ynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie czników 
elastycznych. 

 Amortyzatory pod wentylator nale y rozmieszcza  w taki sposób, aby rodek ci ko ci 
wentylatora znajdowa  si  w po owie odleg ci pomi dzy amortyzatorami. 

 Wymiary poprzeczne i kszta t czników elastycznych powinny by  zgodne z wymiarami i 
kszta tem otworów wentylatora. 

 ugo czników elastycznych (L) powinna wynosi  100 < L < 250 mm. 

 czniki elastyczne powinny by  tak zamocowane, aby ich materia  zachowywa  kszta t cznika 
podczas pracy wentylatora i jednocze nie aby drgania wentylatora nie by y przenoszone na 
instalacj . 

Podczas monta u wentylatora nale y zapewni : 

 odpowiednie (poziome lub pionowe), w zale no ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 
wentylatora; 

 równoleg e ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
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 ustawienie kó  pasowych w p aszczyznach prostopad ych do osi wirnika wentylatora i silnika (w 
przypadku wentylatorów z przek adni  pasow ). 

 Przek adnie pasowe nale y zabezpieczy  os onami. 

 Wentylatory t ocz ce (zasysaj ce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie  otwory wlotowe 
zabezpieczone siatk . 

 Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni  prawid owy (zgodny z oznaczeniem) kierunek 
obrotów wentylatora. 

5.4.5 Filtry powietrza 
Filtry powinny by  wyposa one we wska niki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizuj ce konieczno  
wymiany wk adu filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtry mog  by : 

 mocowane w przegrodzie, 

 zamontowane w sieci przewodów. Zamocowanie filtra powinno by  trwa e i szczelne. Szczelno  
zamocowania filtra powinna odpowiada  wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

Sposób ukszta towania instalacji powinien zapewnia  równomierny nap yw powietrza na filtr. Wk ady 
filtruj ce nale y montowa  po zako czeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpiecza  je przed 
zabrudzeniem. 

5.4.6 Nawiewniki , wywiewniki, okapy 
 

 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny by  osadzone bez luzów, ale z 
mo liwo ci  ich przestawienia. Po enie ustalone powinno by  utrzymywane w sposób trwa y. 

 Nawiewników nie powinno si  umieszcza  w pobli u przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) maj cych zak ócaj cy wp yw na kszta t i zasi g 
strumienia powietrza. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny by  po czone z przewodem w sposób trwa y i szczelny. 

 Przewód cz cy sie  przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nale y prowadzi  jak 
najkrótsz  tras , bez zb dnych uków i ostrych zmian kierunków. 

W przypadku czenia nawiewników lub wywiewników z sieci  przewodów za pomoc  przewodów 
elastycznych nie nale y: 

 zgniata  tych przewodów,  

 stosowa  przewodów d szych ni  4 m.  

Je li umo liwiaj  to warunki budowlane: 

 ugo  (L) prostego odcinka przewodu o rednicy D, doprowadzaj cego powietrze do 
nawiewnika powinna wynosi : L > 3D; 

 przesuni cie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego 
pod czony jest przewód o rednicy D, doprowadzaj cy powietrze do nawiewnika powinno 
wynosi : s < L/8. 

 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewni  dogodn  obs ug , 
konserwacj  oraz wymian  jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny by  zabezpieczone foli  podczas „brudnych" prac 
budowlanych. 

 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by  zamontowane w pozycji 
ca kowicie otwartej. 
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5.4.7 Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza  instalacje wentylacyjne przed wp ywem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie aluzji, daszków ochronnych itp. 

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by  zabezpieczone przed przedostawaniem si  
drobnych gryzoni, ptaków, li ci itp. 

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by  zamocowane w sposób zapewniaj cy wodoszczelno  
przej cia przez dach. 

5.4.8 Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wst pnej i zamykaj ce, nastawiane r cznie, powinny by  wyposa one w 
element umo liwiaj cy trwa e zablokowanie d wigni nap du w wybranym po eniu. Mechanizmy 
nap du przepustnic nie powinny mie  nadmiernych luzów powoduj cych powstawanie drga  i ha asu w 
czasie pracy instalacji. 

Mechanizmy nap du przepustnic powinny umo liwia atw  zmian  po enia opat w pe nym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie  wyra ne oznaczenie po enia otwartego i zamkni tego. 

Szczelno  przepustnicy zamykaj cej w pozycji zamkni tej powinna odpowiada  co najmniej klasie 1 wg 
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

Szczelno  obudowy przepustnic powinna odpowiada  co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w               
PN - EN 1751. 

5.4.9 umiki ha asu 
umiki powinny by  po czone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 

zawieraj cym: 

 kierunek przep ywu powietrza, 

 wersje usytuowania t umika w instalacji (np. góra T). 

W pomieszczeniach z wewn trznymi ród ami ha asu t umiki nale y montowa  w przewodach 
wentylacyjnych jak najbli ej przegrody akustycznej ( ciana, strop) oddzielaj cej to pomieszczenie od 
pomieszczenia s siedniego. Odcinek przewodu pomi dzy t umikiem a przegrod  powinien by  
zaizolowany akustycznie.  

Sie  przewodów nale y czy  z t umikiem za pomoc agodnych kszta tek przej ciowych.  

6 Kontrola jako ci.  
Wymagania ogólne dotycz ce Kontroli jako ci Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6. 

6.1 Badanie materia ów  
yte materia y powinny by  zgodne z dokumentacj  budowlan  i niniejsz  Specyfikacj  Techniczn  - 

badanie polega na sprawdzeniu rodzaju i cech materia ów z przytoczonymi aktami. Sprawdzenie 
certyfikatów, atestów i pozwole  na u ycie materia ów do wbudowania.  

6.2 Badanie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow   
 sprawdzenie dokumentów pod wzgl dem merytorycznym i formalnym  

 sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót zosta y wniesione do 
dokumentacji budowy i uzyska y akceptacj  In yniera  

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne  
 Badania laboratoryjne musz  obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we w ciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a cz stotliwo  ich wykonania musi pozwoli  na uzyskanie wiarygodnych i 
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reprezentatywnych wyników dla ca ci wybudowanych lub zgromadzonych materia ów. Wyniki 
bada  Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie okre lonym w PZJ do akceptacji.  

 Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  nie pó niej ni  w 
terminie i w formie okre lonej w PZJ.  

 Badania kontrolne obejmuj  ca y proces budowy. 

6.4 Badania odbiorcze instalacji wodoci gowej, grzewczej  i kanalizacyjnej  
Kontroli jako ci wykonanych robót nale y dokona  poprzez porównanie wykonania robót z 
Dokumentacj  Projektow  oraz z Warunkami technicznymi. Kontroli podlega : 

 szczelno  instalacji wodoci gowej, grzewczej i kanalizacyjnej wraz z zamontowan  armatur  o   
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  projektow  o   poprawno  zamontowania 
przyborów i urz dze  o   regulacja instalacji wodoci gowej wody ciep ej o   zgodno  doboru 

ytych materia ów 

 sposób zabezpieczenia przed mo liwo ci  przep ywów zwrotnych 

 badania armatury odcinaj cej na instalacji wodoci gowej, grzewczej 

Odbiór robót zanikaj cych (ocena z czy i szczelno ci przewodu przed izolacj  ciepln ) nale y zg asza  
In ynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowa  przestoju w realizacji pozosta ych 
robót 

Realizacja kontroli jako ci na budowie powinna odbywa  si  w postaci kontroli bie cej (wykonywanej 
zespo owo lub jednoosobowo zawsze z udzia em In yniera) lub odbioru, który powinien by  dokonany 
zawsze komisyjnie, z obowi zkiem sporz dzenia odpowiedniego protokó u i wniesienia odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy. 

Ka da czynno  monta owa podlega kontroli jako ci obejmuj cej prawid owo  i poprawno  
wykonania. Oceny prawid owo ci wykonania nale y dokonywa  na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpo rednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawieraj cego wyniki 
wcze niej zrealizowanego pomiaru. 

Poprawno  wykonania jednej czynno ci monta owej nale y uzna  za osi gni , je eli wykonanie 
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji monta u, z zasadami sztuki monta owej oraz z 
wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

6.5 Badania odbiorcze instalacji wentylacji   
Sprawdzenie kompletno ci instalacji powinno by  przeprowadzone na podstawie zestawienia 
zainstalowanych urz dze  i ich wymaga  technicznych (specyfikacji urz dze  i elementów instalacji). 
Je li wymagania techniczne poszczególnych urz dze  s  przedmiotem umowy, zestawienie to powinno 
odpowiada  tym wymaganiom. 

6.5.1 Materia y 
Badanie materia ów u ytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to nast puje poprzez 
porównanie cech materia ów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm 
materia owych. Wykonawca powinien przed  In ynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materia ów i urz dze , e zastosowane materia y spe niaj  wymagane 
normami warunki techniczne. 

6.5.2 Kontrola pracy wentylacji 
Przed rozpocz ciem kontroli dzia ania instalacji nale y wykona  nast puj ce prace wst pne:  

 Próbny ruch ca ej instalacji w warunkach ró nych obci  (72 godziny);  

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzgl dnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych;  
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 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

 Okre lenie strumienia powietrza na ka dym nawiewniku i wywiewniku;  

Je li to konieczne, ustawienie 

 kierunku wyp ywu powietrza z nawiewników;  

 Nastawienie i sprawdzenie urz dze  zabezpieczaj cych;  

 Nastawienie uk adu regulacji  

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  

 Przed enie protoko ów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wst pnej;  

 Przeszkolenie s b eksploatacyjnych. 

 

Kontrola dzia ania wentylatorów i innych centralnych urz dze  wentylacyjnych 

 Kierunek obrotów wentylatorów; 

 Regulacja pr dko ci obrotowej lub inny sposób regulacji wydajno ci wentylatora; 

 Dzia anie wy cznika; 

 czanie i wy czanie regulacji oraz uk adu regulacji przepustnic; 

 Dzia anie systemu przeciwzamro eniowego; 

 Kierunek ruchu przepustnic wielop aszczyznowych; 

 Dzia anie i kierunek regulacji urz dze  regulacyjnych; 

 Elementy zabezpieczaj ce silników nap dzaj cych.  

 

Kontrola dzia ania filtrów powietrza 

 Wskazania ró nicy ci nienia i monitorowanie. 

 

Kontrola dzia ania przepustnic wielop aszczyznowych 

 Sprawdzenie kierunku ruchu si owników. 

 

Kontrola dzia ania sieci przewodów 

 Dzia anie elementów d awi cych zainstalowanych w instalacjach; 

 Dost pno  do sieci przewodów. 

 

Kontrola dzia ania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przep ywu powietrza w pomieszczeniu 

 Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania nawiewników i wywiewników; 

 Próba dymowa do wst pnej oceny przep ywów powietrza w pomieszczeniu jak równie  
cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach 
okre lonych w Dokumentacji Projektowej lub Akcie Umowy). 

 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-14/344 
ST-14 Instalacje sanitarne (wod – kan, wentylacyjne, grzewcze) 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

Kontrola dzia ania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania regulacji automatycznej i blokad w ró nych warunkach 
eksploatacyjnych przy ró nych warto ciach zadanych regulatorów, a w szczególno ci: 

 Warto ci zadanej temperatury wewn trznej; 

 Warto ci zadanej temperatury zewn trznej; 

 Dzia ania w cznika rozruchowego; 

 Dzia ania przeciwzamro eniowego; 

 Dzia ania regulacji strumienia powietrza; 

 Dzia ania urz dze  do odzyskiwania ciep a; 

 Wspó dzia ania z instalacjami ochrony przeciwpo arowej. 

6.5.3 Procedura prac   
Kontrola dzia ania powinna post powa  w kolejno ci od pojedynczych urz dze  i cz ci sk adowych 
instalacji, przez poszczególne uk ady instalacji (np. ogrzewczy, nawil ania itp.) do ca ych instalacji. 

Poszczególne cz ci sk adowe i uk ady instalacji powinny by  doprowadzone do okre lonych warunków 
pracy (np. ogrzewanie/ch odzenie, u ytkowanie/nieu ytkowanie pomieszcze , cz ciowa i pe na 
wydajno , stany alarmowe itp.). Powy sze powinno uwzgl dnia  blokady i wspó dzia anie ró nych 
uk adów regulacji, jak równie  sekwencje regulacji i symulacj  nadzwyczajnych warunków, dla których 
zastosowano dany uk ad regulacji lub wyst puje okre lona odpowied  uk adu regulacji. 

Nale y obserwowa  rzeczywist  reakcj  poszczególnych elementów sk adowych instalacji. 

Nie jest wystarczaj ce poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych po rednich 
wska nikach. W celu potwierdzenia prawid owego dzia ania urz dze  regulacyjnych nale y równie  
obserwowa  zale no  mi dzy sygna em wymuszaj cym a dzia aniem tych urz dze . 

Dzia anie regulatora sprawdza si  przez kilkakrotn  zmian  jego nastawy w obu kierunkach, 

sprawdzaj c jednocze nie dzia anie spowodowane przez ten regulator. Je li badanie to wyka e usterk , 
nale y sprawdzi  sygna  wej ciowy regulatora. 

Nale y obserwowa  stabilno  dzia ania instalacji jako ca ci. 

W czasie kontroli dzia ania instalacji nale y dokona  weryfikacji poprzednio wykonanych bada , nastaw i 
regulacji wst pnej instalacji. 

6.5.4 Procedura pomiarów  
 Pomiary powinny by  wykonywane tylko przez osoby posiadaj ce odpowiedni  wiedz  i 

do wiadczenie. 

 Przed rozpocz ciem pomiarów kontrolnych nale y okre li  po enie punktów pomiarowych, 
uzgodni  metody pomiarów i rodzaj przyrz dów pomiarowych, a informacje te poda  w 
dokumentach odbiorowych. 

 W pomieszczeniach o powierzchni nie wi kszej ni  20 m2 nale y przyj  co najmniej jeden punkt 
pomiarowy; wi ksze pomieszczenia powinny by  odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe 
powinny by  wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje si  
wyst powania najgorszych warunków. 

 Czynniki wp ywaj ce na jako  powietrza wewn trznego oraz strumienie obj to ci powietrza, 
charakterystyki cieplne, ch odnicze i wilgotno ciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielko ci 
projektowe powinny by  mierzone w warunkach projektowanej wielko ci strumienia obj to ci 
powietrza instalacji. 
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7 Przedmiar i obmiar robót  
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7.  

Roboty obj te niniejsz  ST obmierza si  w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robót. Obmiar 
robót okre la ilo  wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.  

Ilo  robót oblicza si  wed ug sporz dzonych przez s by geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga  technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w Ksi dze Obmiaru.  

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj  akceptacji In yniera i 
musz  posiada  wa ne certyfikaty legalizacji.  

Ilo  robót oblicza si  wed ug sporz dzonych przez s by geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga  technicznych zawartych w 
niniejszych ST i ujmuje w ksi dze obmiaru. 

Dla instalacji sanitarnych przyj to zasad  rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego 
wyposa enia obiektu budowlanego. 

Koszty zwi zane z wyposa eniem instalacji w materia y towarzysz ce musz  by  wliczone przez 
Wykonawc  w cen  wykonania robót zasadniczych. 

 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót jest komplet wykonanej na obiekt: 

 instalacji wodoci gowej, 

 instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej 

 instalacji odprowadzenia wód deszczowych 

 instalacji wentylacji 

 instalacji ogrzewania 

8 Odbiór Robót  
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilo ci, jako ci i warto ci.  

Gotowo  do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk adaj c In ynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentacj  powykonawcz  robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowi zuj cymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)  

W procesie realizacji budowy przewodu maj  miejsce odbiory cz ciowe i odbiory ko cowe.  

Przy odbiorze robót powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

 protoko y cz ciowych odbiorów poprzednich faz robót, 

 protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci ca ego przewodu, 

 protoko y przeprowadzonych p uka  i dezynfekcji przewodu, cznie z wynikami analiz 
fizykochemicznych i bakteriologicznych, ( dla wody pitnej ) 

 dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urz dze , 
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 dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, których 
wykonano instalacj  

 instrukcj  obs ugi instalacji 

8.1 Odbiór techniczny cz ciowy  
Odbiory cz ciowe odnosz  si  do poszczególnych etapów robót przed zako czeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególno ci robót podlegaj cych zakryciu. W zwi zku z tym, ich zakres 
obejmuje sprawdzenie:  

 zgodno ci wykonanego odcinka z dokumentacj , w tym w szczególno ci zastosowanych 
materia ów,  

 prawid owo ci wykonania robót ziemnych, a w szczególno ci pod a, podsypki, zasypki, 
boko ci u enia przewodu, odeskowania,  

 prawid owo ci monta u odcinka przewodu, a w szczególno ci zachowania kierunku i spadku 
po cze , zmian kierunku,  

 prawid owo ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególno ci przy przej ciach przez 
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelno ci na ci nienie,  

 odbiór techniczny cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci 
instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót.  

 odbiór przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego technicznego jednak 
bez oceny prawid owo ci pracy instalacji  

 w ramach odbioru cz ciowego nale y : sprawdzi  czy odbierany element odpowiada warunkom 
okre lonym w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odst pstw , sprawdzi  uzasadnienie 
konieczno ci odst pstwa, przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze .  

 po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe 
wykonanie robót, zgodno  wykonania i pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych  

 w protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizacj  cz ci instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym . Do protoko u za czy  
protoko y niezb dnych bada  odbiorczych .  

 w przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego , w protokole nale y okre li  zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y 
ponownie dokona  odbioru cz ciowego .  

8.2 Odbiór techniczny ko cowy .  
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nale y dokona  odbioru ko cowego, 
który polega na sprawdzeniu:  

 protoko ów odbioru cz ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich  

 postanowie  usuni cia usterek i innych niedomaga , w szczególno ci sprawdzenia  

 protoko ów z prób szczelno ci,  

 rysunków, uwzgl dniaj c wszystkie zmiany i uzupe nienia.  

8.3 Sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac instalacyjnych 
 
Celem sprawdzenia kompletno ci wykonanych prac jest wykazanie, e w pe ni wykonano wszystkie prace 
zwi zane z monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z projektem oraz z 
obowi zuj cymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nale y 
przeprowadzi  nast puj ce dzia ania: 
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 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj  projektow , zarówno w 
zakresie materia ów, jak i ilo ci oraz, je li jest to konieczne, w zakresie w ciwo ci i cz ci 
zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 

 Sprawdzenie dost pno ci dla obs ugi instalacji ze wzgl du na dzia anie, czyszczenie i 
konserwacj ; 

 Sprawdzenie czysto ci instalacji; 

 Sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji. 

 

W szczególno ci nale y wykona  nast puj ce badania:  

 Badanie ogólne 

 Dost pno ci dla obs ugi; 

 Stanu czysto ci urz dze , wymienników ciep a i systemu rozprowadzenia powietrza; 

 Rozmieszczenia i dost pno ci otworów do czyszczenia urz dze  i przewodów; 

 Kompletno ci znakowania; 

 Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

 Zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji monta owych i wsporczych; 

 Zainstalowania urz dze , zamocowania przewodów itp. w sposób nie powoduj cy przenoszenia 
drga ; 

 rodków do uziemienia urz dze  i przewodów. 

8.4 Badanie sieci przewodów  
 Badanie wyrywkowe szczelno ci po cze  przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrol  

dotykow ; 

 Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kszta tek jest zgodne z projektem. 

 

8.5 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
 Sprawdzenie kompletno ci ka dego obwodu uk adu regulacji na podstawie schematu regulacji; 

 Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

 Sprawdzenie kompletno ci i rozmieszczenia regulatorów; 

 Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno  z projektem odno nie: 

 umiejscowienia, dost pu; 

 rozmieszczenia cz ci zasilaj cych i cz ci regulacyjnych; 

 systemu zabezpiecze ; 

 wentylacji; 

 oznaczenia; 

 typów kabli; 

 uziemienia; 

 schematów po cze  w obudowach. 
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8.6 Wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze wentylacji 
Wykaz dokumentów dotycz cych podstawowych danych eksploatacyjnych 

 Parametry powietrza wewn trznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchy kami; 

 Parametry obliczeniowe powietrza zewn trznego (lato, zima); 

 Strumie  powietrza zewn trznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum); 

 Liczba u ytkowników; 

 Czas dzia ania; 

 Obci enie cieplne pomieszcze  (czas trwania i rodzaj); 

 Inne ród a emisji (je li wyst puj ); 

 Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

 Wymagane wielko ci ró nicy ci nienia mi dzy pomieszczeniami (+/-); 

 Poziom d wi ku A w pomieszczeniach oraz poziom d wi ku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 

 Klasa filtrów 

 Klasa zanieczyszcze  powietrza (podstawa do pomiarów); 

 Napi cie i cz stotliwo  zasilaj cego pr du elektrycznego. 

 

Wykaz dokumentów inwentarzowych 

 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 

 Schematy instalacji uwzgl dniaj ce elementy wyposa enia regulacji automatycznej; 

 Schematy regulacyjne zawieraj ce schemat po cze  elektrycznych i schemat ruroci gów 
(schemat oprzewodowania odbiorników); 

 Schematy blokowe uk adów regulacji zawieraj ce schematy oprzewodowania odbiorników; 

 Dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urz dze  i 
elementów (w tym certyfikaty bezpiecze stwa); 

 Raport wykonawcy instalacji dotycz cy nadzoru nad monta em. 

 

Dokumenty dotycz ce eksploatacji i konserwacji 

 Raport potwierdzaj cy prawid owe przeszkolenie s b eksploatacyjnych w zakresie obs ugi 
instalacji wentylacyjnych i grzewczych w budynku; 

 Instrukcje obs ugi wszystkich elementów sk adowych instalacji; 

 Instrukcja eksploatacji instalacji wentylacji i w a cieplnego w halach suszarni  

 Zestawienie cz ci zamiennych zawieraj ce wszystkie cz ci podlegaj ce normalnemu zu yciu w 
eksploatacji; 

 Wykaz elementów sk adowych wszystkich urz dze  regulacji automatycznej (czujniki, urz dzenia 
steruj ce, regulatory, styczniki, wy czniki);  

 Dokumentacja zwi zana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
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9 Rozliczenie Robót 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00 Wymagania ogólne p. 9. 

atno  za jednostk  obmiarow  roboty nale y przyjmowa  zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, ocen  jako ci u ytych materia ów i jako ci wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i bada .  

a) Cena monta u urz dze /instalacji mierzonych w kpl./obiekt obejmuje: 

 badania robót i materia ów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

 zakup, dostarczenie materia ów, sprz tu i urz dze  oraz ich sk adowanie, 

 monta  urz dzenia z po czeniami z instalacj  

 mocowanie urz dzenia 

 ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne 

 wykonanie izolacji termicznych 

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  
robót, próby ko cowe i regulacja i uruchomienie urz dzenia 

 

b) Cena monta u ruroci gów instalacji mierzonych w m. obejmuje: 

 zakup, dostarczenie materia ów oraz ich sk adowanie, 

 monta  rur, kszta tek przewodów, 

 wykonanie systemu mocowa  przewodów, 

 zabezpieczenia odcinków nara onych na uszkodzenia mechaniczne, 

 roboty zwi zane z po czeniem instalacji w istniej cych obiektach oraz niezb dne roboty 
demonta owe 

 wykonanie robót podposadzkowych wraz z podsypk , obsypk , zag szczeniem, 

 wykonanie przej  przez przeszkody 

 zabezpieczenie antykorozyjne rur 

 izolacje termiczne rur 

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  
(próby szczelno ci , p ukania itp.) 

 wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, 

 uporz dkowanie placu budowy po robotach 

 

c) Cena monta u armatury mierzonych w szt. obejmuje: 

 zakup, dostarczenie materia ów oraz ich sk adowanie, 

 monta  z po czeniami i zamocowaniem 

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  
robót, 

 wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, 

 uporz dkowanie placu budowy po robotach. 
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10 Przepisy zwi zane  
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10.1 Inne  
 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie ze zmianami 

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 

 Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem 

 Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania 

 Zeszyt 3. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych 

 Zeszyt 4. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci ciep owniczych z rur i elementów 
preizolowanych 

 Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych  

 Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych  

 Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych  

 Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru w ów ciep owniczych  

 Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych  

 Zeszyt 10. -Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych  

 Zeszyt 11. -Zalecenia do projektowania instalacji ciep ej wody, wentylacji i klimatyzacji 
minimalizuj ce namna anie si  bakterii Legionella 

 Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 

 Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki 
Techniczne Wykonania i      Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych" z 1994r 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta owych - T. II Instalacje 
sanitarne 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kot owni na paliwa gazowe i olejowe - II wydanie 

 Wszystkie instalacje winny by  budowane zgonie z aktualnie obowi zuj cymi przepisami bhp i 
ppo . 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót: Instalacje 
technologiczne, wyposa enie technologiczne i monta  przewidzianych do wykonania w ramach 
Przebudowy, Rozbudowy i Modernizacji Oczyszczalni cieków w omiankach. 
  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 01 stanowi cz  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które nale y odnie  do zlecania i wykonania Robót opisanych 
w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacj  Projektow  oraz z wymaganiami szczegó owymi 
zawartymi w ST dla poszczególnych obiektów. Specyfikacje Techniczne uwzgl dniaj  obowi zuj ce 
normy pa stwowe, instrukcje i przepisy stosuj ce si  do robót. Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych ST – 13 jako cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych nale y 
odczytywa  i rozumie  w odniesieniu do Robót obj tych Kontraktem. 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia robót pomiarowych zwi zanych z 
dostaw  i monta e wyposa enia technologicznego. Zakres robót obejmuje: 

a) roboty przygotowawcze 
 uzyskanie przed przyst pieniem do robót od    Zamawiaj cego danych zawieraj cych lokalizacj  i 

wspó rz dne punktów monta owych, 
 przeprowadzenie oblicze  i pomiarów niezb dnych do szczegó owego wytyczenia robót. 
 zatwierdzenie u In yniera propozycji dostaw materia ów do zabudowy 
 dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia ów, urz dze  i sprz tu budowlanego 

 
b) roboty monta owe 
 monta  instalacji i ruroci gów wewn trz obiektów 
 monta  nowych maszyn i urz dze  
 monta  wyposa enia dodatkowego, urz dze  i instalacji peryferyjnych 
 przy czenia mediów koniecznych do funkcjonowania urz dze  

 
c) kontrol  jako ci 
 urz dze  
 po cze  

 
d) pomiary powykonawcze monta u i lokalizacji 
e) dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza 

 

1.4 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm oraz okre leniami podanymi w ST -00 
„Wymagania ogólne" . 

Urz dzenia technologiczne - maszyny, urz dzenia i nap dy stanowi ce wyposa enie w ów 
technologicznych, 

ze  technologiczny - zespo y obiektów i urz dze  wraz z przynale nymi instalacjami, stanowi cymi 
funkcjonaln  ca  z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ogranicze  jednostkowych procesów 
technologicznych i technicznych 

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN) i postanowieniami Umowy. 
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1.5 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia obj ty niniejsz  Specyfikacj  odpowiada nast puj cym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) wg Rozporz dzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

Dzia    45000000-7 Roboty budowlane 
Grupy robót  45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
   budowlanych lub ich cz ci  oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej  
   i wodnej 
Klasy robót   45250000-4  Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy  
    obiektów budowlanych przemys u naftowego i gazowniczego  
Kategorie robót 45252100-9  Zak ady oczyszczania cieków 

 45252200-0  Wyposa enie oczyszczalni cieków 
 

1.6 Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  
wykonania robót oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami In yniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odst pstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji In yniera. 

2 Wymagania dotycz ce Materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce Materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. 

2.1 Rodzaje wykorzystanych materia ów 

2.1.1 Sieci mi dzyobiektowe nale y wykona  z nast puj cych materia ów: 
 przewody grawitacyjne z rur poliestrowych zbrojonych w óknem szklanym (GRP); kamionkowych 

zgodnych z norm  PN-EN 295 lub PVC (zgodnie z norma dla tych rur bezci nieniowych); 

 przewody ci nieniowe z rur polietylenowych ci nieniowych, zgrzewanych doczo owo (PE100 
dwuwarstwowe z zewn trzn  warstw  ochronn  wykonan  z materia u PE100 RC), stalowych w 
wykonaniu ze stali kwasoodpornych 1.4301 lub eliwne z eliwa sferoidalnego, klasy K9 z 
wewn trzn  pow ok  cementow , poliuretanow  lub epoksydow ; 

 studnie rewizyjne z betonowych i elbetowych elementów prefabrykowanych wykonane z 
betonu  ma o  nasi kliwego  (nw  <  4%),  o  klasie  wytrzyma ci  nie  ni szej  ni  C35/45,  o  
wodoszczelno ci W8 i mrozoodporno ci F-150, czenie prefabrykatów na uszczelk  gumow , 
stopnie eliwne powlekane lub ze stali nierdzewnej wbetonowane fabrycznie w prefabrykaty. 

2.1.2 2.1.2. Armatura  
Armatura stosowana przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni cieków powinna spe nia  nast puj ce 
wymagania: 

 Na ruroci gach zewn trznych jako zasuwy odcinaj ce: 

 dla ruroci gów nie prowadzonych w ziemi - stosowa  zasuwy no owe, 

 dla ruroci gów prowadzonych w ziemi - stosowa  zasuwy klinowe z przed onymi trzpieniami w 
tulejach ochronnych i skrzynkami ulicznymi do zabudowy w ziemi; zasuwy tak instalowane 
musz  by  trwale oznaczone w pobli u miejsca ich instalacji poprzez stosowne tabliczki 
wykonane z blachy nierdzewnej 1.4301;; 

 Zasuwy odcinaj ce w pompowniach – o ile tylko ruroci gi nie przebiegaj  w ziemi – musz   

by    zasuwami no owymi; Wyklucza si  stosowanie dla cieków i osadów zasuw no owych i 

przepustnic jako zasuw lub przepustnic regulacyjnych; 
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Jako zasuwy regulacyjne do cieków i osadów stosowa  tylko zasuwy klinowe; wyklucza si  stosowanie 
przepustnic regulacyjnych; 

Tam gdzie tylko pozwala na to miejsce - zasuwy regulacyjne instalowa  w studzienkach - tak aby by  
atwy do nich dost p oraz ich monta  i demonta , Ka da zasuwa regulacyjna musi mie  obej cie z zasuw  

- na wypadek konieczno ci naprawy zasuwy regulacyjnej, 

Przepustnice odcinaj ce i przepustnice regulacyjne mog  by  stosowane tylko na ruroci gach 
spr onego powietrza, 

Zasuwy regulacyjne i przepustnice regulacyjne pracuj ce w podstawowym uk adzie technologicznym 
oczyszczania cieków (poza trybem awaryjnym) powinny by  sterowane zdalnie i wyposa one w nap dy 
elektryczne; 

Na ruroci gach t ocznych o rednicy do 200 mm stosowa  zawory zwrotne kulowe, na pozosta ych 
ruroci gach t ocznych – zawory zwrotne klapowe. 

2.1.3 Zasuwy no owe: 
 Szczelno  z obu stron (od strony nap ywu i odp ywu); 

 Zabudowa mi dzyko nierzowa; 

 By ograniczy  do niezb dnego minimum straty hydrauliczne: g adki przelot dna (tj. bez uskoku), 
bez kraw dzi zatrzymuj cych, bez rozszerze  i zw  strugi przep ywu; 

 Uszczelnienie poprzeczne mo liwe do regulowania w czasie ruchu, w razie potrzeby mo liwe do 
wymiany bez demonta u armatury z ruroci gu; 

 Obustronnie wbudowane profile skrobi ce do ci ego czyszczenia p yty zasuwowej;  

 Materia y: 

 Elementy korpusu, p yta yskowa i element cz cy: eliwo szare; 

 yta zasuwowa – stal nierdzewna 1.4301; 

 Uszczelnienie obwodowe U oraz uszcz. poprzeczne: elastomer (NBR); 

 Elementy po czeniowe, wrzeciono: stal nierdzewna 

 Elementy z eliwa – pokrycie epoksydowe 

2.1.4 Zasuwy klinowe: 
 Mi kko uszczelniona, zabudowa krótka (F4)  

 Z obustronnym przy czem ko nierzowym wg PN-EN 1092-2; 

 W przypadku zabudowy podziemnej – wymagania wg PN-EN 558; 

 Materia : 

 korpus i pokrywa zasuwy wykonana z eliwa sferoidalnego epoksydowanego wewn trz i na 
zewn trz 

 wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

 klin z eliwa sferoidalnego z pow ok  elastomerow , 

 uszczelnienia elastomerowe, 

2.1.5 Nap dy elektryczne zasuw i przepustnic: 
 Awaryjny tryb r czny – kó ko r czne, stalowe z pow ok  antykorozyjn ; 

 Protokó  komunikacyjny Profibus DP; 

 Zintegrowany sterownik typ AC; 
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 Ochrona antykorozyjna – kat. KS; 

 Grza ka anty-kondensacyjna i zabezpieczenie termiczne silnika; 

 Stopie  ochrony IP68; 

 Wykonanie zewn trzne. 

2.1.6 Zawory zwrotne klapowe (dla rednicy powy ej 200 mm): 
 Typ: klapowy, ko nierzowy 

 Mi kko uszczelniana wg EN 12334; 

 Ca kowicie ogumowany dysk ze zintegrowanym zawieszeniem z EPDM; 

 Dysk obustronny, g adki, jednocz ciowy; 

 Siedzisko – sko ne; 

 Przelot – niezaw ony. 

 Materia : 

 korpus z eliwa sferoidalnego epoksydowanego wewn trz i na zewn trz 

 dysk z eliwa sferoidalnego, ca kowicie wulkanizowany EPDM, 

 ruby pokrywy i nakr tki – stal nierdzewna, 

 korek – mosi ny. 

2.1.7 Zawory zwrotne kulowe (do rednicy 200 mm w cznie): 
 Typ: kulowy (z kul  ton  ), ko nierzowy; 

 Pe ny przekrój przep ywowy; 

 Bez cz ci mechanicznych ruchomych (poza kul ); 

 Materia : 

 Korpus, pokrywa z eliwa sferoidalnego epoksydowanego wewn trz i na zewn trz; 

 ruby pokrywy: stal nierdzewna; 

 Kula: rdze  pokryty jednolit  pow ok  gumowan  NBR 

 

2.1.8 Przepustnice powietrza: 
 Typ: centryczna, z wykonaniem typu „Wafer” do monta u pomi dzy ko nierze ruroci gu; 

 Temperatura pracy -30 do +130°C 

 Wymagana szczelno  100% dla obu kierunków przep ywu; 

 Uszczelnienie NBR, wyk adziny wymienne; 

 Materia : 

 korpus z eliwa sferoidalnego epoksydowanego wewn trz i na zewn trz 

 dysk soczewkowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4408, bez poprzecznych u ebrowa , 

 wa  ze stali nierdzewnej; 

 yskowanie co najmniej potrójne ze stali nierdzewnej; Nie dopuszcza si yskowania z br zu 
ani z tworzywa sztucznego 
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2.1.9 Rury, z czki, ko nierze – w obr bie obiektów  
Wszystkie rury, kszta tki, z czki i ko nierze musz  odpowiada  polskim normom, lub innym podobnym o 
mi dzynarodowym standardzie. Je eli zapisy innych rozdzia ów nie okre laj  inaczej ruroci gi 
technologiczne w obr bie obiektów (to jest instalacje technologiczne) powinny by  wykonane ze stali 
nierdzewnej  1.4301  lub  –  dla  ruroci gów  reagentów  -  z  PE  PN  10  SDR  13,6.  Zastosowanie  b  mia y  
kszta tki, z czki, uchwyty itp. ze stali nierdzewnej i z PE oraz kró ce przej ciowe do tych materia ów, a 
tak e materia y do wykonania izolacji cieplnej, takie jak we na mineralna, pianka poliuretanowa, blacha 
aluminiowa, blacha ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie materia y z czne ( ruby, nakr tki podk adki) znajduj ce si  poni ej zwierciad a cieków lub 
osadu oraz ponad zwierciad em cieków lub osadu musz  by  wykonane ze stali nierdzewnej, pozosta e 
materia y tak e ze stali nierdzewnej. Po czenia ko nierzowe wykonywa  jako ko nierze lu ne wykonane 
z tego samego materia u co przewód. 

2.1.10 Pompy 
Wszystkie pompy powinny spe nia  nast puj ce wymagania: 

 Nale y zastosowa  pompy tego samego producenta. Dla wszystkich pomp zatapialnych 
zainstalowanych na terenie oczyszczalni powinien by  zapewniony wspólny serwis; 

 Monta  i demonta  pompy na stanowisku roboczym ma by  mo liwy bez konieczno ci 
opró niania komory czerpalnej; 

 Pompy musz  mie  dwa niezale nie pracuj ce uszczelnienia mechaniczne; 

 Komora separuj ca silnik od korpusu t ocznego pompy musi by  wyposa ona w czujnik wilgoci 
kontroluj cy szczelno  tej komory; 

 Wa  pompy powinien by  u yskowany w yskach tocznych nie wymagaj cych dodatkowego 
smarowania oraz regulacji; 

 Je eli nie przedstawiono inaczej w wymaganiach szczegó owych, silnik pompy powinien by  
wykonany ze stopniem ochrony IP 68, rodzaj pracy S1, zasilanie pr dem zmiennym 3-fazowym, 
400 V, 50 Hz; 

 Silnik pompy musi posiada  wbudowane szeregowo uzwojenia ka dej fazy stojana czujniki 
termiczne od czaj ce pomp  od zasilania w przypadku przeci enia silnika, 

 Ch odzenie silnika - przez otaczaj cy go pompowany czynnik, maksymalna temperatura 
otoczenia + 40°C; 

 Wprowadzenie kabli zasilaj cych do silnika musi zapewni  ca kowit  ochron  silnika przed 
przedostaniem si  wilgoci do jego wn trza poprzez kable; 

 Prowadnice rurowe /prowadnica rurowa - w wykonaniu ze stali nierdzewnej; 

 ruby cz ce elementy sk adowe pompy powinny by  wykonane ze stali nierdzewnej; 

 ruby fundamentowe powinny by  wykonane ze stali nierdzewnej; 

 cuch u ywany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien by  wykonany ze stali 
nierdzewnej; 

 Je eli nie przedstawiono inaczej w wymaganiach szczegó owych, owiercenia otworów ko nierza 
kolana do pod czenia z ruroci giem t ocznym wg DIN 2501 dla PN 16; 

 Uszczelki, itp. powinny by atwe do wymiany, bez u ycia narz dzi specjalnych. Je eli niezb dne 
jest u ycie narz dzi specjalnych, powinny by  w czone do dostawy. 

 Wszystkie pompy i przepompownie musz  pochodzi  od jednego producenta 
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2.1.11 Nap dy elektryczne 

Nap dy dobierane s  ka dorazowo do wielko ci zasuwy, zastawki, przepustnicy. 

Nap dy na armaturze ruroci gu musz  spe ni  funkcje: 
 ochronn  

 zabezpieczaj  

 sygnalizacyjna 

 wykonawcz  

 regulacyjn  dla wybranych nap dów 

W zale no ci od wymaga  okre lonych w dokumentacji projektowej sterowania i automatyki , z 
nap dów powinny by  generowane informacje o: 

 osi gni ciu po enia Otwórz lub Zamknij, 

 przekroczeniu nastawionego momentu na Otwórz i na Zamknij 

 informacj  o dzia aniu nap du 

 informacj  o po eniu dla nap dów projektowanych jako regulacyjne 

 informacj  o awarii: 

 w chwili przekroczenia nastawionego momentu na Otwórz lub Zamknij, 

 przekroczenia nastawionych kra cowych po  Otwórz lub Zamknij, 

 przekroczenie zadanej maksymalnej temperatury, 

 osi gni cie nastawionych po  wewn trz przedzia u Otwórz-Zamknij (tzw. DUO) 

Wymagane jest aby nap dy posiada y: 

 system podwójnego uszczelnienia tzw. „double sealed" 

 Silnik na pr d trójfazowy: standardowe napi cie / cz stotliwo  400V/50Hz; 

 Klasa izolacji F, 3 wy czniki termiczne 

 Rodzaj trybu pracy: S4- 25% ED 

 Grza ka antykondensacyjna 

 Awaryjne kó ko r czne 

 Wykonanie temperaturowe: -25°C +60°C 

 Stopie  ochrony IP 67 

 Zabezpieczenie antykorozyjne KN 

 Pow oka Srebrno-szara (DB 701, zbli ony dla RAL 9007) 

 Pojedyncze wy czniki drogi i momentu obrotowego dla ka dego kierunku: zamkni te / otwarte 

 przek adnia do monta u wska nika po enia 

 Wyposa enie nap du w modu  steruj cy zawieraj cy: 

 przyciski sterowania lokalnego - zamknij - stop - otwórz 

 prze cznik wyboru trybu pracy miejscowy - wy czona - zdalny 

 styczniki zwrotne blokowane mechanicznie i elektrycznie 

 sygnalizacja   pozycji   skrajnych   otwarta/zamkni ta   ze   stycznikami beznapi ciowymi 
sygnalizuj cymi tryb pracy lokalny/zdalny, 
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— przeka nik monitoruj cy b d sygna u 

— dopuszczalna temperatura zewn trzna: od -25°C do +70°C 

— stopie  ochrony IP 67 

— zabezpieczenie antykorozyjne KN 

— wyposa enie nap du w modu  steruj cy nap dem na podstawie zdalnego sygna u zadaj cego 
po enie, sygna  przekazywany za po rednictwem cyfrowej magistrali danych np. Profibus, 
obs uguj cy za po rednictwem magistrali sygnalizacj  pracy i stanu nap du, sygnalizacj  awarii i 
komunikatów diagnostycznych 

 
Dla urz dze  zamontowanych wysoko, gdzie nie ma mo liwo ci obs ugi z poziomu roboczego nale y 
zainstalowa  uk ad sterowania w wersji rozdzielczej w miejscu umo liwiaj cym obs ug  z poziomu 
roboczego. 

2.2 Sk adowanie materia ów 
Przechowywane materia y, urz dzenia, maszyny i aparaty nale y konserwowa  i przechowywa  w 
sposób umo liwiaj cy atw  identyfikacj  danej partii materia ów. 

Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do instrukcji sk adowania 
opracowanej przez producenta. 
Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci 
materia ów i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu. tak aby. wyroby nie by y poddawane 
adnym szkodom. 

Urz dzenia, nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, w których temperatura wewn trzna nie 
spada poni ej 5°C. 
Szczeliwo, czniki, ko nierze i inne materia y pomocnicze nale y przechowywa  w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkni tych, w skrzyniach lub pojemnikach. 
 

3 Sprz t 
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego Sprz tu (Sprz t Wykonawcy), który nie 
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien 
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w Programie Robót, zaakceptowanym 
przez In yniera. 

W przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, Sprz t powinien by  uzgodniony i 
zaakceptowany przez In yniera. Liczba i wydajno  Sprz tu powinny gwarantowa  wykonanie Robót 
zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach In yniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami 
dotycz cymi jego u ytkowania.  

Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie Sprz tu do 
ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca b dzie 

konserwowa  Sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 

Je eli Dokumentacja Projektowa przewiduje mo liwo  wariantowego u ycia Sprz tu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj  przed u yciem Sprz tu. Wybrany Sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek Sprz t nie gwarantuj cy wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, zostanie przez In yniera 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.  
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Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4 rodki transportu 
Wymagania Ogólne dotycz ce rodków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towarów. rodki transportu winny by  zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jako ci i które uzyska y akceptacje In yniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego 
(ko owego, szynowego, wodnego) tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 

5 Wykonanie Robót 
Wymagania ogólne dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi zuj cych               
PN i EN-PN, ST i postanowieniami Kontraktu 

5.1 Wymagania dla robót demonta owych 

Demonta  maszyn, urz dze  oraz zespo ów i podzespo ów osprz tu technologicznego nale y 
wykonywa  w oparciu o obowi zuj ce przepisy BHP w zakresie robót rozbiórkowych i demonta owych, 
pod sta ym nadzorem Kierownika Budowy. 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób 
zwi zane z Robotami demonta owymi maszyn i urz dze  i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Zdemontowane urz dzenia oraz zespo y i podzespo y osprz tu technologicznego nale y w uzgodnieniu z 
In ynierem zdeponowa  u Zamawiaj cego w miejscu przez niego wskazanym. 

5.2 Posadowienie urz dze  

Wykonawca upewni si , e coko y, na których posadowione zostan  urz dzenia, ruby mocuj ce i 
ustawienie Urz dze  wykonane zosta y zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi. 

Wykonawca, w oparciu o dokumentacj , wykona roboty ziemne i monta owe zwi zane z budow  
fundamentów i pod a pod elementy konstrukcji, w cznie z wydr eniem otworów i bruzd do 
przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodów os onowych, zamocowania rub fundamentowych z 
ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno  - rozmaitych innych elementów zaznaczonych na 
rysunkach konstrukcyjnych. 

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezb dne do ustalenia miejsc mocowa , otworów, itp. 
Urz dzenia zostan  posadowione na p askich podparciach stalowych o grubo ci umo liwiaj cej 
kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostan  posadowione po skuciu 
i zeszlifowaniu powierzchni betonowej. 

W ka dym miejscu nale y u  podparcia o grubo ci tak dobranej by by a ona odpowiednia z dobranymi 
rubami mocuj cymi. Wyklucza si  stosowanie wi cej ni  dwóch podk adek wyrównuj cych w jednym 

miejscu, a grubo  ka dej podk adki nie mo e przekracza  3 mm. 

Urz dzenia nale y ustawi  w osi, wypoziomowa  i utwierdzi  poprzez dokr cenie nakr tek rub 
dociskowych przy pomocy klucza standardowej d ugo ci. Dopuszcza si  u ycie zaprawy cementowej 
dopiero po uruchomieniu Urz dzenia i jego skontrolowaniu przez In yniera pod k tem wyst powania 
wibracji i niestabilno ci. 

Wykonawca u yje zaprawy cementuj cej przy pompach, silnikach, d wigarach, itp. po ich ostatecznym 
ustawieniu i zamocowaniu. 
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ciwe ustawienie elementów takich jak: nap dy, po czenia, przek adnie, itp., wspó pracuj cych ze 
sob  w obr bie instalacji jest niezb dne do prawid owej jej pracy. Dlatego ka de urz dzenie nale y 
ustawi  we w ciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i rub kierunkowych oraz innych rodków 
umo liwiaj cych ponowne ustawienie urz dze  po pó niejszych remontach i przegl dach. 

5.3 Monta  maszyn i urz dze . 

Monta  maszyn i urz dze  oznacza wszelkie czynno ci zwi zane z ich zakupem, transportem, 
ubezpieczeniem, instalacj  i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w wietle Warunków 
Kontraktowych monta  jest zabudow  materia ów i podlega wszelkim zapisom odnosz cym si  do 
zabudowy materia ów. 

Monta u maszyn, urz dze  oraz zespo ów i podzespo ów osprz tu technologicznego nale y dokonywa  
w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno -ruchowe (DTR) i 
instrukcje obs ugi poszczególnych elementów instalacji. 

Monta  mo na rozpocz  po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpiecze  
transportowych. 

Przed przyst pieniem do monta u nale y przygotowa  miejsce zabudowy (fundamenty, kana y 
technologiczne itp.) i po uzgodnieniu z operatorem zg osi  gotowo  pracy. 

Bez zgody In yniera oraz uzgodnienia z Operatorem nie wolno rozpocz  prac monta owych. Zaleca 
si  przeprowadzenie prac monta owych maszyn i urz dze  przez specjalistyczne brygady i pod 
nadzorem przedstawicieli Producenta. 

Odst pstwa masy dostarczonego urz dzenia powy ej + 20% oraz/lub pr dko ci nominalnej nap dów 
maszyn i urz dze  powy ej + 30% wymagaj  przedstawienia opinii/oblicze  sprawdzaj cych 
fundamentów maszyn i urz dze , wykonanych przez osob /projektanta uprawnionego do pe nienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa Polskiego. 

ycie niezb dnego sprz tu, narz dzi, przyrz dów pomiarowych, wykwalifikowanych i 
niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i monta u Urz dze , dokonane zostanie 
na koszt Wykonawcy. Ca a instalacja musi zosta  zako czona i pozostawiona w pe ni sprawna. 

Przed rozpocz ciem prac Wykonawca dokona ustale  z In ynierem po to, aby budowa instalacji i monta  
Urz dze  nie kolidowa y z prac  Urz dze  ju  zamontowanych i pracuj cych. Wykonawca dostarczy na 
Plac Budowy i zamontuje te elementy, które s  niezb dne do posadowienia instalacji zanim instalacja 
dotrze na Plac Budowy 

Wykonawca musi przewidzie  i uwzgl dni  przestoje prac budowlanych wynikaj ce z konieczno ci 
zachowania ci ci pracy Urz dze  ju  pracuj cych. 
Wszystkie nietypowe przybory niezb dne do monta u instalacji zostan  dostarczone przez Wykonawc  i 
pozostawione na miejscu po zako czeniu prac. 

Wykonawca zapewni nale yt  opiek  nad instalacj  od chwili dostarczenia Urz dze  na Plac Budowy do 
momentu Przej cia przez Zamawiaj cego. W szczególno ci Wykonawca zadba o dostarczenie plandek 
chroni cych Urz dzenia przed wnikni ciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych 
prac budowlanych i wyko czeniowych. 

Elementy, podzespo y i zespo y pochodz ce z kooperacji powinny by  zgodne z dokumentacj  i 
warunkami zamówienia. Kontrola techniczna producenta urz dzenia powinna stwierdzi  przydatno  
dostaw z kooperacji na podstawie otrzymanych atestów wzgl dnie dokumentów magazynowych lub 

asnych bada . 

5.4 Monta  ruroci gów wewn trz obiektów 

Instalacje technologiczne wykona  zgodnie z projektem wykonawczym, Wymaganiami szczegó owymi a 
tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Ruroci gi technologiczne mog  by  wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18N9; 1H18N9T, PE HD, PVC-U 
oraz z w ókna szklanego i ywic poliestrowych GRP. Podpory pod ruroci gi wykona  ze stali 
kwasoodpornej. 
Materia  rur w danym obiekcie stosowa  zgodnie z dyspozycj  projektanta w dokumentacji technicznej. 
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Wszystkie przej cia ruroci gami przez ciany zbiorników pompowni wykona  jako przej cia szczelne 
cuchowe ze stali kwasoodpornej. 

W poni szych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu bran y mechanicznej oraz standardy 
jako ci wykonania wyposa enia i instalacji. 

5.5 ruby, nakr tki, podk adki i inne materia y cz ce. 

Wszystkie cz ci znormalizowane, jak: ruby, nakr tki, wkr ty, podk adki, zawleczki, wpusty, 
smarowniczki, uszczelki, yska toczne itp. powinny odpowiada  wymaganiom w ciwych polskich 
norm. Wszystkie po czenia rubowe zostan  wykonane zgodnie z PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe i 
projektowanie. 

Wszystkie ruby, nakr tki, podk adki, zaczepy z wyj tkiem elementów o du ej rozci gliwo ci, stosowane 
na zewn trz poza miejscami nara onymi na kontakt z wod  lub wilgoci  , zostan  ocynkowane, a 
nast pnie, po zako czeniu monta u i z eniu, zagruntowane i pomalowane. Wszystkie ruby, nakr tki, 
podk adki, zaczepy s ce do przymocowania elementów ocynkowanych b  wykonanych ze stopów 
aluminiowych, wykonane zostan  z tego samego materia u i pozostan  niepomalowane. Podk adki typu 
PTFE zostan  umieszczone poni ej podk adek ze stali kwasoodpornej, zarówno pod bem ruby jak i pod 
nakr tk . 

Wszystkie ruby, nakr tki, ruby obustronnie gwintowane i podk adki u yte w pompach wykonane 
zostan  ze stali kwasoodpornej. 

Wszystkie ruby dociskaj ce, nakr tki, podk adki i mocowania u yte zewn trznie b  w innych 
miejscach nara onych na kontakt z wod  lub z wilgoci , (lecz na sta e nie przebywaj ce w rodowisku 
wodnym), wykonane zostan  ze stali kwasoodpornej. ruby dociskaj ce, nakr tki, podk adki i 
mocowania zanurzone w ciekach wykona  ze stali kwasoodpornej o podwy szonej wytrzyma ci i 
trwa ci gat. 2H13 (1.4021).. 

Nale y dostarczy  wszystkie niezb dne materia y uszczelniaj ce.  

5.6 Odkuwki. 
Szczegó y dotycz ce obróbki cieplnej odkuwek o du ych rozmiarach i nazw  ich Wykonawcy nale y 
przedstawi  In ynierowi do zatwierdzenia. 

Nale y sporz dzi  certyfikowane rejestry obróbki cieplnej ka dej odkuwki i przed  In ynierowi w 
czterech kopiach. 

Po obróbce cieplnej, wi ksze elementy odkuwek nale y podda  testom wg PN-EN 10254:2002. Wyklucza 
si  stosowania metod badania elementu polegaj cych na jego niszczeniu. W przypadku innych odkuwek, 
nale y przeprowadzi  testy na wytrzyma  mechaniczn  i chemiczn  wg PN próbek pobranych z 
obszaru elementu wybranego po konsultacji z In ynierem. 

5.7 Os ony 

Mechanizmy nap dowe urz dze  zostan  przykryte os onami. Wszystkie elementy obracaj ce si , 
wykonuj ce ruch posuwisto-zwrotny, pasy nap dowe, itp. zostan  os oni te co zapewni pe ne 
bezpiecze stwo podczas rutynowej obs ugi i napraw. Wszystkie zastosowane os ony musz  uzyska  
akceptacj  In yniera. Konstrukcja os on musi umo liwia  ich atwy demonta  w celu uzyskania dost pu 
do urz dzenia bez konieczno ci wcze niejszego demonta u g ównych cz ci urz dzenia. 

5.8 Spawy 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone b  w mo liwie najbardziej dogodnych warunkach, z u yciem 
nowoczesnego, wydajnego sprz tu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane 
zostan  przez wykwalifikowanych i do wiadczonych spawaczy posiadaj cych wymagane uprawnienia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomo ci 
specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca przed y In ynierowi do wgl du rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testów 
potwierdzaj cych kwalifikacje spawaczy. 
Metody i czynno ci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy 
zostan  zatwierdzone przez In yniera przed rozpocz ciem prac. 
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Po czenia spawane powinny by  wykonane odpowiednimi elektrodami zgodnie z obowi zuj cymi dla 
danego materia u warunkami technologii i spawania. 
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) nale y 
wykona  wg PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-90/M-69016. 

Do wykonywania po cze  spawanych mo na u ywa  wy cznie materia ów spawalniczych 
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materia y te powinny mie wiadectwo jako ci. Do 
wykonania spoin szczepnych nale y stosowa  spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy 
przetopowe i na pierwsze warstwy wype niaj ce. 

Sprz t spawalniczy powinien umo liwia  wykonanie z czy spawanych zgodnie z technologi  spawania i 
rysunkami w dokumentacji projektowej. Jego stan techniczny powinien zapewni  utrzymanie 
okre lonych parametrów spawania, przy czym wahania nat enia i napi cia pr du podczas spawania nie 
mog  przekracza  10 %. 

Technologia spawania winna uwzgl dnia  wszystkie wymogi wynikaj ce z dokumentacji projektowej 
oraz niniejszych SST i zawiera  m.in.: 

 
 dobór elektrod do spawania 

 dobór parametrów spawania 

 sposób przygotowania kraw dzi blach 

 kolejno  spawania 

 plan kontroli spoin 

 wytyczne dokonywania kontroli spoin. 

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyk ej wytrzyma ci powinna by  
wy sza ni  0°C, a stali o podwy szonej wytrzyma ci wy sza ni  +5°C. 
Powierzchnie czonych elementów na szeroko ci nie mniejszej ni  15 mm od rowka spoiny nale y przed 
spawaniem oczy ci  ze zgorzeliny, rdzy, farby, t uszczu i innych zanieczyszcze  do czystego metalu. 
Ukosowanie brzegów elementów mo na wykonywa  r cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, 
usuwaj c zgorzelin  i nierówno ci. 
Wszystkie spoiny czo owe powinny by  pospawane lub wykonane tak  technologi  (np przez 
zastosowanie odpowiednich podk adek), aby gra  by a jednolita i g adka. Dopuszczalna wielko  
podtopienia lub wkl ni cia grani w podspoinie przyjmowa  wg PN-85/M-69775 wg klasy wadliwo ci W1 
dla z czy specjalnej jako ci i W2 dla z czy normalnej jako ci. 
Obróbk  spoin mo na wykona  r cznie szlifierk  lub frezark  albo stosowa  inn  obróbk  mechaniczn  
pod warunkiem, e miejscowe zmniejszenie grubo ci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubo ci. 
 

5.9 Spawanie stali kwasoodpornych 

Stale tego typu charakteryzuj  si  struktur  austeniczn  o dobrych w asno ciach spawalniczych. Aby 
uzyska  du  odporno  spoiny na korozj  nale y przestrzega  odpowiednich warunków spawania: 

 ciwy dobór elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali, 

 spawanie prowadzi  w taki sposób, aby nagrzewanie stali w obr bie spoiny by o mo liwie ma e a 
szybko  ch odzenia po spawaniu du a, 

 zaleca si  spawanie elektrodami o ma ych rednicach z dodatkowym odprowadzaniem ciep a np. 
przez stosowanie podk adek ch odzonych wod , 

 unikanie p kni  spoin przez odpowiedni dobór materia u do spawania (elektrody, drut). 
Metody spawania: 

 czna elektrodami otulonymi, 

 TiG - spawanie w os onie argonu. 

Przy spawaniu stali nierdzewnych nale y stosowa  ma e nat enie pr du. 
Szczegó owe warunki spawania dla danej stali okre la technolog spawalnik. 
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5.10 Gwinty i po czenia gwintowe 

Gwinty powinny by  wykonane jako redniodok adne wg PN-70/M-02133. Powierzchnie gwintów 
powinny by  g adkie o pe nym profilu, bez wyrw, wgniotów i zadziorów. Podci cia i przej cia na inne 
rednice powinny by  wykonane ukami, je eli w dokumentacji nie przewidziano inaczej. 

Po czenia gwintowe powinny by  po nale ytym dokr ceniu cz ci czonych, zabezpieczone przed 
samoczynnym zluzowaniem. Przed po czeniem gwinty powinny by  lekkopowleczone smarem sta ym. 
Wystawanie rub ponad nakr tki powinno by  zgodne z PN - 74/M - 82053. 

5.11 Po czenia ruchome 

Wielko  luzów istniej cych w po czeniach ruchomych nie powinna przekracza  wielko ci wynikaj cych 
z dokumentacji technicznej. 
Wszystkie miejsca tr ce w po czeniach ruchowych powinny by  nasmarowane zgodnie z wytycznymi 
smarowania. 

5.12 Przej cia szczelne 

Wszystkie przej cia ruroci gami przez ciany obiektów technologicznych wykona  jako przej cia szczelne 
za pomoc cuchów uszczelniaj cych ze stali kwasoodpornej 0H18N9T. 

Zalecenia monta owe o ile w projekcie wykonawczym nie podano szczegó owych danych: 
 Nale y w ciwie dobra  wielko cucha oraz ilo  ogniw (nie wolno stosowa  mniej ni  5 ogniw) 

 Rur  medialn  nale y umie ci  wspó osiowo w otworze. Do zachowania 100% szczelno ci, 
maksymalne odchylenie k towe osi ruroci gu od osi otworu nie mo e przekroczy  1,25°. 

 Opasa  rur cuchem i po czy  dwa ko ce za pomoc ruby. 

 Przesun cuch na rurze do otworu tak, aby jego ca a szeroko  znalaz a si  w otworze. 

 Równomiernie dokr ci  kolejno ruby na obwodzie, zalecamy dokr canie rub o max. jeden obrót. 

 Uszczelnienie nie mo e przenosi  obci enia poprzecznego wynikaj cego z ci aru rury wraz z 
medium 
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5.13 Podpory pod ruroci gi  
Podpory pod ruroci gi i urz dzenia wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  lub gdzie projekty 
wykonawcze nie stanowi  inaczej ze stali kwasoodpornej 0H18N9T. Podpory pod ruroci gi i rz dzenia 
wraz z elementami wyrównuj cymi i kotwi cymi musz  by  wykonane zgodnie z projektem i 
wymaganiami norm przed rozpocz ciem monta u. No no  fundamentów i zakotwie  powinna by  
dostateczna do bezpiecznego przeniesienia obci  monta owych. Podpory konstrukcji musz  by  
utrzymywane przez ca y czas monta u w stanie zapewniaj cym bezpieczne przekazywanie obci . 
Usytuowanie pakietów sta ych powinno umo liwi  otoczenie ich podlewk  cementowa. Podlewk  
cementow  wykona  w temperaturze dodatniej wg projektu lub zgodnie z norm  PN-B-06200:2002. 
Dopuszczalne odchy ki rozmieszczenia podpór i rub kotwi cych w stosunku do wymaganego po enia i 
poziomu okre la norma PN-B-06200:1997- tablica 15. 
 

5.14  Zabezpieczenie antykorozyjne 
Elementy wyposa enia technologicznego i instalacje wykonane ze stali kwasoodpornej, gumy lub  
tworzyw sztucznych nie wymagaj  zabezpieczenia przeciw korozji. 

Elementy metalowe wymagaj  zabezpieczenia antykorozyjnego pow okami malarskimi. Zabezpieczenie 
antykorozyjne podlega odbiorowi. Je eli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej nale y 
przygotowa  antykorozyjnie powierzchnie wg poni szego opisu. 

Jako standardowe zabezpieczenie elementów stalowych nale y dla oczyszczalni cieków stosowa  

system pow okowy malarski w oparciu o wyroby epoksydowe o trwa ci min. 10 lat. 

Elementy stalowe nale y zabezpieczy  zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z 

zasadami: 

 Przygotowanie pod a. 

 Stal  -  oczyszczona  do  stopnia  co  najmniej  Sa  (St)  2  1/4  stopnia  czysto ci  wg  PN-ISO  8501-1  lub  
pokryta ci  pow ok  farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji stalowych (do czasowej 
ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia sucha, pozbawiona t uszczu i kurzu. 
Stal ocynkowana - ogniowo - oczyszczona i bardzo dok adnie odt uszczona, powierzchnia sucha, 
pozbawiona t uszczu i kurzu. Stal ocynkowana - natryskowo - pod e zagruntowane farb  
epoksydow  do gruntowania (do czasowej ochrony) powierzchni stalowych szczególnie 
eksploatowanych w atmosferze agresywnej chemicznie. 

 gruntowanie pod a o ile w dokumentacji projektowej nie okre lono inaczej : Pierwsza warstwa 
- malowanie farb  epoksydow  do gruntowania uniwersaln  tiksotropow  do systemów 
epoksydowych i poliuretanowych przeznaczon  do malowania powierzchni elementów 
stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemys owej jedn  
warstw  o grubo ci rednio 40 ^m. Druga warstwa - malowanie farb  epoksydow  do 
gruntowania tiksotropow  przeznaczon  do gruntowania konstrukcji stalowych, 
eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstw  o grubo ci 40 |am. 

 malowanie nawierzchniowe o ile w dokumentacji projektowej nie okre lono inaczej : malowanie 
dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do malowania 
konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o grubo ci okre lonej w 
projekcie wykonawczym rednio ok. 100 | m. elastyczna, twarda oraz odporna na dzia anie 
czynników mechanicznych. Wykonana pow oka powinna by  dobrze przyczepna do pod a, 
elastyczna, twarda oraz odporna na dzia anie czynników mechanicznych, odporna na 
promieniowanie s oneczne, na czynniki atmosfery chemicznej oraz na rozpuszczalniki organiczne 

Wykonawca uwzgl dni warunki techniczne wykonania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego w zale no ci 
od lokalizacji elementów stalowych i potencjalne zagro enia. Wykonawca opracuje trzy zestawy 
zabezpiecze  dla: 

 elementów stalowych zanurzonych w ciekach lub intensywnie ochlapywanych 
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 elementów stalowych znajduj cych si  ponad zwierciad em cieków ale w ich oparach 

 elementów stalowych nie znajduj cych si  w bezpo rednim otoczeniu cieków  

5.15 Warunki przeprowadzania prac malarskich 
Malowana powierzchnia winna by  sucha i wolna od ladów rdzy, brudu, kurzu i zgorzeliny. W celu 
polepszenia adhezji nale y powierzchni  szlifowa . Szczególn  uwag  nale y zwróci  na miejsca 
trudnodost pne lub posiadaj ce ostre kraw dzie. 

Warunki przeprowadzania prac malarskich wykona  zgodnie z zaleceniami producenta lub norm  PN-
71/H-97053. W szczególno ci: 

 wilgotno  wzgl dna powietrza nie mo e przekracza  70%, 

 najkorzystniej jest prowadzi  prace malarskie przy wilgotno ci wzgl dnej poni ej 65%, 

 niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na zewn trz pomieszcze  we wczesnych 
godzinach rannych i pó nych popo udniowych, w czasie deszczu, mg y czy wyst powania rosy, jak 
równie  na powierzchniach zawilgoconych, 

 malowanie na zewn trz powinno by  wykonywane w miar  mo liwo ci w okresie letnim, wy cznie w 
dni pogodne, po wyschni ciu rosy, 

 nie wolno malowa  przy temperaturze powietrza poni ej +5°C, a temperatura malowanego 
przedmiotu nie mo e w adnym przypadku przekracza  +40°C. 

5.16 Kontrola wykonania 
Wykonanie cz ci i podzespo ów oraz zespo ów, a tak e monta  urz dze  powinna sprawdzi  i odbiera  
Kontrola Techniczna producenta w obecno ci In yniera, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej. Cz ci i zespo y powinny by  po odbiorze nacechowane znakiem Kontroli Technicznej w 
miejscu ustalonym przez Kontrol  Techniczn .  

5.17 Warunki BHP i Ppo  
Przy modernizacji oczyszczalni nale y w trosce o ochron  zdrowia pracowników oraz osób trzecich 
przestrzega  wszystkich obowi zuj cych zasad bhp zawartych w przepisach i normach bran owych. 

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na zagro enia bezpiecze stwa zdrowia i ycia wynikaj ce z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo - monta owych na terenie eksploatowanej oczyszczalni: 

 wykonywanie g bokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej  do wykopów np. budowa ruroci gów 
technologicznych i zbiorników elbetowych 

 niebezpiecze stwo wpadni cia do g bokich zbiorników (np. blok biologiczny, osadnik), 

 ciwy roz adunek ci kich i wielkogabarytowych urz dze  (np. zbiorniki, prasy, zag szczacze, 
pompy, mieszad a), 

 sk adowanie materia ów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 
których b dzie ograniczony dost p osób niezatrudnionych, 

 zagro enia przy transporcie wewn trznym ci kich materia ów prefabrykowanych z miejsca 
sk adowania do miejsca monta u (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza stref  
prowadzenia prac monta owych oraz przestrzeganie zasad bezpiecze stwa przy transporcie), 

 zagro enia przy pracach prowadzonych na istniej cym obiekcie, przy jednoczesnym braku 
mo liwo ci wyeliminowania obecno ci osób trzecich tj pracowników oczyszczalni, 

 zagro enia przy robotach budowanych prowadzonych przy monta u i demonta u ci kich 
elementów (zbiorniki , pompy, konstrukcje wsporcze), 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-15/369 
ST-15 Instalacje technologiczne, wyposa enie technologiczne, monta  

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

 zagro enia przy konieczno ci wej cia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. 
demonta u, remontu lub oczyszczania. Przed wej ciem wn trze nale y dobrze przewietrzy  
przeno nym wentylatorem i usun  resztki substancji znajduj cych si  w zbiornikach (np. cieki, 
zwi zki chemiczne. Osoba wchodz ca do rodka winna by  wyposa ona w aparat tlenowy i 
asekurowana z zewn trz. 

 przy wykonywaniu prac malarskich wewn trz zbiorników lub innych podobnych urz dze  oprócz 
zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, nale y pracownika dodatkowo zabezpieczy . 
Praca powinna przebiega  pod nadzorem drugiego pracownika. Pracownik znajduj cy si  
wewn trz zbiornika musi mie  za one szelki bezpiecze stwa z lin  wyrzucon  na zewn trz. 
Wewn trz zbiornika nie nale y nanosi  pow ok lakierowanych za pomoc  natrysku. 

 Na ka dym stanowisku pracy winno znajdowa  si  naczynie z odpowiednim rodkiem do 
zmywania resztek farby ze skóry. Mo na stosowa  oleje naturalne, lub odpowiednie roztwory 
detergentów. 

 Ka de stanowisko nale y wyposa  w odpowiedni sprz t ga niczy. 

5.18 Warunki szczegó owe urz dze  technologicznych i wykonania robót. 

5.18.1 Obiekt 31 – budynek mechanicznego oczyszczania cieków ze stacj  dmuchaw 
Budynek mechanicznego oczyszczania ze stacj  dmuchaw Ob. 31 jest obiektem nowym, przewidzianym 
do budowy w po udniowo cz ci oczyszczalni (na miejscu obecnego budynku odwadniania osadu i tacy 
ze zbiornikiem  PIX - obiekty te przewidziane s  do wyburzenia i przeniesienia w inne miejsca).  
Projektowany budynek Ob. 31 b dzie obiektem dwukondygnacyjnym, wielofunkcyjnym, w którym b  
zlokalizowane nast puj ce instalacje: 

 komora wlotowa cieków, 
 kana y z krat  mechaniczn  i r czn , 
 piaskownik wirowy z separatorem piasku, 
 zestaw hydroforowy (pompownia wody technologicznej), 
 stacja dmuchaw (parter) dla potrzeb reaktora biologicznego (komory nitryfikacji Ob. 32.3) i 

komór stabilizacji osadu Ob. 33.1/2, 
 stacja dmuchaw (pi tro) dla potrzeb zbiornika cieków dowo onych Ob. 09 i zbiornika osadu 

ustabilizowanego Ob. 10, 
 

W zachodniej cz ci budynku na obu kondygnacjach zlokalizowane b  pomieszczenia przeznaczone do 
mechanicznego oczyszczania cieków (strefa mokra), a w cz ci wschodniej pomieszczenia dmuchaw 
(strefa sucha). Kana y krat zlokalizowane b  na pi trze, a na poziomie parteru posadowiona b dzie 
konstrukcja wsporcza piaskownika oraz separator piasku z p uczk . W pomieszczeniu tym zainstalowany 

dzie równie  zestaw hydroforowy ZH-31. 

Odprowadzenie pulpy piaskowej do separatora poprzez pomp  zatapialna zamontowan  w leju 
piaskownika. Na ruroci gu pulpy piasku zasuwa no owa z nap dem elektrycznym oraz zasuwa no owa z 
nap dem r cznym 

W celu wzruszenia piasku przed rozpocz ciem pompowania doprowadzone b dzie spr one powietrze z 
kolektora w pomieszczeniu dmuchaw na poziomie +5,40. Na ruroci gu spr onego powierza uk ad 
zaworów odcinaj cych i zwrotnych, w tym zawór elektromagnetyczny w czony w uk ad sterowania 
odprowadzaniem pulpy i prac  separatora. 

Zestaw hydroforwy ZH-31 b dzie s  do zasilania w wod  urz dze  technologicznych takich jak: prasa 
ta mowa (p ukanie ta my) i separator z p uczk  piasku oraz do zraszania z a w komorze biofiltra 
punktu zlewnego. Zestaw hydroforowy jest kompletn  instalacj  wyposa ona w autonomiczny uk ad 
sterowania. W strefie suchej na pi trze budynku przewiduje si  instalacj  stacji dmuchaw pracuj cej na 
potrzeby obiektów zlokalizowanych w starym osadniku Imhoffa Ob. 09 i 10 (zbiornik cieków 
dowo onych i zbiornik osadu nadmiernego),  a na parterze zamontowane b  dmuchawy na potrzeby 
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instalacji napowietrzania zainstalowanej w nowym reaktorze biologicznym Ob. 32.3 oraz Ob. 33.1 i 2. W 
pomieszczeniu dmuchaw na pi trze przewidziano wydzielone pomieszczenie dla szaf zasilaj co-
sterowniczych, z których b  zasilane dmuchawy i pozosta e odbiorniki energii zlokalizowane  
w obr bie budynku Ob. 31 i nowego bloku oczyszczania. 

 

Zestawienie wyposa enia technologicznego 

Ozn. na 
schemacie 

 

Opis 

Ilo  
zainst. Typ / wielko  

Moc 
jedn. Uwagi 

[szt] [kW] 

1 2 4 5 6 7 

 

Obiekt nr 31 - Budynek 
mechanicznego 

oczyszczania cieków    

 

KM-31 Krata mechaniczna 1 

Typ Rodzaj - schodkowa 
Q=450 m3/h przy poziomie cieków: 

przed krat  h1 = 650 mm, 

za krat  h2 = 450 mm. 
Prze wit 3 mm 

Szeroko  u yteczna ok. 380 mm 

Szeroko  ca kowita ok. 480 mm 

Wysoko  ca kowita ok. 1810 mm 

Wysoko  zrzutu skratek ok. 1400 mm 

1,1 

Z w asn  szafk  zasilaj co-
sterownicz  

Z obudow   wentylowan   
(z kró cem do 

odprowadzenia powietrza 
owonnego) 

Szer. kana u - 500 mm 

PS-31 Prasa skratek 1 

Rodzaj - t okowa 
Q=0,5 m3/h 

ugo  ca kowita ok.1650 mm 

Wysoko  ca kowita ok. 260 mm 

Kosz zasypowy ok. 500 mm 

Wydajno  0,5 m3/h 

Agregat hydrauliczny - moc silnika 1,5 kW 

1,5 

Dostawa wraz z krat  
schodkow  

KR-31 Krata r czna 1 

Prze wit 10 mm 
Materia : stal nierdzewna 0H18N9 

Dostawca: wykonanie warsztatowe 
 

Szer. kana u - 600 mm 

PW-31 Piaskownik wirowy 
 

Rodzaj: wirowy z pier cieniem separuj cym 

Przepustowo  450 m3/h 

Wykonanie materia owe: 

pier cie  separuj cy - stal nierdzewna 

 

Konstrukcja elbetowa 

P-31 Pompa piasku 1 

Rodzaj - zatapialna z wirnikiem typu VORTEX 
z pow ok  ceramiczn  

Q=20 m3/h,  
H=4 m s .w. 

Napi cie: 400 V 

Pr d  znamionowy: 3,6A 

Pr dko  obrotowa silnika: 1420 min-1 

rednica kró ca t ocznego: DN 65 

Wymiar cia  sta ych <60 mm 

Masa pompy: 37 kg 

Wykonanie materia owe: 

Korpus silnika: eliwo 

Korpus t oczny: eliwo 

Wirnik: eliwo utwardzone pow ok  

1,3 

W zestawie kontrolery 
zawilgocenia komory 
olejowej i przegrzania 

silnika MTU-1 
 

Profil prowadnicy:  60 
mm  

Podwójne uszczelnienie 
mechaniczne 
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Ozn. na 
schemacie 

 

Opis 

Ilo  
zainst. Typ / wielko  

Moc 
jedn. Uwagi 

[szt] [kW] 

1 2 4 5 6 7 

ceramiczn  

Wa : stal nierdzewna 

Elementy z czne: stal nierdzewna 

Prowadnica: stal nierdzewna 

SP-31 
Separator piasku z 

uczk  1 

Qmax=15 l/s 
rednica ruby - 200 mm 

Masa urz dzenia: 905 kg 

Wykonanie materia owe:  
stal nierdzewna 

1,67 

Z w asn  szafk  
sterownicz  

Doprowadzenie wody 
technologicznej do 

ukania z zaworem 
elektromagnetycznym, 
spust organiki  zasuw  

no ow  z nap dem 
elektrycznym 

ZH-13 Zestaw hydroforowy 1 

Zestaw 4-pompowy 
Wydajno  zestawu  Q = 19,5 ÷ 36,0 m3/h 

(przy pracy 3 pomp) 

H=76,0 ÷ 50,0 m s .w. 
Napi cie 400 V 

rednice przy czy DN80 mm 
Wyposa enie zestawu: 

armatura odcinaj ca dla ka dej pompy, 
zawory zwrotne mi dzyko nierzowe dla 

ka dej pompy, 
przetwornik ci nienia na kolektorze 

ocznym  
zabezpieczenie przed prac  pomp na 

sucho tzw. suchobiegiem 
manometr kontrolny na ssaniu i 

oczeniu 
zbiornik przeponowy o pojemno ci 24 l, 

PN 10 bar na kolektorze t ocznym 
Wykonanie materia owe: 

orurowanie - stal nierdzewna, 
rama - stal nierdzewna 

12 

Demonta  instalacji typ. 
ZH- ICL5.4.80, prod. Instal 

Compact z Ob. 13 

Zmiana lokalizacji instalacji 

Wyposa enie szafy 
zasilaj co-

sterowniczej: 
- przetwornica 
cz stotliwo ci z 

wbudowanym filtrem 
przeciwzak óceniowy

m,  
- sterownik 

mikroprocesorowy, 
- panel operatorski z 

wy wietlaczem 
ciek okrystalicznym z 
mo liwo ci  nastaw i 
odczytu parametrów 

pracy zestawu 
hydroforowego,  

- aparatura 
zabezpieczaj co-

czeniow ,  
- roz cznik g ówny. 

 

DR-31.1 i 2 
DR-31.3 i 4 

Dmuchawy spr onego 
powietrza 4 

Rodzaj - rotacyjne 
Q=1470 m3/h,  
p=700 mbar 

Napi cie: 400 V 

Pr d znamionowy: 76,7 A 

Pr dko  obrotowa silnika:  2970 min-1 

Zawór ci nieniowy 
nastawa zaworu: 750 mbar 

Masa zestawu: 1475 kg 

 

45 

W obudowie 
wi koch onnej 

Rama no na ze 
zintegrowanym t umikiem 

oczenia 

Elastyczne  apy 
antywibracyjne,  

Przy cze z wbudowanym 
klapowym zaworem 

zwrotnym. 

umik na ssaniu 
zintegrowany z filtrem, 

Mufa z cybantami, DN150, 
na t oczeniu 

Silnik przystosowany do 
wspó pracy z falownikiem 

Falowniki w dostawie  
z dmuchawami 
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Ozn. na 
schemacie 

 

Opis 

Ilo  
zainst. Typ / wielko  

Moc 
jedn. Uwagi 

[szt] [kW] 

1 2 4 5 6 7 

DR-31.5 
DR-31.6 
DR-31.7 

Dmuchawy powietrza do 
Ob. 9 i 10 3 

Rodzaj - rotacyjne 
Q=250 m3/h,  
p=910 mbar 

Napi cie: 400 V 

Pr d znamionowy: 20,1 A 

Pr dko  obrotowa silnika: 2950 min-1 

Zawór ci nieniowy 
nastawa zaworu: 1000 mbar 

Masa zestawu: 420 kg 

 

11 

W obudowie 
wi koch onnej 

Rama no na ze 
zintegrowanym t umikiem 

oczenia 

Elastyczne  apy 
antywibracyjne,  

Przy cze z wbudowanym 
klapowym zaworem 

zwrotnym. 

umik na ssaniu 
zintegrowany z filtrem, 

Mufa z cybantami DN80, 
na t oczeniu 

Silnik przystosowany do 
wspó pracy z falownikiem 

Falowniki w dostawie  
z dmuchawami 

 

Przej cia ruroci gów przez ciany zbiorników poni ej zwierciad a cieczy wykona  jako podwójne przy 
yciu cuchów typu INTEGRA z elementami stalowymi ze stali nierdzewnej A2. 

Przej cia  „suche” wype ni  piank  PU. Powierzchnie piany, po usuni ciu jej nadmiaru, zabezpieczy   
zapraw  klejow . 

Wyposa enie technologiczne wewn trz zbiornika mocowa  do jego konstrukcji przy u yciu wsporników i 
uchwytów ze stali nierdzewnej za pomoc  kotew rozpr nych A2.  

Mocowanie  instalacji  do cian i  stropów wykona  przy  u yciu  wsporników ze stali  0H18N9 i  kotew A2.  
Wsporniki – wykonanie warsztatowe. 

W obr bie budynku Ob. 31 ruroci gi spr onego powietrza do obiektów Ob. 09, 10, 32.3, 33.1, 33.2 
nale y zaizolowa  termicznie:  

 ruroci gi do rednicy DN 250 (w cznie) - otuliny poliuretanowe 30 mm z os on  z blachy 
aluminiowej,  

 ruroci gi powy ej rednicy DN 250 - we na mineralna 30 mm z os on  z blachy aluminiowej  
Po czenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy  smarem przed zatarciem. 

 

Ruroci gi technologiczne: 

 Ruroci g  cieków  surowych  DN  400  mm  (d450,  PE  100  SDR17)  nale y  u  w  trakcie  prac  
budowlanych przed wykonaniem posadzki parteru.  

 Ruroci gi spr onego powietrza w obr bie budynku - od DN 80 ( 84 x 2 mm) do DN 300 ( 304 x 
2 mm), 0H18N9.  

 Ruroci gi powietrza z owonnego w obr bie budynku (od dmuchaw do rusztu RD-32) - DN 80 
( 84 x 2 mm), 0H18N9. 

 Ruroci g pulpy piaskowej - DN 100 ( 106 x 3 mm), 0H18N9. 

 Ruroci gi odp ywowe cieków z separacji piasku i organiki - stal nierdzewna od DN 80 mm ( 84 x 
2 mm) do DN 200 mm ( 204 x 2 mm), 0H18N9. 
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 Ruroci gi wody technologicznej - od DN 25 (d32 PE 100 SDR 17) do DN 80 mm(d90 PE 100 SDR 
17). 

Armatura: 

 Na ruroci gach t ocznych spr onego powietrza zamontowa  przepustnice odcinaj ce 
mi dzyko nierzowe  DN  80  mm  (dmuchawy  DR-31.5-7))  i  DN  150  (dmuchawy  DR-31.1-4)  -  na  
podej ciach do dmuchaw 

 Na kolektorach spr onego powietrza do poszczególnych komór zamontowa  przepustnice 
regulacyjne mi dzyko nierzowe DN 300 mm (do rusztów w Ob. 32.3) i DN 150 (do rusztów w Ob. 
33.1 i 33.2). 

 Na ruroci gu pulpy piaskowej zasuwy no owe mi dzyko nierzowe: 

 DN 100 mm z nap dem elektrycznym,  
 DN 100 mm z nap dem r cznym.  

 Na odprowadzeniu organiki z separatora piasku zasuwa no owa z nap dem elektrycznym DN 
150 mm (w dostawie separatora). Na doprowadzeniu wody technologicznej do p ukania piasku 
zawór elektromagnetyczny Dn 25 mm  (1") gwintowany (w dostawie separatora). 

 Na ruroci gu spr onego powietrza do wzruszania pulpy piaskowej w leju piaskownika uk ad 
zaworów odcinaj cych i zwrotnych, gwintowanych: 

 zawory kulowe odcinaj ce DN 20 mm, 
 zawór elektromagnetyczny DN 20 mm, 
 zawór zwrotny grzybkowy DN 20 mm. 

 Na  ruroci gach  wody  technologicznej  armatura  odcinaj ca  i  zwrotna  od  DN  25  do  DN  80.  Na  
po czeniu z instalacj  wody pitnej zawór antyska eniowy typ BA. 

 W po czeniach ko nierzowych nale y stosowa  ko nierze stalowe wyt aczane (mat 0H18N9) dla 
ruroci gów ze stali nierdzewnej oraz stalowe powlekane tworzywem sztucznym – dla ruroci gów 
z tworzyw sztucznych. Ko nierze na ci nienie 1 MPa. 

5.18.2 Obiekt 32 – Reaktor biologiczny 
Reaktor biologiczny Ob. 32 wraz z komorami stabilizacji osadu Ob. 33 s  obiektami nowymi, 
przewidzianymi do budowy w po udniowej cz ci oczyszczalni w bezpo rednim s siedztwie istniej cych 
osadników Imhoffa i nowoprojektowanego budynku oczyszczania mechanicznego Ob. 31 (na miejscu 
obecnego budynku odwadniania osadu i tacy ze zbiornikiem  PIX - obiekty te przewidziane s  do 
wyburzenia i przeniesienia w inne miejsca). W czasie normalnej pracy oczyszczalni do nowego reaktora 
biologicznego Ob. 32 b  dop ywa y cieki w ilo ci ok. 40% cznej ilo ci cieków dop ywaj cych z 
pompowni przy ul. kowej. Pozosta e ok. 60% cieków b dzie kierowane z komory rozdzia u za 
piaskownikiem do istniej cego reaktora cyrkulacyjnego Carrousel Ob. 03. 

Nowy ci g oczyszczania biologicznego b dzie si  sk ada  z nast puj cych elementów:  

 komora rozdzia u cieków KR-1, 
 komora selektora Ob. 32.1, 
 komora niedotleniona Ob. 32.2 (denitryfikacji), 
 komora tlenowa Ob. 32.3 (nitryfikacji).  

W selektorze cieki surowe b  mieszane z osadem recyrkulowanym z pompowni Ob. 36. Do 
utrzymywania w zawieszeniu mieszaniny cieków i osadu recyrkulowanego zainstalowane b dzie 
mieszad o zatapialne o osi poziomej. Z komory selektora cieki b  przep ywa y grawitacyjnie 
(przelewem ponad górn  kraw dzi ciany) do komory denitryfikacji, do której doprowadzane b  
równie cieki recyrkulowane z komory nitryfikacji (recyrkulacja wewn trzna). W komorze denitryfikacji 
zainstalowane b dzie mieszad o zatapialne Mx-32.2 z wci gark . Z komory denitryfikacji cieki b  
dop ywa y do komory nitryfikacji, w której zainstalowany b dzie system rusztów napowietrzaj cych.  
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W trybie pracy normalnej cieki recyrkulowane przep ywa y b  ruroci giem zainstalowanym przy dnie 
komory (wlot do ruroci gu przy komorze odp ywowej KO-1) z do pompowni recyrkulacji wewn trznej, w 
której zainstalowane b  dwie pompy recyrkulacji wewn trznej P-32.1/2 z wci gark . Pompy te b  
podawa y cieki do kana u pomiarowego usytuowanego na cianie bocznej komory nitryfikacji. W kanale 
zainstalowana b dzie zw ka pomiarowa z czujnikiem poziomu. Z koryta pomiarowego cieki z osadem 
czynnym b  kierowane do komory denitryfikacji (w miejscu dop ywu cieków surowych z selektora). W 
trybie pracy remontowej cieki do recyrkulacji wewn trznej b  pobierane z odp ywu z komory Ob. 
33.2, która wraz komor  Ob. 33.1 w czasie pracy remontowej b dzie pe ni a funkcj  komory nitryfikacji. 
W  tym  okresie  zasuwa  na  ruroci gu  recyrkulacji  wewn trznej  z  komory  Ob.  32.3  b dzie  zamkni ta,  a  
otwarte b  zasuwy na ruroci gu z komory Ob. 33.2 do pompowni recyrkulacji wewn trznej.   

Powietrze do napowietrzania cieków w trybie normalnej pracy oczyszczalni b dzie dostarczane z jednej 
dmuchawy zlokalizowanej na parterze budynku Ob. 31 (druga dmuchawa rezerwowa).  

W  okresie  remontu  reaktora  Carrousel  powietrze  do  komór  Ob.  32.3  oraz  Ob.  33.1  i  2  b dzie  
dostarczane z trzech dmuchaw zlokalizowanych w budynku Ob. 31. cznie przewiduje si  monta  4 
dmuchaw, w tym jedna rezerwowa.  

Projektowane komory b  mia y nast puj ce wymiary: 

Komora rozdzia u cieków KR-1 

Wymiary w planie (w wietle cian):   1600 x 2900 mm 

boko  ca kowita                               4200 mm 

 

Komora selektora Ob. 32.1 

Pojemno  czynna 118,7 m3 

Wymiary w planie (w wietle cian): 2900 x 6300 mm 

boko  ca kowita 7200 mm 

 

Komora denitryfikacji Ob. 32.2 

Pojemno  czynna 746 m3 

Wymiary w planie (w wietle cian): 8300 x 15500 mm 

boko  ca kowita 6500 mm 

 

Komora nitryfikacji Ob. 32.3 

Pojemno  czynna 1590 m3 

Wymiary w planie (w wietle cian): 14700 x 18800 mm 

boko  ca kowita 6500 mm 

Zbiornik reaktora biologicznego zaprojektowano jako wielokomorowy, szczelny zbiornik elbetowy z 
pomostem komunikacyjnym elbetowym. Dno zbiornika zaprojektowano na rz dnej 77,90 m n.p.m., 
korona zbiornika na rz dnej 84,40 m n.p.m. (tylko w rejonie komory rozdzia u i komory selektora rz dna 
korony wynosi 85,10). Komora selektora b dzie wykonana ze stropem elbetowym z otworem do 
monta u i obs ugi mieszad a zatapialnego. 
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Zestawienie wyposa enia technologicznego  

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis Ilo  

zainst. Typ / wielko  
Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 

Obiekt nr 32.1 - Zbiornik 
selektora z komor  
rozdzia u cieków     

Mx-32.1 Mieszad o zatapialne 1 

rednica mig a - 210 mm 

Pr dko  obrotowa: 1437 min-1 

Napi cie: 400 V 

Pr d znamionowy 3,7A 

Masa mieszad a:  41 kg 

Wykonanie materia owe: 

Korpus silnika: eliwo 

Wirnik i wa : stal  nierdzewna 

Uchwyt mieszad a: stal nierdzewna 

Elementy z czne: stal nierdzewna 
Prowadnica: stal nierdzewna 

1,5 

W zestawie kontrolery 
zawilgocenia komory 

olejowej i przegrzania silnika 
MTU-1 

 

Profil prowadnicy:  60 mm 

ZW-32.1 urawik z wci gark  1 

Typ PR-150 

Ud wig - 150 kg 

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

 

Do obs ugi mieszad a 

Z podstaw  do monta u 
poziomego  

 

      

 

Obiekt nr 32.2 i 3 - 
Reaktor biologiczny     

Mx-32.2 Mieszad o zatapialne 1 

rednica mig a: 400 mm 

Pr dko  obrotowa: ok. 680 min-1 

Napi cie: 400 V 
Pr d znamionowy 10,9A 

Masa mieszad a: 96  kg 

Wykonanie materia owe: 

Korpus silnika: eliwo 

Uchwyt mieszad a: eliwo, poliamid 

Elementy z czne stal nierdzewna 

Wirnik: stal nierdzewna 

Wa : stal nierdzewna 

Prowadnica: stal nierdzewna 

4 

W zestawie kontrolery 
zawilgocenia komory 

olejowej i przegrzania silnika 
MTU-1 

 
Profil prowadnicy:  60 mm 

RN-32.3-
(1÷10) 

Ruszt napowietrzaj cy  
w Ob-32.3 10 

Rodzaj dyfuzorów - rurowe  
36 dyfuzorów/sekcje, L=750 mm 

Wydajno  jedn. do 12 m3/h x dyfuzor 

Wykonanie materia owe: 

dyfuzory drobnop cherzykowe - 
PE/EPDM 

ruroci gi - stal nierdzewna 

 

Dyfuzory montowane do 
rusztu z stali nierdzewnej 

mocowanego do DNa 
komory, doprowadzenie 

powietrza do ka dej sekcji 
ruroci giem stalowym ze 

stali nierdzewnej 0H18N9. 

RD-32 
Ruszt powietrza 

owonnego  
w Ob-32.3 

1 

Rodzaj dyfuzorów - rurowe  
3 dyfuzory/sekcje, L=1200 mm 

Wydajno  jedn. do 30 m3/h x dyfuzor 

Dostawca: wykonanie warsztatowe 
Wykonanie materia owe: 

dyfuzory grubop cherzykowe- rura 
perforowana 

ruroci gi - stal nierdzewna 

- 
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Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis Ilo  

zainst. Typ / wielko  
Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

P-32.3.1 
P-32.3.2 

Pompy recyrkulacji 
wewn trznej 2 

Rodzaj - zatapialna wirowa z wirnikiem 
Contra block Plus 

Q=280 m3/h,  
H=3 m s .w. 

Pr dko  obrotowa silnika: 1460 min-1 

Napi cie: 400 V 
Pr d znamionowy 10,25A 

rednica kró ca t ocznego: DN 150 

Wymiar cia  sta ych <75 mm 

Masa pompy: 168 kg 

Wykonanie materia owe: 

Korpus silnika: eliwo 

Korpus t oczny: eliwo 

Wirnik: eliwo 

Wa : stal nierdzewna 

Elementy z czne: stal nierdzewna 

Prowadnica: stal nierdzewna 

4,9 

W zestawie kontrolery 
zawilgocenia komory 

olejowej i przegrzania silnika 
MTU-1 

Z prowadnic  i stop  
sprz gaj  

Silnik przystosowany do 
wspó pracy z falownikiem 
Podwójne uszczelnienie 

mechaniczne 

ZW-32.2 
ZW-32.3 urawik z wci gark  2 

Typ PR-300 

Ud wig - 300 kg 

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

 

Do obs ugi mieszad a i pomp 
recyrkulacji wewn trznej 

Z podstaw  do monta u 
poziomego (4 podstawy) 

       

Przej cia ruroci gów przez ciany zbiorników poni ej zwierciad a cieczy wykona  jako podwójne przy 
yciu cuchów typu INTEGRA z elementami stalowymi ze stali nierdzewnej A2. 

Przej cia  „suche” wype ni  piank  PU. Powierzchnie piany, po usuni ciu jej nadmiaru, zabezpieczy   
zapraw  klejow . 

Wyposa enie technologiczne wewn trz zbiornika mocowa  do jego konstrukcji przy u yciu wsporników i 
uchwytów ze stali nierdzewnej za pomoc  kotew rozpr nych A2.  

Mocowanie  instalacji  do cian i  stropów wykona  przy  u yciu  wsporników ze stali  0H18N9 i  kotew A2.  
Wsporniki – wykonanie warsztatowe. 

Po czenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy  smarem przed zatarciem. 

Pod czenie rusztów napowietrzaj cych wykona  zgodnie z wytycznymi dostawcy. 

Ruroci gi technologiczne: 

 Ruroci g  cieków  z  komory  rozdzia u  Kr-1  do  reaktora  Carrousel  -   DN  450  (d500  mm,  PE100  
SDR17). 

 Ruroci g  osadu  recyrkulowanego  (wewn trz  komory  selektora)  -  DN  350  (d400  mm,  PE100  
SDR17). 

 Ruroci g cieków dowo onych (wewn trz komory selektora) - DN 150 (d160 mm, PE100 SDR17). 

 Ruroci gi cieków recyrkulacji wewn trznej:  

 ruroci g z Ob. 32.3 do pomp P-32.1/2 - DN250 (d280 mm, PE100 SDR17), 
 ruroci g  t oczny  od  pomp  P-32.1/2  do  koryta  pomiarowego  KP  -  DN200  (ø204  x  2  mm),  

0H18N9, 
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 ruroci g z koryta pomiarowego do komory denitryfikacji Ob. 32.2 - DN450 (d500 mm, PE100 
SDR17), 

 Ruroci gi spr onego powietrza w obr bie reaktora biologicznego i komór stabilizacji osadu - od 
DN80 (ø84 x 2 mm) do DN300 (ø304 x 2 mm), 0H18N9.  

 Ruroci gi powietrza z owonnego w obr bie reaktora biologicznego (do rusztu RD-32) - DN80 
(ø84 x 2 mm), 0H18N9. 

 Ruroci gi powietrza z owonnego w obr bie komory stabilizacji Ob. 33.1 (do rusztu RD-33) - 
kolektor  DN  125  (d140  mmm,  PE  100  SDR  17),  podej cia  do  rusztów  DN80  (ø84  x  2  mm),  
0H18N9. 

 Ruroci gi t oczne osadu nadmiernego z pomp P-33.1/2 do zbiornika osadu Ob. 10 - DN 100 (d110 
mm, PE100 SDR17). 

 Ruroci gi pracuj ce okresowo (spust wód nadosadowych z Ob. 33.2, ruroci g recyrkulacji 
wewn trznej z KO-2 do pompowni recyrkulacji wewn trznej) nale y wyposa  w rury 
odpowietrzaj ce wyprowadzone ponad zwierciad o cieków/osadów. Ponadto na ruroci gu 
recyrkulacji wewn trznej z KO-2 do pompowni recyrkulacji wewn trznej (czynny tylko w okresie 
pracy remontowej) nale y wykona  odwodnienie z zasuw  DN 50 (zrzut do kanalizacji 
wewn trznej oczyszczalni) 

Armatura: 

 Na podej ciach do poszczególnych sekcji rusztów napowietrzaj cych w komorze Ob. 32.3 
przepustnice odcinaj ce DN 100 mm, mi dzyko nierzowe. 

 Na podej ciach do poszczególnych sekcji rusztów napowietrzaj cych w komorach Ob. 33.1 i 2 
przepustnice odcinaj ce DN 80 mm, mi dzyko nierzowe. 

 Na ruroci gu cieków recyrkulacji wewn trznej w komorze Ob. 32.3 (dop yw do pomp P-32.1/2) 
zasuwa klinowa ko nierzowa z nap dem r cznym, z wyd onym trzpieniem (obs uga z poziomu 
pomostu).   

 Na po czeniach ko nierzowych ruroci gów z urz dzeniami i armatur  ko nierze na ci nienie do 
1,0 MPa.  

 Nale y stosowa  ko nierze stalowe wyt aczane (0H18N9) dla ruroci gów ze stali nierdzewnej 
oraz stalowe powlekane tworzywem sztucznym – dla ruroci gów z tworzyw sztucznych. 

 Na przewodach odwadniaj cych ruszty napowietrzaj ce - zawory kulowe r czne DN15 mm. 

Wszystkie elementy wyposa enia tj mieszad a, prowadnice, urawiki powinny pochodzi  od jednego 
producenta i stanowi  system. 
 

5.18.3 Obiekt 34 – Pompownia po rednia z komor  rozdzia u cieków na osadniki 
Pompownia po rednia z komor  rozdzia u Ob.34 jest obiektem nowym, przewidzianym do budowy  
w centralnej cz ci oczyszczalni w bezpo rednim s siedztwie istniej cego reaktora Carrousel i 
istniej cych osadników wtórnych. Wszystkie cieki wraz z osadem czynnym b  odp ywa  z komory 
przelewowej reaktora Carrousel oraz z nowego reaktora do nowego obiektu - pompowni po redniej 
Ob.34. Pompownia b dzie mia a posta  zbiornika sk adaj cego si   
z pi ciu cz ci: 

 studnia pomp zatapialnych (mieszade  pompuj cych) 
 studnia centralna z trzema przelewami (po stronie t ocznej) 
 trzy studnie odp ywowe na poszczególne osadniki 

Do pompowania cieków przewiduje si  zastosowanie mieszade  pompuj cych. Zamontowane b  trzy 
mieszad a (2 mieszad a pracuj ce + 1 rezerwowe). Do monta u i demonta u mieszade  s  b  
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prowadnice i zestaw podno nikowy ( urawik z wci gark  mocowany bezpo rednio do betonu). Monta  
mieszade  pompuj cych za pomoc  ko nierzy sprz gaj cych wed ug zalece  producenta. 

Na wylocie ruroci gów t ocznych zamontowane b  klapy zwrotne ko nierzowe DN250 zabezpieczaj ce 
przed cofni ciem si cieków do reaktora Carrousel i nowoprojektowanego reaktora biologicznego. 

Praca mieszade  pompuj cych b  sterowane od poziomu cieków w komorze ssawnej. 

Rozdzia cieków b dzie realizowany poprzez przelewy prostok tne o d ugo ci proporcjonalnej do 
przep ywu cieków na poszczególne osadniki. Do Ob.35 kierowane b cieki w ilo ci 40% cieków 
dop ywaj cych do pompowni, natomiast do pozosta ych osadników po 30%.  Przelewy b  pracowa y 
jako niezatopione.  

Na ruroci gach cieków do osadników wtórnych zamontowane b  przep ywomierze 
elektromagnetyczne (studzienkach) i zasuwy mi kkouszczelnione do zabudowy w ziemi. 

Wentylacj  w studni mieszade  pompuj cych tworzy  b dzie rura nawiewna PVC Ø110 z nawiewk  oraz 
rura wywiewna PVC Ø110 z wywiewk .   

Zestawienie wyposa enia technologicznego  

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis Ilo  

zainst. Typ / wielko  
Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 

Obiekt nr 34 - 
Pompownia po rednia z 

komor  rozdzia u     

P-34.1 
P-34.2 
P-34.3 

Mieszad o pompuj ce  3 

Rodzaj - zatapialne 

Q=290 m3/h,  
H=0,75 m s .w. 

Pr dko  obrotowa: ok. 960 obr/min-1 

Napi cie: 400 V 

rednica mig a: 250 mm 

Masa mieszad a: 66 kg 

Wykonanie materia owe: 

Korpus silnika: eliwo 

Uchwyt mieszad a: stal nierdzewna 

Elementy z czne stal nierdzewna 

Wirnik: stal nierdzewna 

Wa : stal nierdzewna 

Prowadnica: stal nierdzewna 

2,8 

Z prowadnic  i przej ciem 
przez cian  (rura Dn 250 
mm), z klap  zwrotn  Dn 

250 mm 

Silnik przystosowany do 
wspó pracy z falownikiem, 

W zestawie czujniki 
przecieku i temperatury 

ZW-34 
PR 70/1000 ko – uraw 

upowy, obrotowy, z 
nap dem r cznym 

1 

Typ PR-70/1000ko 

Ud wig - 70 kg 

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

- 

Do obs ugi mieszad a 

Z podstaw  do monta u 
poziomego  

 

 

Przej cia wszystkich ruroci gów wykona  przy u yciu cuchów typu INTEGRA z elementami stalowymi 
l.A2. Przej cia ruroci gów poni ej zwierciad a cieczy wykona  jako podwójne. 

Ruroci gi technologiczne: 

 Ruroci g cieków z pompowni po redniej do osadnika wtórnego Ob.4.01 -  PEHD DN 300 (d355 
mm, PE100 SDR17). 

 Ruroci g cieków z pompowni po redniej do osadnika wtórnego Ob.4.02 -  PEHD DN 300 (d355 
mm, PE100 SDR17). 
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 Ruroci g  cieków  z  pompowni  po redniej  do  osadnika  wtórnego  Ob.35  -   PEHD  DN  400  (d450  
mm, PE100 SDR17). 

 Ruroci g cieków z osadem czynnym z reaktora Carrousel Ob.03 do pompowni po redniej Ob.34 
-  PEHD DN 400 (d450 mm, PE100 SDR17). 

 Ruroci g cieków z osadem czynnym z komory stablizacji osadu Ob.33.1 i 33.2 do pompowni 
po redniej Ob.34 -  PEHD DN 450 (d500 mm, PE100 SDR17). 

 

Armatura: 

 Na ruroci gu cieków z mieszad ami pompuj cymi zamontowane zostan  klapy zwrotne 
ko nierzowe DN250. Na po czeniach ruroci gów z urz dzeniami i armatur  ko nierze stalowe 
powlekane tworzywem sztucznym, ci nienie nominalne do 1,0 MPa.  

5.18.4 Obiekt 4.1 i 4.2 oraz 35 – Osadniki wtórne 
Osadniki wtórne Ob.4.01 i 4.02 s  obiektami istniej cymi, zlokalizowanym przy reaktorze Carrousel 
Ob.03. Dwa istniej ce osadniki wtórne – radialne, o rednicy 16 m i powierzchni czynnej 195 m2 ka dy, 
zostan  zmodernizowane. W zakres modernizacji b dzie wchodzi  przede wszystkim wymiana zgarniaczy 
osadu oraz zmiana sposobu odprowadzania cz ci p ywaj cych i monta  nowych stalowych koryt 
odp ywowych z dwustronnym przelewem i deflektorem cz ci p ywaj cych. W bie niach osadników 
zostan  wyci te rowki w których umieszczone b  kable grzejne dla podgrzewania bie ni  
w okresie zimowym. Wszystkie zgarniacze wyposa one b  we w asne lokalne szafki zasilaj co-
sterownicze. 

Zestawienie wyposa enia technologicznego  

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis Ilo  

zainst. Typ / wielko  
Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 
Obiekt nr 04.1 i 04.2 – 

Osadniki wtórne     

ZO-35 Zgarniacz w osadniku 
wtórnym 1 

rednica - 16 m   
Zgarniacz w  osadniku wtórnym, na 

istniej cej kolumnie centralnej  
Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

2,35 

Wymiana istniej cych 
zgarniaczy osadów i cz ci 

ywaj cych, monta  
nowych koryt stalowych z 
dwustronnym przelewem, 

Adaptacja istn. koryt 
elbetowych  do usuwania 

cz ci p ywaj cych 

N-35 Nap d zgarniacza typ:  1  0,12 
 

P-35 Pompa flotatu: 0 1  1,1 
 

S-35 
limakowy uk ad do 
zgarniania flotatu 1 

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 0H18N9 
0,12 

 

SZ-35.1 Szczotka do czyszczenia 
koryta 1 

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 0H18N9 
0,37 

 

SZ-35.2 Szczotka do czyszczenia 
bie ni 

1 
Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 0H18N9 
0,37 

 

 

Przej cia wszystkich ruroci gów wykona  przy u yciu cuchów typu INTEGRA z elementami stalowymi 
kl.A2. Przej cia ruroci gów poni ej zwierciad a cieczy wykona  jako podwójne. 
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Wyposa enie technologiczne wewn trz zbiornika mocowa  do jego konstrukcji przy u yciu wsporników i 
uchwytów ze stali nierdzewnej za pomoc  kotew rozporowych z elementami stalowymi klasy A2. 

 

Ruroci gi technologiczne: 

 Ruroci g cieków z pompowni po redniej Od.34 do osadnika wtórnego Ob.4.01 i 4.02 - PEHD DN 
300 (d355x21,1mm, PE100 SDR17). 

 Ruroci g osadu nadmiernego z osadnika wtórnego Ob.4.01 i 4.02 do pompowni osadu 
nadmiernego Ob.06 - PEHD DN 250 (d300x21,1mm, PE100 SDR17). 

 Ruroci g cieków oczyszczonych z osadnika wtórnego Ob.4.01 i 4.02 do pompowni przewa owej- 
PEHD DN 300 (d355x21,1mm, PE100 SDR17). 

 Ruroci g cz ci p ywaj cych z osadnika wtórnego Ob.4.01 i 4.02 do pompowni cz ci 
ywaj cych Ob.37- PVC-U DN 150 (d160x4,0mm, PVC-U SDR41 SN4 ). 

 

Osadnik wtórny Ob.35 jest obiektem nowym, zlokalizowanym pomi dzy istniej cym osadnikiem 
wtórnym Ob.4.01 i nowoprojektowan  suszarni  osadu. Z uwagi na wyst puj ce wysokie przep ywy 
cieków w okresie opadów atmosferycznych oraz w celu zmniejszenia obci enia istniej cych osadników 

przewiduje si  budow  trzeciego osadnika – osadnika wtórnego Ob.35.  

40 % cieków z pompowni po redniej Ob.34 kierowane b dzie do osadnika wtórnego Ob.35. Zadaniem 
osadników wtórnych jest oddzielenie osadu czynnego od cieków oczyszczonych w procesie 
sedymentacji.  

Podczas tego etapu pracy oczyszczalni k aczki osadu czynnego opadaj  na dno osadnika jednocze nie si  
zag szczaj c. Natomiast sklarowane cieki odp ywa  b  przez przelewy do koryta odp ywowego, sk d 
dalej kierowane b  do istniej cej pompowni przewa owej Ob.05. Osad denny zgarniany b dzie za 
pomoc  zgrzeb a do centralnego leja i odprowadzany do pompowni osadu nadmiernego Ob.36 wraz z 
pompowni  osadu recyrkulowanego Ob.06. Cz ci p ywaj ce z powierzchni zwierciad a cieków 
zgarniane b  do kub a zrzutowego flotatu, z którego pompowo odprowadzane b  poza osadnik, do 
pompowni cz ci p ywaj cych Ob.37. 

Projektowany osadnik b dzie mia  nast puj ce wymiary: 

Wewn trzna rednica osadnika: Ø18000 mm 

boko  ca kowita: 3600 mm 

 

Osadnik wyposa ony w radialny zgarniacz denny osadu z pomostem jezdnym, koryta odp ywowe z 
przelewami pilastymi oraz zespó  transportuj cy cz ci p ywaj ce. 

Elementy zgarniacza: 

 zgrzeb a denne zako czone gum  do zgarniania osadów z dna (zgrzeb o wyposa one w kó ka 
prowadz ce po dnie osadnika), 

 limakowy uk ad odbioru cz ci p ywaj cych z systemem pompowym odprowadzania flotatu, 

 szczotki do samoczynnego czyszczenia koryta odp ywowego i bie ni wyposa one w oddzielne 
nap dy ( pr dko  obrotów – 70 obr./min). 

Wyposa enie pomostu: 

  ogumowane ko a jezdne, wzmacniane, 

  wysuwana drabina wej ciowa oraz awaryjna wewn trzna mocowane do por czy pomostu, 
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  konstrukcja pomostu wytrzyma a na skr canie i drgania oraz obci enie od ci aru w asnego 
oraz dodatkowych obci  komunikacyjnych, eksploatacyjnych i wiatru; pomost wy ony 
antypo lizgowymi kratkami, 

  szafa zasilaj co-sterownicza, 

  o wietlenie pomostu z mo liwo ci  za czenia w szafie i przy wej ciu na pomost. 

Wykonanie ca ci ze stali nierdzewnej 0H18N9 

W bie ni osadnika zatopione potrójne kable grzejne dla podgrzewania w okresie zimowym. 

Wej cie na pomost – schody wykonane ze stali nierdzewnej. 

Zestawienie wyposa enia technologicznego  

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis 

Ilo  
zainst. Typ / wielko  

Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 
Obiekt nr 35 – Osadnik 

wtórny     

ZO-35 Zgarniacz w osadniku 
wtórnym 1 

rednica - 18 m   
Zgarniacz w  osadniku wtórnym, na stalowej 

kolumnie centralnej  
Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

2,35 

Zgarniacz dna, powierzchni 
z mechanicznym 

nagarnianiem, koryto 
stalowe przelewowe z 

dwustronnym przelewem 
pilastym i desk  szumow  

 

N-35 Nap d zgarniacza typ:  1  0,12 
 

P-35 Pompa flotatu:  1 

Q=26,1 m3/h 

H=2,2 m 

rednica kró ca ssawnego DN50 

rednica kró ca t ocznego DN50 

1,1 

 

S-35 limakowy uk ad do 
zgarniania flotatu 

1 
Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna DIN 1.4301 
0,12 

 

SZ-35.1 Szczotka do czyszczenia 
koryta 1 

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna DIN 1.4301 
0,37 

 

SZ-35.2 Szczotka do czyszczenia 
bie ni 

1 
Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna DIN 1.4301 
0,37 

 

 

Ruroci gi technologiczne: 

 Ruroci g cieków z pompowni po redniej Od.34 do osadnika wtórnego Ob.35 - PEHD DN 400 
(d450x26,6mm, PE 100 SDR17). 

 Ruroci g osadu nadmiernego z osadnika wtórnego Ob.35 do pompowni osadu Ob.36 - PEHD DN 
300 (d355x21,1mm, PE 100 SDR17). 

 Ruroci g cieków oczyszczonych z osadnika wtórnego Ob.35 do pompowni przewa owej Ob.05 - 
PEHD DN 300 (d355x21,1mm, PE 100 SDR17). 

 Ruroci g cz ci p ywaj cych z osadnika wtórnego Ob.35 do pompowni cz ci p ywaj cych Ob.37- 
PEHD DN 150 (d180x10,7mm, PE 100 SDR17). 
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5.18.5 Obiekt 5 – Pompownia przewa owa 
Pompownia przewa owa jest istniej cym obiektem, zlokalizowanym w pobli u stacji zlewczej cieków 
dowo onych. Modernizacja istniej cej pompowni przewa owej nie wchodzi w zakres niniejszego zadania 
inwestycyjnego. Na pompowni zainstalowana b dzie automatyczna stacja poboru próbek (tzw. sampler) 
z w asn  szafk  zasilaj co-sterownicz , przystosowana do pracy na zewn trz. Próbki cieków 
oczyszczonych b  próbami zbiorczymi z 24 godzin pobrane przez aparat do poboru prób 
proporcjonalnie do nat enia przep ywu. 

Zestawienie wyposa enia technologicznego  

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis Ilo  

zainst. Typ / wielko  
Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 
Obiekt nr 05 - 

Pompownia przewa owa     

ASPP Automatyczna stacja 
poboru próbek 1 

Pompa perystaltyczna, 
Butelki 24 × 1 dm3, 

Os ona termoizolacyjna 
Komora przechowywania prób z uk adem 

ch odzenia, 

2,0 

Pobór próbek 
proporcjonalny do 

przep ywu, 
Wspó praca z 

zewn trznym pomiarem 
przep ywu, 
Sterownik z 

wy wietlaczem LCD, 
Zabudowa zewn trzna (-

20°C do +40°C) 

 

Przej cia wszystkich ruroci gów wykona  przy u yciu cuchów typu INTEGRA z elementami stalowymi 
kl.A2. Przej cia ruroci gów poni ej zwierciad a cieczy wykona  jako podwójne. 

Wyposa enie technologiczne mocowa  do konstrukcji przy u yciu wsporników i uchwytów ze stali 
nierdzewnej za pomoc  kotew rozporowych z elementami stalowymi klasy A2. 

5.18.6 Obiekt 36 – Pompownia osadów recyrkulowanych i nadmiernych 
Pompownia osadu nadmiernego Ob. 06 i Ob.36 pompownia osadu recyrkulowanego jest obiektem 
cz ciowo nowym, przewidzianym do budowy w centralnej cz ci oczyszczalni w bezpo rednim 

siedztwie istniej cego reaktora Carrousel. W pompowni zainstalowane zostan  trzy zatapialne pompy 
osadu recyrkulowanego oraz jedna pompa osadu nadmiernego (druga pompa b dzie stanowi a rezerw  
magazynow ). W cz ci suchej pompowni b dzie zlokalizowana komora zasuw. 

Wykonane zostan  dwa ruroci gi osadu recyrkulowanego, z których jeden prowadzi  b dzie do 
projektowanej komory selektora KS-2 Ob.32, natomiast przy pomocy drugiego osad t oczony b dzie do 
komory odp ywowej obecnej pompowni osadu recyrkulowanego, sk d istniej cym ruroci giem b dzie 
kierowany do komory selektora KS-1. Ruroci g osadu nadmiernego w trybie pracy normalnej b dzie 
kierowany do komory stabilizacji osadu Ob.33, za  w trybie pracy remontowej - do zbiornika osadu - 
zag szczacza Ob.10. 

Na ruroci gach t ocznych osadu recyrkulowanego i nadmiernego przewiduje si  monta  
przep ywomierzy elektromagnetycznych. 

W trybie pracy normalnej jedna pompa b dzie wspó pracowa a z uk adem reaktora Carrousel, a druga  
z uk adem nowego ci gu. Trzecia pompa b dzie stanowi a rezerw . 

W trybie pracy remontowej b  pracowa y dwie pompy recyrkulacji osadu (trzecia rezerwowa). 

Wentylacj  w komorze z zasuwami tworzy  b dzie rura nawiewna PVC Ø110 z nawiewk  oraz rura 
wywiewna PVC Ø110 z wywiewk .   
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Projektowana pompownia b dzie mia a nast puj ce wymiary: 

Wymiary w planie cz.1: 3070 x 4400 mm 

boko  ca kowita 3950 mm 

Wymiary w planie cz.2: 12950x 2750 mm 

boko  ca kowita 4250 mm 

dzie to komora elbetowa ze stropem wyniesionym ponad teren, sk adaj ca si  z 5 wydzielonych 
komór (komora pomp, komora zasuw, 3 komory dop ywowe) po czona z rozbudowanym, istniej cym 
budynkiem pompowni (w istniej cym budynku pompowni przewiduje si  zburzenie pó nocno-
wschodniej ciany zewn trznej i przed enie cian bocznych w celu po czenia go z 
nowoprojektowanym obiektem 36). 

Dno nowej cz ci pompowni zaprojektowano na rz dnej 78,80 m n.p.m., korona nowej cz ci pompowni 
znajdowa  si  b dzie na rz dnej 84,75 m n.p.m. Pompownia nad cz ci  zasuw b dzie wykonana ze 
stropem elbetowym. Reszta nowych komór pompowni przykryta b dzie blach  ryflowan . 

Osad b dzie p yn  z ka dego osadnika do innej komory. Nast pnie przelewami b dzie rozp ywa  si  do 
komory z pompami. Sk d osad recyrkulowany b dzie p yn  do reaktora Carrousel i do komory selektora 
Ob.32. Osad nadmierny pompowany b dzie do komory stabilizacji osadu Ob.33 i zag szczacza osadu. 
Ob10. 

Zestawienie wyposa enia technologicznego  

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis 

Ilo  
zainst. Typ / wielko  

Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 

Obiekt nr 06 i 36 - 
Pompownia osadu 

nadmiernego i 
pompownia osadu 
recyrkulowanego 

    

P-36.1 
P-36.2 
P-36.3 

Pompa recyrkulacji osadu  3 

Rodzaj - zatapialna 
Q=200 m3/h,  
H=4,6 m s .w. 

Pr dko  obrotowa silnika: ok. 1470 min-1 

Napi cie: 400 V 

rednica kró ca t ocznego: DN 150 

Wymiar cia  sta ych: <100 mm 
Masa pompy: ok. 190 kg 

Wykonanie materia owe: 
Korpus silnika: eliwo 

Korpus t oczny: eliwo 

Wirnik: eliwo 

Wa : stal nierdzewna 

Elementy z czne: stal nierdzewna 
Prowadnica: stal nierdzewna 

6,0 

Z prowadnic  i stop  
sprz gaj  

Silnik przystosowany do 
wspó pracy z falownikiem 

W zestawie czujniki 
przecieku i temperatury 
Podwójne uszczelnienie 

mechaniczne 

Monta  pomp wed ug 
zalece  producenta 

 

P-36.4 
P-36.5 

Pompa osadu 
nadmiernego  2 

Rodzaj - zatapialna 
Q=25 m3/h,  
H= 6 m s .w. 

Wolny przelot <60 mm 

Napi cie: 400 V 

Pr dko  obrotowa silnika: ok. 1400 min-1 

rednica kró ca t ocznego: DN 65 
Masa pompy: ok. 40 kg 

Wykonanie materia owe: 

1,3 

Demonta  istn. pompy 
zatapialnej w Ob. 06 i 

monta  nowej pompy ze 
stop  sprz gaj  w Ob. 36 

(druga pompa - rezerwa 
magazynowa) 

W zestawie czujniki 
przecieku i temperatury 
Podwójne uszczelnienie 

mechaniczne 

Monta  pomp wed ug 
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Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis 

Ilo  
zainst. Typ / wielko  

Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

Korpus silnika: eliwo 

Korpus t oczny: eliwo 

Wirnik: eliwo 

Wa : stal nierdzewna 

Elementy z czne: stal nierdzewna 

zalece  producenta 

 

ZW-36.1 

ZW-36.2 

PR 300 ko – uraw 
upowy, obrotowy, z 

nap dem 
2 

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna  

Do obs ugi pomp 
osadowych  

Ud wig wci garki 
dostosowany do ci aru 

pomp 

Monta  na stopie 
bezpo rednio do betonu 

PR-36.1 

PR-36.2 

Przep ywomierz 
elektromagnetyczny  

DN 250 typ:  
 

2    

PR-36.3 

Przep ywomierz 
elektromagnetyczny  

DN 100 typ:  
 

1    

 

Przej cia wszystkich ruroci gów wykona  przy u yciu cuchów typu INTEGRA z elementami stalowymi 
kl.A2. Przej cia ruroci gów poni ej zwierciad a cieczy wykona  jako podwójne. 

Wyposa enie technologiczne wewn trz zbiornika mocowa  do jego konstrukcji przy u yciu wsporników i 
uchwytów ze stali nierdzewnej za pomoc  kotew rozporowych z elementami stalowymi klasy A2. 

 

Ruroci gi technologiczne: 

 Ruroci g cieków z osadnika wtórnego Ob.4.01 do pompowni osadu recyrkulowanego Ob.36 -  
PEHD DN 250 (d280 mm, PE 100 SDR 17). 

 Ruroci g cieków z osadnika wtórnego Ob.4.02 do pompowni osadu recyrkulowanego Ob.36 -  
PEHD DN 250 (d280 mm, PE 100 SDR 17). 

 Ruroci g cieków z osadnika wtórnego Ob.35 do pompowni osadu recyrkulowanego Ob.36 -  
PEHD DN 300 (d355 mm, PE 100 SDR 17). 

 Ruroci g cieków z pompowni osadu recyrkulowanego Ob.36 do istniej cego Carrousel 
(wewn trz budynku) -  PEHD DN 250 (d280 mm, PE 100 SDR 17). 

 Ruroci g cieków z pompowni osadu recyrkulowanego Ob.36 do istniej cego Carrousel 
(istniej cy) - DN 300 x 2 

 Ruroci g cieków z pompowni osadu recyrkulowanego Ob.36 do komory selektora Ob.32 
(wewn trz budynku) -  PEHD DN 250 (d280 mm, PE 100 SDR 17). 

 Ruroci g cieków z pompowni osadu recyrkulowanego Ob.36 do komory selektora Ob.32 - PEHD 
DN 350 (d400 mm, PE 100 SDR 17). 

 Ruroci g cieków z pompowni osadu nadmiernego Ob.06 do komory stabilizacji osadu Ob.33 i 
zag szczacza osadu Ob.10 -  PEHD DN 100 (d110 mm, PE 100 SDR 17). 

 Ruroci g cieków dowo onych ze zbiornika u redniaj cego Ob.09 do komory selektora KS-1 i KS-
2 (istniej cy) – DN 150 
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Armatura: 

 36/ZN01, 36/ZN02, 36/ZN03 – zasuwa no owa mi kkouszczelniona krótka DN200, L=60mm – 
zainstalowana na ruroci gu osadu recyrkulowanego DN200, 

 36/ZN04, 36/ZN05, 36/ZN06, 36/ZN07, 36/ZN08 – zasuwa no owa mi kkouszczelniona krótka 
DN250, L=70mm – zainstalowana na ruroci gu osadu recyrkulowanego DN250, 

 36/ZN09, 36/ZN10 – zasuwa no owa mi kkouszczelniona krótka DN100, L=50mm – 
zainstalowana na ruroci gu osadu nadmiernego DN100, 

 36/ZW01, 36/ZW02, 36/ZW03 – zawór kulowy zwrotny, ko nierzowy DN200, L=500mm – 
zainstalowany na ruroci gu osadu recyrkulowanego DN200, 

 36/ZW04 – zawór kulowy zwrotny, ko nierzowy DN100, L=300mm – zainstalowany na ruroci gu 
osadu nadmiernego DN100. 

Na po czeniach ruroci gów z urz dzeniami i armatur  ko nierze stalowe powlekane tworzywem 
sztucznym, ci nienie nominalne do 1,0 MPa.  

Po czenia projektowanych ruroci gów z istniej cymi ruroci gami nale y zweryfikowa  i dopasowa  w 
trakcie realizacji. 
 

5.18.7 Obiekt 33.1 i 33.2 – komora stabilizacji osadu nadmiernego 
Lokalizacja zbiorników bezpo rednio przy istniej cym osadniku Imhoffa. Komory stabilizacji osadu 
po czone s  funkcjonalnie z nowym reaktorem biologicznym Ob. 32. Zbiorniki komór stabilizacji 
zaprojektowano jako oddylatowane, szczelne zbiorniki elbetowe z pomostem komunikacyjnym 
elbetowym. Dno zbiornika zaprojektowano na rz dnej 77,90 m n.p.m., korona zbiornika na rz dnej 

84,40 m n.p.m. W komorze KO-1 otwór w cianie dzia owej B x H = 600 x 800 mm (zamkni cie zastawk  
na cienn ). Komora odp ywowa KO-2 b dzie wykonana ze stropem elbetowym z otworem 
obs ugowym.  

Projektowane komory b  mia y nast puj ce wymiary: 

Komora odp ywowa KO-1 

Wymiary w planie (w wietle cian): 800 x 6600 mm 

boko  ca kowita 2600 mm 

Komora stabilizacji Ob. 33.1 

Pojemno  czynna 711 m3 

Wymiary w planie (w wietle cian): 6600 x 19600 mm 

boko  ca kowita 6500 mm 

Komora stabilizacji i zag szczania Ob. 33.2 

Pojemno  czynna 545 m3 

Wymiary w planie (w wietle cian): 6000 x 16500 mm 

boko  ca kowita 6500 mm 

Komora odp ywowa KO-2 

Wymiary w planie (w wietle cian): 1650 x 2400 mm 

boko  ca kowita 6500 mm 

W trybie normalnej pracy oczyszczalni osad nadmierny z pompowni osadu recyrkulowanego Ob. 36 
dzie pompowany do komór stabilizacji osadu Ob. 33.1 i 2. Na ruroci gu t ocznym zaprojektowano 

armatur  zaporow  oraz przep ywomierz. Ilo  odprowadzanego osadu nadmiernego b dzie okre lana z 
poziomu Centralnej Dyspozytorni.  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-15/386 
ST-15 Instalacje technologiczne, wyposa enie technologiczne, monta  

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

W zbiorniku osadu nadmiernego Ob. 33.1 prowadzone b dzie jego magazynowanie i napowietrzanie. 
Zak ada si  napowietrzanie ci e. W komorze Ob. 33.2 poza napowietrzaniem osad nadmierny b dzie 
równie  zag szczany. W tym celu przewiduje si  monta  mieszad a i dekantera na p ywakach. Po fazie 
napowietrzania osad b dzie mieszany, po czym nast pi faza sedymentacji i dekantacji. Mieszanie b dzie 
prowadzone równie  w przypadku przekroczenia maksymalnego zadanego st enia tlenu - nast pi 
zamkni cie przepustnicy na ruroci gu powietrza. Woda nadosadowa b dzie odprowadzana poprzez 
dekanter do kanalizacji wewn trznej oczyszczalni, a osad zag szczony b dzie przepompowany do 
zbiornika Ob. 10. 

W okresie pracy normalnej w zbiornikach Ob. 33.1 i 2 b dzie prowadzony proces stabilizacji osadu, 
natomiast w okresie pracy remontowej zbiorniki te b  pe ni y funkcj  komór nitryfikacji. W okresie 
pracy normalnej zastawka 33/ZR b dzie otwarta, natomiast w okresie pracy remontowej powinna by  
zamkni ta. 

W czasie pracy normalnej poziom osadu w komorze Ob. 33.2 powinien by  utrzymywany poni ej 
kraw dzi przelewu przy komorze odp ywowej KO-2 (zak adany maksymalny poziom nape nienia komór 
Ob. 33.1 i 2 - 5,50 m od dna). Odprowadzanie osadu do zbiornika Ob. 10 pompami P-33.1/2.  

W okresie pracy remontowej cieki z osadem czynnym b  przep ywa y przez kraw  przelewu 
(rz dna  ok.  83,60)  do  komory  odp ywowej  KO-2,  a  nast pnie  ruroci giem  d500  PE100  SDR  17  do  
pompowi po redniej Ob. 34. W tym okresie b dzie równie  prowadzona recyrkulacja wewn trzna z 
komory Ob. 33.2 do komory denitryfikacji poprzez pompowni  recyrkulacji wewn trznej. 

 
Zestawienie wyposa enia technologicznego  

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis Ilo  

zainst. Typ / wielko  
Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 

Obiekt nr 33.1 i 2 - 
Komora stabilizacji osadu 

nadmiernego     

Mx-33. 1 Mieszad o zatapialne 1 

rednica mig a - 650 mm 

Pr dko  obrotowa: ok. 470 min-1 

Napi cie znamionowe: 400 V 

Pr d znamionowy 18,2A 

Masa mieszad a: 150 kg 

Wykonanie materia owe: 

Korpus silnika: eliwo 

Uchwyt mieszad a: eliwo, poliamid 

Elementy z czne stal nierdzewna 

Wirnik: stal nierdzewna 

Wa : stal nierdzewna 

Prowadnica: stal nierdzewna 

5 

W zestawie kontrolery 
zawilgocenia komory 
olejowej i przegrzania 

silnika MTU-1 

 

Profil prowadnicy:  100 
mm 

RN-33.1 
RN-33.2 

Ruszt napowietrzaj cy w 
Ob-33.1 i 2 10 

Rodzaj dyfuzorów - rurowe 18 dyfuzorów, 
L=750 mm 

Wydajno  jedn. do 12 m3/h 

Wykonanie materia owe: 

dyfuzory drobnop cherzykowe - 
PE/EPDM 

ruroci gi - stal nierdzewna 

 

Dyfuzory montowane do 
rusztu z stali nierdzewnej 

mocowanego do dna 
komory, doprowadzenie 

powietrza do ka dej sekcji 
ruroci giem stalowym ze 

stali nierdzewnej 0H18N9. 

P-33.2.1 
P-33.2.2 

Pompy osadu 
ustabilizowanego 2 

Rodzaj - zatapialna wirowa z wirnikiem 
Vortex 

Q=50 m3/h,  
H=6,2 m s .w. 

Napi cie: 400 V 

2,2 

Z prowadnic  i stop  
sprz gaj  

Silnik przystosowany do 
wspó pracy z falownikiem 

W zestawie kontrolery 
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Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis Ilo  

zainst. Typ / wielko  
Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

Pr d znamionowy: 5,15A 

Pr dko  obrotowa silnika: 1412 min-1 

rednica kró ca t ocznego: DN 80 

Wymiar cia  sta ych: <80 mm 

Masa pompy: 45 kg 

Wykonanie materia owe: 

Korpus silnika: eliwo 

Korpus t oczny: eliwo 

Wirnik: eliwo 

Wa : stal nierdzewna 

Elementy z czne: stal nierdzewna 
Prowadnica: stal nierdzewna 

zawilgocenia komory 
olejowej i przegrzania 

silnika MTU-1 

Podwójne uszczelnienie 
mechaniczne 

DK-33 Dekanter wody 
nadosadowej 1 

Q=60 m3/h 

Dostawca: wykonanie warsztatowe 
Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

 

Wykonanie warsztatowe 

Z w em elastycznym DN 
100 mm 

ZW-33.1 urawik z wci gark  1 

Typ PR-150 

Ud wig - 150 kg 

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

 

Do obs ugi pomp 
osadowych 

Z podstaw  do monta u 
poziomego (1 podstawa) 

ZW-33.2 urawik z wci gark  1 

Typ PR-300 

Ud wig - 300 kg 

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

 

Do obs ugi mieszad a 

Z podstaw  do monta u 
poziomego (2 podstawy) 

 

5.18.8 Obiekt 9 i 10 -  zbiornik u redniaj cy cieków dowo onych i zbiornik osadu nadmiernego 
Zbiornik u redniaj cy cieków dowo onych Ob. 09 i zbiornik osadów nadmiernych (zag szczacz) Ob. 10 

 zlokalizowane w istniej cym dwukomorowym zbiorniku przebudowanego przed laty osadnika 
Imhoffa. Jedna z istniej cych komór osadnika Imhoffa b dzie pe ni a tak  sam  funkcj  jak obecnie, tzn. 

dzie stanowi a zbiornik u redniaj cy cieków dowo onych z mo liwo ci  ich napowietrzania. 

W tym celu lej komory zostanie cz ciowo wyp ycony. Na nowym, p askim dnie zostan  zainstalowane 
ruszty napowietrzaj ce, do których doprowadzone b dzie powietrze ze stacji dmuchaw (Ob. 31 - pi tro). 
Przewiduje si  wymian  pomp cieków u rednionych. Komora zostanie zhermetyzowana (zdejmowalne 
przykrycie z tworzyw sztucznych), a z owonne powietrze b dzie odprowadzone do komory stabilizacji 
osadu nadmiernego Ob. 33.1 poprzez dmuchaw  bocznokana ow . 

W czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni cieki u rednione i od wie one b  podawane pompami 
zatapialnymi P-09.1/2 zainstalowanymi na prowadnicach przy pomo cie obs ugowym bezpo rednio do 
reaktora Carrousel, a w trybie tzw. pracy remontowej cieki b  podawane do nowej komory selektora 
- obiekt 32.1 (tylko w okresach nocnych i okresach mniejszych dop ywów cieków z kanalizacji). 

W okresie normalnej pracy oczyszczalni osad nadmierny z pompowni osadu Ob. 36 b dzie pompowany 
do komory stabilizacji Ob. 33.1, w której b dzie intensywnie napowietrzany spr onym powietrzem ze 
stacji dmuchaw Ob. 31. Z komory stabilizacji 33.1 osad b dzie przep ywa  do komory Ob. 33.2, w której 

dzie cyklicznie napowietrzany, mieszany i zag szczany (po zatrzymaniu napowietrzania i mieszania 
nast pi faza sedymentacji, a nast pnie dekantacji wód nadosadowych). Osad ustabilizowany i cz ciowo 
zag szczony b dzie podawany pompowo do zbiornika -zag szczacza Ob.10. W zbiorniku tym osad 
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nadmierny b dzie magazynowany, napowietrzany, u rednianyi zag szczany. Zak adamy, e osad 
nadmierny o st eniu ok. 1,5-2,5% sm b dzie odprowadzany pompowo do stacji odwadniania Ob. 11Z. 
Przed rozpocz ciem pompowania osadu nale y wy czy  napowietrzanie w celu przeprowadzenia 
zag szczania osadu. Sklarowane wody nadosadowe b  odprowadzane do kanalizacji wewn trznej 
oczyszczalni (w tym celu przewiduje si  dekanter na p ywakach sprz ony z zasuw  z nap dem 
elektrycznym).  

 
Zestawienie wyposa enia technologicznego  

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis Ilo  

zainst. Typ / wielko  
Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 

Obiekt nr 9 - Zbiornik 
redniaj cy cieków 

dowo onych    

 

P-09.1 
P-09.2 

Pompy cieków 
dowo onych u rednionych 2 

Rodzaj - zatapialna z wirnikiem typu Vortex  
Q=50 m3/h  

H=7,6 m s .w.  
Wolny przelot <80 mm 

Pr dko  obrotowa silnika: 1440 min-1 
Napi cie: 400 V 

Pr d znamionowy 6,4 A 

rednica kró ca t ocznego: DN 80  
Masa pompy: 100 kg 

 
Wykonanie materia owe: 

Korpus silnika: eliwo 

Korpus t oczny: eliwo 

Wirnik: eliwo 

Wa : stal nierdzewna 

Elementy z czne: stal nierdzewna 

Prowadnica: stal nierdzewna 

2,95 

Demonta  istniej cej pompy 
zatapialnej 

ABS/AFP1041.3M15/4-11 
Z prowadnic  i stop  

sprz gaj  

Silnik przystosowany do 
wspó pracy z falownikiem 

W zestawie kontrolery 
zawilgocenia komory olejowej 

i przegrzania silnika MTU-1 

Podwójne uszczelnienie 
mechaniczne 

RN-09 Ruszt napowietrzaj cy 2 

Rodzaj dyfuzorów - rurowe Ilo  - 12 
dyfuzorów, L=750 mm 

Wydajno  jedn. do 12 m3/h 

 
Wykonanie materia owe: 

dyfuzory drobnop cherzykowe - PE/EPDM 

ruroci gi - stal nierdzewna 

 

Dyfuzory montowane do 
rusztu z stali nierdzewnej 

mocowanego do dna komory, 
doprowadzenie powietrza do 

ka dej sekcji ruroci giem 
stalowym ze stali nierdzewnej 

0H18N9. 

DB-09 Dmuchawa powietrza 
owonnego 1 

Rodzaj - bocznokana owa  
Q=270 m3/h 
p=225 mbar 

Pr dko  obrotowa silnika: 2900 min-1 
Masa dmuchawy: 62 kg  

Wyposa enie dodatkowe: 

filtr powietrza, 

zawór bezpiecze stwa, 

zawór klapowy – zwrotny, 

przy cze elastyczne 

5,5 

Powietrze kierowane do 
rusztu grubop cherzykowego 

w komorze Ob. 33.1 

ZW-09 urawik z wci gark  1 

Typ PR-200 

Ud wig - 200 kg 

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

 

Do obs ugi pompy  
Z podstaw  do monta u 
poziomego (1 podstawa) 
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Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis 

Ilo  
zainst. Typ / wielko  

Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 

Obiekt nr 10 - Zbiornik 
osadów nadmiernych - 

zag szczacz     

P-10.1 
P-10.2 

Pompy osadów 
nadmiernych 

ustabilizowanych 
2 

Rodzaj - zatapialna z wirnikiem typu Vortex 
Q=15 m3/h  
H=5 m s .w. 

Wolny przelot <60 mm 
Napi cie: 400 V 

Pr d znamionowy: 3,6A 
Pr dko  obrotowa silnika: 1330 min-1 

rednica kró ca t ocznego: DN 65 

Masa pompy: 37 kg 

Wykonanie materia owe: 

Korpus silnika: eliwo 

Korpus t oczny: eliwo 

Wirnik: eliwo 

Wa : stal nierdzewna 

Elementy z czne: stal nierdzewna 
Prowadnica: stal nierdzewna 

1,3 

Z prowadnic  i stop  
sprz gaj  

Silnik przystosowany do 
wspó pracy z falownikiem 

W zestawie kontrolery 
zawilgocenia komory olejowej 

i przegrzania silnika MTU-1 

Podwójne uszczelnienie 
mechaniczne 

RN-10 Ruszt napowietrzaj cy 2 

Rodzaj dyfuzorów - rurowe 16 dyfuzorów, 
L=750 mm 

Wydajno  jedn. do 12 m3/h 

Wykonanie materia owe: 

dyfuzory drobnop cherzykowe - PE/EPDM 

ruroci gi - stal nierdzewna 

 

Dyfuzory montowane do 
rusztu z stali nierdzewnej 

mocowanego do dna komory, 
doprowadzenie powietrza do 

ka dej sekcji ruroci giem 
stalowym ze stali nierdzewnej 

0H18N9. 

DK-10 Dekanter na p ywakach 1 

Q=60 m3/h 

Dostawca: wykonanie warsztatowe 
Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

 

Z w em elastycznym Dn 100 
mm 

ZW-10 urawik z wci gark  1 

Typ PR-150 

Ud wig - 150 kg 

Dostawca: PROMA - Jacek Daniel, Pozna  

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

 

Do obs ugi pomp osadu 
Z podstaw  do monta u 
poziomego (1 podstawa) 

 

Przej cia ruroci gów przez ciany zbiorników poni ej zwierciad a cieczy wykona  jako podwójne przy 
yciu cuchów typu INTEGRA z elementami stalowymi ze stali nierdzewnej A2. 

Przej cia  „suche” wype ni  piank  PU. Powierzchnie piany, po usuni ciu jej nadmiaru, zabezpieczy   
zapraw  klejow . 

Wyposa enie technologiczne wewn trz zbiornika mocowa  do jego konstrukcji przy u yciu wsporników i 
uchwytów ze stali nierdzewnej za pomoc  kotew rozpr nych A2.  

Mocowanie  instalacji  do cian i  stropów wykona  przy  u yciu  wsporników ze stali  0H18N9 i  kotew A2.  
Wsporniki - wykonanie warsztatowe. 

Po czenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy  smarem przed zatarciem. 

Pod czenie rusztów napowietrzaj cych wykona  zgodnie z wytycznymi dostawcy. 
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Ruroci gi technologiczne: 

 Ruroci g t oczne cieków od pomp do komory zasuw -  DN 100 mm (d110, PE100 SDR17). 

 Ruroci g osadu ustabilizowanego do stacji odwadniania - DN 80 mm (d90, PE100 SDR17). 

 Ruroci gi spr onego powietrza w obr bie Ob. 09 i 10 - Dn80 mm (84 x 2) i DN 100 mm (104 x 2), 
0H18N9.  

 Ruroci gi powietrza z owonnego w obr bie zbiornika Ob. 09 (do rusztów RD-33.1/2) - kolektor 
Dn 125 mm (d140, PE 100 SDR 17), nast pnie do rusztów 2 x Dn80 mm (84 x 2), 0H18N9. 

 Ruroci g osadu p ywaj cego w obr bie zbiornika Ob. 10 - DN 80 mm (d90, PE100 SDR17). 

 Ruroci gi t oczne osadu nadmiernego z pomp P-33.1/2 do zbiornika osadu Ob. 10 - DN 100 mm 
(d110, PE100 SDR17). 

 Dop yw osadu nadmiernego do istniej cej  "kieszeni"  -  ruroci g  DN 100 mm (d110,  PE 100 SDR 
17). 

 Odp yw osadu nadmiernego z  "kieszeni"  do komory Ob.  33.1  -  ruroci g  DN 150 mm (d160,  PE 
100 SDR 17). 

Armatura: 

 Na podej ciach do poszczególnych sekcji rusztów napowietrzaj cych w komorach Ob. 09 i Ob. 10 
przepustnice odcinaj ce DN 80 mm, mi dzyko nierzowe. 

 Na kolektorach spr onego powietrza przepustnice DN 100 mm z nap dem elektrycznym, 
mi dzyko nierzowe. 

 Na ruroci gach t ocznych cieków dowo onych zasuwy no owe i zawory zwrotne kulowe DN 100 
mm. 

 Na ruroci gach t ocznych osadów ustabilizowanych zasuwy no owe i zawory zwrotne kulowe DN 
80 mm. 

 Na odej ciu ruroci gu osadu nadmiernego do komory Ob. 33.1 zastawka na cienna, ko owa z 
nap dem r cznym  DN 150 mm (w okresie normalnej pracy oczyszczalni zawsze otwarta). 

 Na ruroci gu spustowym wód nadosadowych ze zbiornika Ob. 10 zasuwa klinowa ko nierzowa 
DN 100 z nap dem elektrycznym. 

 Na po czeniach ko nierzowych ruroci gów z urz dzeniami i armatur  nale y stosowa  ko nierze 
stalowe wyt aczane (mat 0H18N9) dla ruroci gów ze stali nierdzewnej oraz stalowe powlekane 
tworzywem sztucznym – dla ruroci gów z tworzyw sztucznych. 

 Na przewodach odwadniaj cych ruszty napowietrzaj ce - zawory kulowe r czne Dn15 mm. 

5.18.9 Obiekt   11.Z   -   stacja odwadniania osadów 
Stacja odwadniania osadu jest obiektem nowym, zlokalizowanym w pobli u suszarni osadowych. 
Wst pnie zag szczony i ustabilizowany osad nadmierny odprowadzany b dzie ze zbiornika osadu do 
nowego budynku odwadniania osadu (istniej cy budynek b dzie wyburzony). Stara prasa odwadniaj ca 
osad zostanie zdemontowana wraz ze wszystkimi instalacjami towarzysz cymi. Nowy budynek 
odwadniania zlokalizowany b dzie w s siedztwie suszarni osadu. W budynku tym b dzie zainstalowana 
nowa stacja odwadniaj ca osad. 

Stacja b dzie si  sk ada  z nast puj cych g ównych urz dze : 

 Maceratora no owego osadu - do rozdrabniania cz ci sta ych, zintegrowany ze zbiornikiem 
separuj cym do zatrzymywania kamieni i metali , 

 Pompy nadawy osadu - do podawania rozdrobnionego osadu do zbiornika flokulatora 
stanowi cego pierwszy element zespo u prasy ta mowej zintegrowanej z zag szczaczem, 
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 Prasy ta mowej filtracyjnej ze zintegrowanym zag szczaczem wst pnym osadu - opis poni ej, 

 Stacji roztwarzania i dozowania polielektrolitu sk adaj cej si  z trzykomorowego zbiornika 
wyposa onego w nast puj ce elementy: 

 komor  dojrzewania wyposa on  w króciec przelewowy oraz króciec do pod czenia 
pompy polielektrolitu; 

 pojemnik zasypowy z pokryw , 
 podajnik rubowy sproszkowanego polielektrolitu, 
 zespó  kontroli dostarczania wody, sk adaj cy si  z przep ywomierza, zaworu r cznego, 

zaworu elektromagnetycznego, filtra wody, reduktora ci nienia z ci nieniomierzem; 
 czujniki poziomu polielektrolitu; 
 uk ad roztwarzania z pomiarem przep ywu, 
 dwa mieszad a wolnoobrotowe, dwu opatkowe, ze stali nierdzewnej,  

 
W sk ad stacji dozowania polielektrolitu wchodzi równie  szafa sterownicza - kontroluj ca i 
zabezpieczaj ca prac  zespo u przygotowania i dozowania polielektrolitu oraz podajnika rubowego i 
mieszade . 

 Przeno ników spiralnych osadu odwodnionego. 

 Ruroci gów osadu, wody p ucz cej, polielektrolitu – wykonanie PE. 

 

Projektowana stacja b dzie mia a nast puj ce wymiary: 

Wymiary w planie: 1328x698 cm 
 

Budynek stacji odwadniania osadu b dzie podzielony ciank  na dwa pomieszczenia. Pierwsze wi ksze o 
wymiarach wewn trznych 620x1030cm, gdzie znajdowa  si  b dzie prasa ta mowa, pompa nadawy, 
macerator, spr arka, pompa polielektrolitu oraz pompa wody p ucz cej. Drugie pomieszczenie ma 
wymiary wewn trzne 203x620cm i znajdowa  si  w nim b dzie stacja przygotowania polielektrolitu oraz 
szafa sterownicza prasy. Posadzk  stacji odwadniania zaprojektowano na rz dnej 79,20 m n.p.m.  

 

Zestawienie wyposa enia technologicznego  

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis 

Ilo  
zainst. Typ / wielko  

Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 
Obiekt nr 11Z – Stacja 

odwadniania osadu     

PT-11 Prasa ta mowa 1 

Typ - ta mowa z zag szczaczem wst pnym 

Szeroko  ta my 2 m,  
Wydajno  420 kg sm/h (do 20 m3/h) 
Wymiary:ok. 5200 x 2900 x 2700 mm 

Masa: ok. 9400 kg 

2,2 

W dostawie szafka zasilaj co-
sterownicza i flokulator 

dynamiczny 

MO-11 
macerator no owy z 

nap dem oraz modu em 
autorewers 

1 

Typ - no owy 
Q=4 - 20 m3/h 

p=1 bar 
Napi cie: 400 V, 50Hz 

Pr dko  obrotowa - ok. 200 min-1 
rednica kró ców ssawny/t oczny: 

DN100/DN100 

Wykonanie materia owe:   
yta tn ca i no e - stal narz dziowa 
separator - stal galwanizowana 

2,2 

Zintegrowany zbiornik 
separuj cy z otworem 
rewizyjnym z deklem 

za lepiaj cym 
Modu  sterowniczy z funkcj  

"autorewers" 
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Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis 

Ilo  
zainst. Typ / wielko  

Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

P-11.1 pompa z podstaw  i 
nap dem 

1 

Typ - limakowa 
Q=4 - 20 m3/h 

p=2 bar 
Napi cie: 400 V, 50Hz 

Pr dko  obrotowa - ok. 60 - 300 min-1 
rednica kró ców ssawny/t oczny: 

DN80/DN80 

Wykonanie materia owe:   
stator - elastomer 

rotor - stal chromowa hartowana 

4,0 

Zabezpieczenie przed 
suchobiegiem 

Sterowanie z szafki 
zasilaj co-sterowniczej prasy 

ta mowej 

P-11.2 pompa polielektrolitu z 
podstaw  i nap dem 1 

Typ - limakowa 
Q=150-1000 l/h 

p=2 bar 
Napi cie: 400 V, 50Hz 

Pr dko  obrotowa - ok. 50 - 350 min-1 
rednica kró ców ssawny/t oczny:  

G1 1/4"/G1 1/4" 

Wykonanie materia owe:   
stator - elastomer 

rotor - stal chromowa hartowana 

0,37 

Zabezpieczenie przed 
suchobiegiem 

Sterowanie z szafki 
zasilaj co-sterowniczej stacji 
przygotowania polielektrolitu 

P-11.3 pompa p ucz ca 1 

Rodzaj - suchostoj ca,  
Q=8 m3/h,  

H=75 m s .w. 
Napi cie: 400 V 

Pr dko  obrotowa silnika: ok. 2900 min-1 

rednica kró ca t ocznego: DN 40 

Masa pompy: ok. 50 kg 

Wykonanie materia owe: 

Korpus t oczny: eliwo 

Wirnik: eliwo 

Wa : stal nierdzewna  
Elementy z czne: stal nierdzewna 

3,0 

 

SD-11 
stacja przygotowania 

polielektrolitu                              
 

1 

Typ - automat 
Zbiornik trzykomorowy (mat. PE) z 

mieszad ami - 2 szt. 
Podajnik proszku z podajnikiem 

Wymiary: ok. 2400x 950 x 1600 mm  
Masa - ok. 430 kg 

2,6 

Szafka zasilaj co sterownicza 

PO-11.1 
Przeno nik osadu z prasy 

(poziomy) 1 

Typ - bezwa owy 
rednica - 300 mm 

ugo  - 2,20 m 
Wykonanie materia owe: 

korpus - stal nierdzewna z wyk adzin  z 
tworzywa 

spirala - - stal konstrukcyjna 

2,2 

Sterowanie z szafki 
zasilaj co-sterowniczej prasy 

ta mowej 

PO-11.2 
Przeno nik osadu do 

suszarni (uko ny) 1 

Typ - bezwa owy 
rednica - 250 mm 

ugo  - 6,5 m 
Wykonanie materia owe: 

korpus - stal nierdzewna z wyk adzin  z 
tworzywa 

spirala - - stal konstrukcyjna 

3,0 

jw. 

KP-11 Spr arka t okowa 1 

Typ - t okowa 
Q=140 l/min 

p=10 bar 
Obj to  zbiornika - ok. 25 l 

Masa - ok. 35 kg 

1,5 
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Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis 

Ilo  
zainst. Typ / wielko  

Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 przep ywomierz do 
polielektrolitu DN25 

1   
 

 przep ywomierz do wody 
DN50 1   

 

 przep ywomierz do osadu 
DN80 

1   
 

 

Przej cia wszystkich ruroci gów wykona  przy u yciu cuchów typu INTEGRA z elementami stalowymi 
kl.A2.  

Wyposa enie technologiczne wewn trz budynku mocowa  do jego konstrukcji przy u yciu wsporników i 
uchwytów ze stali nierdzewnej za pomoc  kotew rozporowych z elementami stalowymi klasy A2. 

 

Ruroci gi technologiczne: 

 Ruroci g osadu nadmiernego z Ob.10 do stacji odwadniania osadu Ob.11Z -  PEHD Dn 80 (d90 
mm, PE100 SDR17). 

 Wodoci g wody technologicznej – PP 63x8,7mm 

 Wodoci g wody miejskiej – PP 32x3,9mm 

 Ruroci gi kanalizacji do studzienki kanalizacyjnej STP2 – PVC Ø200mm i PVC Ø110mm 

 

Armatura: 

 Na ruroci gu osadu nadmiernego z maceratorem zamontowano trzy zasuwy DN 80  no owe 
mi dzyko nierzowe oraz dwa kompensatory gumowe DN80. Za  na ruroci gu polielektrolitu 
zamontowano trzy zawory kulowe DN 25. Na po czeniach ruroci gów z urz dzeniami i armatur  
ko nierze z tego samego materia u co ruroci gi (PEHD lub stalowe nierdzewne) na ci nienie do 
1,0 MPa.  

 

5.18.10 oneczna suszarnia osadów 
a). Hale suszarni   

W  celu  wysuszenia  mechanicznie  odwodnionych  komunalnych  osadów  ciekowych zaprojektowana  
zostanie  s oneczna  suszarnia  osadów  wspomagana  ogrzewaniem pod ogowym.  B dzie  to  tzw.  
suszarnia  hybrydowa  (po czenie  suszenia  dwoma  rodzajami energii  odnawialnej:  energii  s onecznej  
i  energii  cieplnej  odzyskanej  ze  cieków oczyszczonych).   

Suszarnia s oneczna sk ada a b dzie si  z 2 hal suszarniczych o wymiarach zewn trznych:  

 hala nr 1: 12,14 x 98,80 m  

 hala nr 2: 12,14 x 107,20 m  

 Hale zaprojektowana jako jednokondygnacyjne, jednonawowe. Konstrukcja hal z profili stalowych 
zamkni tych, cynkowanych na gor co. Wytrzyma  konstrukcji hal (obci enie wiatrem  i niegiem)  
nale y  dostosowa   do  warunków  klimatycznych  omianek.  Rozstaw osiowy  ram  no nych  ustroju  
2,10  m.  Konstrukcja  hal  ma  zapewni   swobodny  przejazd mechanicznej przerzucarce osadów na ca ej 
czynnej szeroko ci i d ugo ci hali (szczegó owe wytyczne od dostawcy urz dzenia).  
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Dach suszarni dwuspadowy, o k cie pochylenia po aci ca  25  stopni,  u atwiaj cy  zsuwanie  si   niegu  z  
dachu  –  k t  pochylenia  po aci  dachowej stosowany jest powszechnie w halach suszarniczych.  

Wysoko  u ytkowa hal w cz ci roboczej ca 2,60 m. W szczycie hali od strony roz adunku i za adunku 
osadu na 10 m od czo a hali nale y zaprojektowa  przewy szenie umo liwiaj ce wjazd  adowarki  
czo owej  z  osadem  oraz  monta   przeno ników  zadaj cych  osad. Dopuszczalny  ci ar  adowarki  ca  
6  T  (np.  adowarka  czo owa JCB  407b  Dynamic).  

Wysoko  u ytkowa hal w cz  przewy szonej ca 3,6 m.   

Do  pokrycia  hal  suszarniczych  wykorzystane  zostan   p yty  poliw glanowe.  Mocowanie poliw glanu 
do p atwi i ram wg wytycznych producenta wybranego systemu.  W szczytach hal bramy rolowane, 
podnoszone do góry szeroko ci 8 m i wysoko ci ca 3,5m. Dodatkowo w obu szczytach obu hal nale y 
zaprojektowa  drzwi wej ciowe dla obs ugi.  

W odleg ci  ca 5,0 m od szczytu hali w miejscu odbioru suszu wykona  zag bienie (koryto) na  ca ej  
szeroko ci,  w  którym  zainstalowany  b dzie  poprzeczny  przeno nik  spiralny (bezwa owy),  
transportuj cy  wysuszony  osad  do  cznika    ( cz cego  obie  hale).  Osad z przeno nika poprzecznego 
zasypywany b dzie do przeno nika uko nego w czniku, który zadawa   b dzie  susz  na  rodki  
transportowe  lub  kontenera.  cznik  b dzie  przylega  bezpo rednio  do  hal  i  zostanie  równie   
pokryty  poliw glanem  zabezpieczaj cym  przed warunkami atmosferycznymi.  Pod oga na ca ej czynnej 

ugo ci i szeroko ci hal wykonana zostanie w formie ogrzewanej posadzki  z zatopionymi  w  betonie  
rurami  grzejnymi.  Ogrzewana  posadzka  wspomaga a b dzie proces suszenia osadów i uniezale nia a 
go od warunków atmosferycznych. W kalenicy hal od strony zawietrznej (przybli ony kierunek - 
wschodni) na po owie d ugo ci cz ci  ni szej  hali    zaprojektowany  zostanie  automatycznie  otwierany  
i  zamykany wywietrznik uchylny (okno dachowe) o szeroko ci 1,5 m.   

Pod dachem konstrukcji wewn trz hal umieszczone zostan  wentylatory mieszaj ce. Wody opadowe  
(umownie  czyste)  z  dachów  hal  suszarniczych  zbierane  b   rynnami. Odprowadzenie  na  tereny  
przyleg e  -  opaska  ze  wiru  i  otoczaków.  Powierzchnie  mi dzy halami  i  opaska  wokó   nich  zostan   
utwardzone  poprzez  wysypanie  kamieniami  – otoczakami.  Sposób  ten  powszechnie  stosowany  jest  
jako  rozwi zanie  umo liwiaj ce powierzchniowe  wch anianie  i  przenikanie  wód  opadowych  i 
roztopowych  do  ni szych warstw gruntu.  W szczycie hal, od strony za adunku/roz adunku nale y 
przewidzie  plac manewrowy oraz drog  dojazdow , któr  nale y w czy  w istniej cy uk ad 
komunikacyjny oczyszczalni.    

 

Wyposa enie technologiczne  

a) Przerzucarka osadu   

Suszone osady b  równomiernie przerzucane/mieszane,  transportowane i recyrkulowane na ca ej 
czynnej d ugo ci hali przy pomocy nawowej przerzucarki osadu, która porusza a si  b dzie  po  dwóch  
bocznych,  betonowych  coko ach  jezdnych.  Sterowanie  nap dami urz dzenia odbywa o si  b dzie 
wed ug okre lonego trybu w uk adzie automatycznym.  Osad b dzie transportowany w sposób ci y, z 
mo liwo ci  pobierania osadu w ma ych lub du ych porcjach. Przerzucarka osadów umo liwia a b dzie 
rozk adanie osadu w warstwach o ró nej wysoko ci, a tak e ci cie, kruszenie suszonego osadu oraz 
wytwarzanie granulatu o kszta cie i wielko ci kamyków/groszku.  

Przerzucarka  zapewnia  równie   mo liwo   automatycznej  recyrkulacji  i  mieszania  osadu 
wysuszonego z osadem wilgotnym dostarczanym na pocz tek suszarni, w celu wyrównania wilgotno ci  
na   ca ej   d ugo ci   hali.   Funkcja   ta   zapewnia   minimalizacj   pylenia   w  ko cowej  cz ci   hali   oraz   
zapobiega  ewentualno ci  wyst pienia  fazy  kleistej  w  przypadku  s abego odwodnienia osadów 
zadawanych do suszenia. Funkcje technologiczne przerzucarki:   

 jednoczesne  przerzucanie  i  napowietrzanie  osadu  na  ca ej  powierzchni  i  g boko ci suszonej 
warstwy,   

 przemieszczanie  suszonego  osadu  z  jednego  do  drugiego  ko ca  hali  i  zasypu do 
przeno nika poprzecznego – odbieraj cego,   
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 równomiernie rozk adanie osadu na ca ej czynnej d ugo ci i szeroko ci hali,  

 mo liwo  nabierania i transport suszu powy ej warstwy suszonego osadu bez kontaktu ze 
em osadu.   

Charakterystyka  techniczna  proponowanej  przerzucarki  osadów:   

Przerzucarka nawowa. Urz dzenie wykonane w ca ci (poza nap dami, yskami itp.) ze stali 
nierdzewnej 1.4301 poddane w ca ci wytrawianiu przez zanurzenie w k pieli kwa nej.  

Nap dy:   podk ad   z   ywicy   syntetycznej,   lakier   nitrocelulozowy,   RAL   5015.   Materia  pozosta ych  
cz ci (rolki, w e itd.): materia  odporny na korozj .   

Systemy  robocze  przerzucarki  osadu  nap dzane  s   przez  motoreduktory  sterowane przetwornic   
cz stotliwo ci  za  po rednictwem  po czenia  cucha  i  ko a  z batego trzpieniowego.   

Cz   robocza  urz dzenia  sk ada  si   z  dwóch  pó okr ych  opatek kieszeniowych,  umieszczonych  
na  b bnie  g ównym.  opatki  pobieraj   i  wysypuj   osad naprzemiennie, tzn. zawarto  pierwszej 
opatki jest zrzucana w miejsce opró nione przez drug .  Podczas  pobierania  osadu  i  przemieszczania  

w  obr bie  opatki,  poprzez  nadanie ruchu  obrotowego  osady  ulegaj   granulacji.  Praca  przerzucarki  
jest  w  pe ni zautomatyzowana  i  nie  wymaga  zaanga owania  ze  strony  personelu  obs ugowego.  

Sterowanie urz dzeniem odbywa si  za po rednictwem panelu operacyjnego. Szafa  sterownicza  
przerzucarki  zamontowana  wewn trz  hali  suszarni  od  strony  za adunku osadu. Oprogramowanie 

y kontroli, wizualizacji i archiwizacji danych. Panel sterowania wyposa ony  we  wszystkie  elementy  
niezb dne  do  automatycznej  pracy  instalacji, w czniki/wy czniki  wszystkich  nap dów,  
zabezpieczenie  przed  przeci eniem, bezpieczniki,  zamykany  wy cznik  g ówny.  Wy wietlanie  godzin  
pracy,  sygna ów  pracy i awarii.  System sterowania umo liwia wykonanie nast puj cych funkcji:  

 swobodne programowanie sterownika  

 identyfikacja i wskazywanie alarmu  

 rejestrowanie danych pomiarowych  

 czanie i ustawianie punktów informacyjnych  

 prze czanie instalacji w powi zaniu z nastawami czasowymi i programami  

 kontrola warto ci nastaw granicznych pomiarów analogowych  

 sterowanie logiczne  

 sterowanie sekwencyjne  

 czanie/wy czanie nap dów. 

Parametry charakteryzuj ce przerzucark   

Parametr Warto ci 

Ilo  sztuk   2  

Szeroko  robocza, czynna   11000 ±10 mm   

 

Ca kowity ci ar urz dzenia:     4800 kg  

 

Maksymalna wysoko  warstwy osadu:   30 cm  

 

Pr dko  jazdy podczas pracy :     80 cm/min  

 

Pr dko  najazdowa na wybran  pozycj :   1000 cm/min  
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Nap d trakcyjny – 1 szt.:  Moc:  2,2 kW  

klasa ochrony IP 66  

 

Nap d przewracarki  – 2 szt.: Moc:  2,2 kW  

 klasa ochrony IP 66  

 
Nap d podnosz cy  1 szt.: Moc: 0,5 kW  

klasa ochrony IP 55  

 

 

b) Wentylatory mieszaj ce  

Wentylatory  mieszaj ce  maj   za  zadanie  wymuszenie  odpowiedniej  cyrkulacji  powietrza wewn trz  
hal.  Wentylacja  zapewnia  odpowiednie  mieszanie  si   powietrza  w  hali suszarniczej,  poprzez  
likwidacj   zastoisk,  w  zale no ci  od  zapotrzebowania  okre lanego przez uk ad automatyki suszarni.  
Wentylatory  montowane  b   do  konstrukcji   pod  dachem  ka dej  hali.   Ustawienie wentylatorów  
pod  k tem  ca  45  stopni  w  kierunku  za adunku  osadów  do  hali,  zapewni odpowiednie  skierowanie  
strumienia  powietrza  i  równomierne  mieszanie  wewn trz  hali. Rozmieszczenie  wentylatorów  
przedstawiono  w  cz ci  graficznej.  Sposób  mocowania wentylatora zgodnie z instrukcj  monta u 
producenta wentylatorów.  Sterowanie  i  regulacja  wentylacji  prowadzona  b dzie  z  systemu  
sterowania  i automatyki dostarczanego  wraz  z  urz dzeniem  przerzucaj cym  suszony  osad.  
Wydajno  zastosowanych  wentylatorów  zosta a  okre lona  na  podstawie  praktyki  eksploatacyjnej 
funkcjonuj cych  suszarni  s onecznych  i  zapewnia  odpowiedni   krotno   wymian  powietrza w hali  
suszarniczej  w  zale no ci  od  zapotrzebowania  okre lanego  przez  uk ad  automatyki urz dzenia 
przerzucaj cego osady. Wymagana  wydajno   wentylacji  dla  celów  s onecznego  suszenia  wynosi  
8÷10   wymian  na  godzin   (w   odniesieniu   do   kubatury   suszarni).   Dla   prawid owego   przebiegu   
procesu suszenia  osadu  przyjmuje  si ,  e  wymagany  jest  1  wentylator  na  ca  100  m2  powierzchni 
suszarni.    

W omawianym przypadku powierzchnia ca kowita hal 1 i 2 wynosi odpowiednio  1199,43 m2 i 1301,41 
m2.  W zwi zku z powy szym przyj to odpowiednio 12 i 14 wentylatorów na hal . Nale y zastosowa  
wentylatory osiowe o wydajno ci 5700 m3 /h ka dy.   

Regulacja pracy wentylatorów prowadzona b dzie automatycznie na podstawie pomiaru wilgotno ci  
powietrza  wewn trz  hali  i  regulowana  b dzie  przez  system  automatyki przewracarki osadu.   

 Dobrano  wentylatory  osiowe  mieszaj ce  ze  stali  nierdzewnej,  opatki  pokryte  farba epoksydow , 
wyd ona obudowa w formie strumienicy ze stali nierdzewnej:  

 rednica: 510 mm  

 wydajno : 5700 m3/h  

 ugo  obudowy: 400 mm  

 P: 350 W  

 pr dko  obrotowa silnika: 1 400 obr./min  

 waga: 11 kg  

 
c) System okien dachowych- wywietrznika dachowego  

W  kalenicy   hal   na   po owie   d ugo ci   hali,   za   cz ci   przewy szon ,     od   strony   zawietrznej  
(przybli ony  kierunek  -  wschodni)  nale y  zaprojektowa   otwierany  i  zamykany  wywietrznik uchylny  
(okno   dachowe)   o   szeroko ci   1,5   m.   Wywietrznik   dachowy   umo liwia   b dzie  wentylacj   
grawitacyjn   hali  suszarniczej.   
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Wywietrznik  dachowy  wykorzystywa   b dzie mechaniczny  system  podnoszenia,  typowy  dla  
wietlików  uchylnych  dachowych.  Nap d z motoreduktora.  Moc  silnika  0,75  kW;  moment  obrotowy  

nie  mniejszy  ni   300  Nm. Motoreduktor umieszczony centralnie na rodku g ównego wa u, 
rozdzielaj cego wywietrznik na  dwie  cz ci.  Wa   g ówny  nap dowy  yskowany  co  2,1  m,  yska  
mocowane  do konstrukcji   hali.  Wypychacze  z batkowe  proste  (listwy  z bate)  d ugo ci  ca  1,2  m.  
System podnoszenia  okien  zabezpieczony  wy cznikami  kra cowymi,  mechanicznymi  lub optycznymi.  
Sterowanie  okien  dachowych  automatyczne  sygna em  z  urz dzenia przerzucaj cego osady. Nawiew  
powietrza  odbywa   si   b dzie  przez  zainstalowane  w  szczycie  hal  (od  strony przeciwleg ej do 
za adunku/roz adunku) nawiewne klapy uchylne – czerpnie powietrza.   

 

d) System za adunku osadów  

Opracowana  technologia  s onecznego  suszenia  osadów  z  dodatkowym  ogrzewaniem pod ogowym 
zak ada regularny za adunek osadów do wszystkich hal suszarni. Ka da z hal w uk adzie  dobowym  
nape niana  b dzie  mechanicznie  odwodnionym  osadem  w  ilo ci  ca  ½ strumienia dziennej produkcji 
osadu. Osad zadawany b dzie bezpo rednio na posadzk  hal. Zadawanie  osadów  do  hal  prowadzone  

dzie  przeno nikami  spiralnymi,  bezwa owymi. Przeno niki  bezwa owe  „odporne”  s   na  zmian   
suchej  masy  osadów,  umo liwiaj ctransport osadów o znacznie wi kszej suchej masie ni  20% bez 
negatywnych konsekwencji zwi zanych z zapychaniem, czy konieczno ci  stosowania dodatków 
smarnych, nadaj cych po lizg transportowanemu medium.   

Kompletny  system  za adunku  osadów  sk ada   si   b dzie  z  3  przeno ników.  Przeno nik uko ny  z  
hali  stacji  odwadniania  i  2  przeno niki  poziome  w  halach,  usytuowane  na oko o dziewi tym metrze 
ka dej hali, poza stref  odbioru osadów. Wykonanie przeno ników:  

obudowa – stal nierdzewna, wy ona wewn trz wyk adzin  po lizgow ,  

spirala przeno nika – stal czarna.  

Przeno niki zamontowane b  na odpowiednich konstrukcjach wsporczych i odwieszone  zostan   do  
konstrukcji   no nej   hali.   Przeno niki   wykonane  zostan   w  wersji  ocieplonej   i   ogrzewanej.   Cz ci   
przeno ników  przebiegaj ce  wewn trz  hal  nie  b  ogrzewanie i ocieplone.  Osady  ze  stacji  
odwadniania  przeno nikiem  uko nym  zadawane  b   do  przeno nika zadaj cego  osady  do  
pierwszej  hali  suszarni,  przylegaj cej  do  stacji  SOO.  Przeno nik uko ny  zadaj cy  osad  ze  stacji  
odwadniania  uwzgl dniony  zostanie  w  projekcie  stacji odwadniania.      Przeno nik  w  hali  suszarni  
posiada   b dzie  3  punkty  zrzutowe    sterowane zasuwami  elektrycznymi,  przez  które  osad  
zsypywany  b dzie  na  posadzk   hali.  W przypadku  zamkni cia  zasuw  osad  przesuwany  b dzie  dalej  
do  kolejnego  przeno nika  zadaj cego  osady  do  2  hali.  Przeno nik  ten  równie   posiada   b dzie  3  
punkty  zrzutowe sterowane zasuwami elektrycznymi.  Zadawanie  osadów  do  hali  Nr  1  odbywa o  si   

dzie   w   nast puj cy   sposób:   w   pierwszej  kolejno ci   otwarta   zostanie   zsuwa   EZ1   i   zasypana   
zostanie  przez  ni     na  posadzk  odpowiednia  porcja  osadu.  Wielko   porcji  ustalona  zostanie  
przez  uk ad  automatyki przerzucarki SRT. W nast pnej kolejno ci otwarta zostanie zasuwa EZ2, a 
zamkni ta EZ1 i odbywa o si  b dzie zsypywanie drugiej porcji osadu. Po otrzymaniu sygna u z 
przerzucarki zasuwa  zostanie  zamkni ta,  a  otworzy  si   zasuwa  EZ3.  Analogiczne  prowadzone  

dzie zasypywanie  porcji  osadów  przez  kolejne  zasuwy.  Podobnie,  zadawanie  osadów  prowadzone 
dzie w Hali Nr 2.   

Charakterystyka dobranych przeno ników: 

Nazwa Opis 

Przeno nik  
PZ1  
hala 1 

PRZENO NIK  RUBOWY  BEZWA OWY  OSADU ODWODNIONEGO; przepustowo  
ok. 4m3/h  
L=12,798  m,  k t  wzniosu  0°,  P  =  4  kW,  z  wlotem  dla  osadu  z  
przeno nika ze stacji odwadniania,  wraz z konstrukcj  wsporcz ;   
Wykonanie:  
koryto  rynny  w  kszta cie  litery  U  o  grubo ci  3  mm  wyk adzina   z   tworzywa   
sztucznego   –   odporna   na   cieranie   o  grubo ci  10  mm  lej  oraz  k towniki  
wykonane ze stali nierdzewnej SS 2333 (AISI304)  koryto wykonane ze stali AISI304 
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spirala AF265 wykonana ze stali specjalnej odpornej na cieranie   
Nap d: moc silnika 3 kW   
zasilanie 400 V 50 Hz 9,0 A   
klasa ochrony IP 65    
Przeno nik ogrzewany listw  grzejn  cz ci na zewn trz hali 0,8 kW  
(ogrzewanie we na 100 mm + okapturzenie ze stali AISI304 0,8 mm)    
Przeno nik wyposa ony w 3 elektrozasuwy (3x0,4kW) 

Przeno nik  
PZ2  
hala 2 

PRZENO NIK  RUBOWY  BEZWA OWY  OSADU ODWODNIONEGO; przepustowo  
ok. 4m3/h  
L=15,806  m,  k t  wzniosu  0°,  P  =4  kW,  z  wlotem  dla  osadu  z  
przeno nika z hali nr 1,  wraz z konstrukcj  wsporcz ;   
Wykonanie:  
koryto  rynny  w  kszta cie  litery  U  o  grubo ci  3  mm  wyk adzina   z   tworzywa   
sztucznego   –   odporna   na   cieranie   o  grubo ci  10  mm  lej  oraz  k towniki  
wykonane ze stali nierdzewnej SS 2333 (AISI304)  koryto wykonane ze stali AISI304 
spirala AF265 wykonana ze stali specjalnej odpornej na cieranie   
Nap d: moc silnika 3 kW   
zasilanie 400 V 50 Hz 9,0 A   
klasa ochrony IP 65    
Przeno nik  ogrzewany  listwa  grzejn   pomi dzy  halami  1,1  kW  
(ogrzewanie we na 100 mm + okapturzenie ze stali AISI304 0,8 mm)    
Przeno nik wyposa ony w 3 elektrozasuwy (3x0,4 kW) 

 

Zadawanie  osadu  do  poszczególnych  hal  sterowane  b dzie  automatycznie  wg  programu technologii 
suszenia. Mo liwy b dzie równie  za adunek odwodnionych osadów za pomoc adowarki czo owej.  W  
ten  sposób  mo na  b dzie  za adowywa   do  hal  odwodnione  osady  magazynowane  na terenie  
magazynu  osadów.  adowarka    dostarcza a  b dzie  osad  na  pocz tek  ka dej  hali suszarni. Podobnie 
jak w przypadku pierwszym,  osad z ki adowarki wysypywany b dzie na 3 pryzmy, w jednej linii – na 
ca ej czynnej szeroko ci hali, poza stref  odbioru suszu.  Dla  umo liwienia  wjazdu  adowarki  do  hal  
zostan   one  przewy szone,  a  zaprojektowane w posadzce hal przeno niki odbieraj ce, posiada y b  
od góry zabezpieczenie (metalowa kratka o rzadkich oczkach) umo liwiaj c adowarce przejazd do strefy 
za adunku.  

  

e) System roz adunku osadów  

Dobrana przerzucarka osadów SRT 11/Huber SE umo liwia pobieranie wysuszonego osadu z ko ca hali i 
przewo enie go do odbioru na pocz tek hali. Tak wi c suchy osad  z ka dej hali za pomoc  przerzucarki 
wsypywany b dzie do przeno nika odbieraj cego. Roz adunek  wysuszonego  osadu  realizowany  b dzie  
systemem  przeno ników odbieraj cych,  na  który  sk ada y  si   b   poziome  przeno niki  
poprzeczne,  usytuowane w posadzce ka dej hali oraz wspólny przeno nik uko ny z koszem zasypowym 
w czniku.   

Przeno niki  poprzeczne  zostan   zlokalizowane  w  posadzce  ka dej  hali  od  strony 
za adunku/roz adunku   osadów.   W   posadzce   hali   Nr   1     w   odleg ci   ca   5,0   m   od   czo a   hali   
zaprojektowane    zostanie zag bienie  o  wymiarach  ca  50  cm  x  50  cm,  na  jej  ca ej  szeroko ci,    
stanowi ce  koryto  przeno nika odbieraj cego.   

Koryto  przeno nika  w  hali  Nr  2  zostanie  wykonane  z  przesuni ciem  ca  50  cm  w  stron  wjazdu.  W  
korytach  zamontowane  zostan   przeno niki  bezwa owe.  Przeno niki komunikowa y  si   b   z  
wspólnym  przeno nikiem  uko nym  –  odbieraj cym, zlokalizowanym  pomi dzy  halami.  Dla  
zabezpieczenia  przeno ników  przed  warunkami atmosferycznymi, pomi dzy halami zabudowany 
zostanie cznik.   
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Charakterystyka przeno ników: 

Nazwa Opis 

Przeno nik  
PO1  
hala 1 

PRZENO NIK   RUBOWY,   BEZWA OWY  OSADU WYSUSZONEGO;  przepustowo  
ok. 4m3/h  
 L=13,766  m,  k t  wzniosu  0°,  P=4  kW,  z  wylotem  osadu  do przeno nika PO3;  

Wykonanie:  
koryto rynny w kszta cie litery U o grubo ci 2,5 mm  wyk adzina z tworzywa 
sztucznego – odporna na cieranie o grubo ci 10 mm lej oraz k towniki wykonane 
ze stali nierdzewnej SS 2333 (AISI304)  koryto wykonane ze stali AISI304 spirala 
AF265 wykonana ze stali specjalnej odpornej na cieranie   
Nap d: moc silnika 2,2 kW   
zasilanie 400 V 50 Hz 9,0 A   
klasa ochrony IP 65    
Uwaga! przeno nik  w  hali  suszarni  przykryty  krat   wema  o  prze wicie  
ca5x5cm 

Przeno nik  
PO2  
hala 2 

PRZENO NIK RUBOWY BEZWA OWY OSADU WYSUSZONEGO;  
przepustowo  ok. 4m3/h; L=13,766  m,  k t  wzniosu  0°,   P=4  kW,  z  wylotem  
osadu  do przeno nika PO3;  
Wykonanie:  
koryto rynny w kszta cie litery U o grubo ci 2,5 mm wyk adzina z tworzywa 
sztucznego – odporna na cieranie o grubo ci 10 mm lej oraz k towniki wykonane 
ze stali nierdzewnej SS 2333 (AISI304)  koryto wykonane ze stali AISI304 spirala 
AF265 wykonana ze stali specjalnej odpornej na cieranie   
Nap d: moc silnika 2,2 kW   
zasilanie 400 V 50 Hz 9,0 A   
klasa ochrony IP 65    
Uwaga! przeno nik  w  hali  suszarni  przykryty  krat   wema  o  prze wicie  
ca5x5cm 

Przeno nik  
PO3  
ACZNIK 

PRZENO NIK RUBOWY BEZWA OWY OSADU WYSUSZONEGO;  
przepustowo  ok. 4m3/h;  L=11,032  m,  k t  wzniosu  30°,  P=3,5  kW,  z  wlotem  
osadu   z  przeno ników  PO1,  PO2;   z  wylotem  osadu  na  przyczep ,  wraz  z  
konstrukcj  wsporcz ;  

Wykonanie:  
koryto rynny w kszta cie litery U o grubo ci 2,5 mm wyk adzina z tworzywa 
sztucznego – odporna na cieranie o grubo ci 10 mm lej oraz k towniki wykonane 
ze stali nierdzewnej SS 2333 (AISI304)  koryto wykonane ze stali AISI304 spirala 
AF265 wykonana ze stali specjalnej odpornej na cieranie   
Nap d: moc silnika 2,2 kW   
zasilanie 400 V 50 Hz 9,0 A   
klasa ochrony IP 65    

 

Za czanie  roz adunku  osadów  realizowane  b dzie  r cznie.    Obs uga  na  bie co monitorowa a 
dzie stan nape nienia koryta przeno ników i za cza a nap d przeno ników z jednoczesnym wysypem 

ich na podstawiony kontener/przyczep .   

f) wietlenie hal  

Hale  suszarnicze  wyposa one  zostan   w  instalacje  o wietlenia  wewn trznego i zewn trznego.  
Zasilane  nale y  zaprojektowa   przewodami  prowadzonymi  w  korytkach metalowych.  Podobnie  
zasilane  b   wentylatory,  motoreduktory  okien  dachowych  i  bram wjazdowych.  Wy czniki  
awaryjne  (stop)  montowa   b   po  obydwu  stronach  hal  przy drzwiach wej ciowych. Na zewn trz 
hali (przy wej ciu w szczytach hal) zaprojektowa  wy czniki przeciwpo arowe do wy czania rozdzielnicy 
RS spod napi cia.    
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g) wietlenie wewn trzne hali  

wietlówki  w  oprawach  do  pomieszcze   wilgotnych,  zawieszone  do  konstrukcji  hali  pod dachem.  
Przewody  prowadzi   w  korytkach  metalowych.  Hala  nie  jest  pomieszczeniem przeznaczonym na 
sta y pobyt obs ugi.    

h) wietlenie zewn trzne  

Na szczytach hal, nad bramami lampy  halogenowe.     

i) ze  cieplny   

Wspomaganie  suszenia  osadów  w  suszarni  realizowane  b dzie  ogrzewan   posadzk . Energia cieplna 
pozyskiwana b dzie ze cieków oczyszczonych dzi ki zastosowaniu pomp ciep a.  Pomieszczenie  pomp  
ciep a  z  osprz tem  -  w ze   cieplny  zlokalizowany  zostanie w kontenerze  zlokalizowanym  przy  
suszarni  (projekt  budynku  w a  cieplnego  w  cz ci architektoniczno – konstrukcyjnej).   

Wyposa enie w a cieplnego stanowi y b  2 pompy ciep a, które zapewni  moc ciepln  w wysoko ci  
225   kW.   Zastosowanie   trzech   pomp   ciep a   zapewnia   mo liwo  zaprogramowania  pracy  w  taki  
sposób, aby modu y ch odnicze zu ywa y si  jednakowo.  

Uk ad nale y wyposa  w zbiornik buforowy, pompy obiegowe - dolnego i górnego ród a ciep a - oraz 
w armatur  odcinaj co-zaporow , zawory bezpiecze stwa, wzbiorcze naczynia przeponowe i aparatur  
AKPIA.   

Projektowany,  kaskadowy  uk ad  pomp  ciep a  nale y  wyposa   w  system  automatyki steruj cej,  
umo liwiaj cej  przemienno   pracy  pomp  ciep a.  Jako  czynnik  grzewczy zastosowany zostanie 
roztwór glikolu propylenowego.  W ze   cieplny  zaopatrywa   b dzie  w  energi   ciepln   hale  suszarni.  
Przesy  ciep a z w a cieplnego do hal realizowany b dzie z wykorzystaniem rur  preizolowanych.   

 

j) Instalacja odzysku ciep a ze cieków oczyszczonych w osadnikach wtórnych   

Funkcjonowanie w a cieplnego opiera o si  b dzie na odzysku energii cieplnej ze cieków 
oczyszczonych (energia odnawialna). Dolnym ród em ciep a w omawianym przypadku b cieki  
oczyszczone,   a   miejscem   odzysku   b   2   osadniki   wtórne   Ob.   04.1   (istniej cy)  i  Ob.   35  
(projektowany). Na ich wewn trznych cianach, w martwej strefie, poza zasi giem dzia ania  elementów  
zgarniacza  zamocowane  zostan   zawiesia  ze  stali  nierdzewnej. Konstrukcja  zawiesi  przedstawiona  
zostanie  na  rysunkach  wykonawczych  bran y konstrukcyjnej.  Zawiesia  rozmieszczone  b   
regularnie  na  ca ym  obwodzie  osadnika i stanowi y  b   rusztowanie  wymiennika  rurowego  (rura  
PEHD)   odbieraj cego   ciep o  ze  cieków.   Wymiennik  wykonany  b dzie  z  rur  PEHD   50.  W  ka dym  
osadniku umieszczone zostan  rury u one w obwodowe p tle. Przej cie rur wymiennika przez ciany 
osadnika wykonane zostanie  poprzez  otwór  wywiercony  w  betonowej  cianie  osadnika.  Przej cie  
rur  przez cian   uszczelnione  zostanie  uszczelnieniem  typu  GP  Integra.  Szczegó y  przej cia  przez 
cian  pokazane zostan  w projekcie bran y sanitarnej. Rury wymiennika bezpo rednio przy ka dym  

osadniku  zostan   w czone  do  studzienki  rozdzielacza,  przesy aj cego za po rednictwem  rur  
preizolowanych  medium  grzewcze  (roztwór  glikolu)  do  w a cieplnego.  Ruroci g  zasilaj co-
powrotny  z  rozdzielacza  do  w a  cieplnego  nale y poprowadzi   ze  spadkiem  do  rozdzielacza  
celem  umo liwienia  odpowietrzenia  uk adu w w le cieplnym. 

5.18.11 Obiekt 12 Z   - stacja PIX 
 
Taca ociekowa pod zbiornik PIX jest obiektem nowym, zlokalizowanym w pobli u reaktora Carrousel.  
Projektowana taca ociekowa b dzie mia a nast puj ce wymiary: 

Wymiary w planie: 6380x3400 mm 

Z uwagi na zmian  lokalizacji istniej cego zbiornika PIX, istnieje konieczno  zbudowania nowej tacy 
ociekowej. Wymiary nowoprojektowanej tacy w odniesieniu do istniej cej pozostaj  bez zmian.  

Rz dna korony tacy – 78,80 m n.p.m., posadowienie tacy na rz dnej – 77,95 m n.p.m.  
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Wyposa enie Ob.12Z 

 Istniej cy zbiornik PIX - 1 szt. 
 Taca ociekowa  - 1 szt. 
 Szafa ochronna pomp ( dwie pompy dozuj ce ) 
 Ruroci gi technologiczne 
 Rurociagi PIX wykonane b  z rur PE100, SDR 11, Dy 25. 

 

Sk ad szafy ochronnej :  

a) Pompa dozuj ca, model GA45 P4T 3 (prod. Milton Roy Europe) – szt. 2 
Typ pompy:  membranowa, nap d silnikowy. 

Wydajno  max:  50 l/h (dok adno  +/- 2%). 

Ci nienie max:  10 bar. 

Nap d:   silnik elektryczny, 3-fazowy, 400 V, 50 Hz, 0.12 kW. 

Regulacja wydajno ci: - wielko  skoku – nastawa r czna (pokr o) w zakr.10-100%, 

    - cz sto  skoku – sta a, tj. 144 skoki/min. 

Materia y wykonania: owica  –  PP,  obudowy  zaworów  –  PVDF,  membrana  –  PTFE/PVDF,  
gniazda zaworów – Aflas®, kulki zaworów – ceramiczne.  

 

b) Szafka ochronna pomp (wykonanie warsztatowe) – szt. 1 
Materia  wykonania: PP, kolor jasnoszary.  

Wymiary:   podstawa 1000 x 500 mm, wysoko  ok. 1200 mm. 

Posadowienie:  na zewn trz, w bezpo rednim s siedztwie zbiornika magazynowego. 

Wyposa enie:  - instalacja hydrauliczna (PVC) w obr bie szafki, 

- zawory bezpiecze stwa serii ST, wielko  ½”, PVC-EPDM, 2 szt., 

- zawory sta ego ci nienia serii ST, wielko  ½”, PVC-EPDM, 2 szt., 

- komplet r cznych zaworów odcinaj co-prze czaj cych, 

- przy cza do p ukania g owic pomp wod , 

 - zespó  czerpalny pomp w sk adzie: w  ssawny L = 2 mb., przy cze do 
zaworu spustowego zbiornika magazynowego. 

 

c) Opcja - lokalna szafka zasilaj co-steruj ca  

Umiejscowienie:  zamocowana do boku szafki ochronnej pomp. 

Funkcje:   - zasilanie i zabezpieczenie nadmiarowo-pr dowe pomp dozuj cych, 

- Stop awaryjny pomp, 

- Start / Stop pomp w trybach Lokalny / Zdalny, 

    - sygnalizacja Praca / Awaria pomp. 
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5.18.12 Obiekt 07 – punkt zlewny 
Stacja zlewna cieków dowo onych jest obiektem modernizowanym, zlokalizowanym w pobli u 
pompowni przewa owej Ob.05. W ramach modernizacji punktu zlewnego cieków dowo onych 
wymieniona zostanie wyeksploatowana krata mechaniczna ENKO na nowe urz dzenie. Zaprojektowano 
now  automatyczn  krat  schodkow  o przepustowo ci 160 m3/h (stacja posiada 2 stanowiska po 80 
m3/h). Krata zostanie zhermetyzowana, a powietrze z owonne oczyszczone na biofiltrze (razem z 
powietrzem z pompowni cieków dowo onych Ob. 08). 

cieki dowo one po oczyszczeniu na kracie b  odp ywa y grawitacyjnie do istniej cego piaskownika, a 
nast pnie do pompowni Ob. 08. Pulpa piaskowa z piaskownika pionowego b dzie t oczona do 
istniej cego separatora piasku, z którego odciek kierowany b dzie do kanalizacji, a odwodniony piasek 
do kontenera.  

W miejscu stanowisk znajduj  si  dwa wpusty ciekowe uliczne dla odprowadzania rozlanych 
nieczysto ci – pe ni  rol  tacy zlewnej (odp ywy z wpustów ulicznych pod czone s  do pompowni 
cieków dowo onych). 

 

Zestawienie wyposa enia technologicznego  

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis Ilo  

zainst. Typ / wielko  
Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 

Obiekt nr 07 – Stacja 
zlewcza cieków 

dowo onych     

KM-07 
Krata schodkowa 

 
1 

Rodzaj - schodkowa 
Q=160 m3/h przy poziomie cieków:  

przed krat  h1 = 400 mm, 

za krat  h2 = 200 mm. 
Prze wit 3 mm 

Szeroko  u yteczna 376 mm 

Szeroko  ca kowita 476 mm 

Wysoko  ca kowita 1459 mm 

Wysoko  zrzutu skratek 1030 mm 

0,75 

Wymiana istniej cej kraty na 
now  

Krata z w asn  skrzyni  
robocz  i szafk  zasilaj co-

sterownicz  
Z kró cem powietrza 
owonnego do biofiltra  

(biofiltr uj ty w pozycji 
pompownia cieków 
dowo onych Ob.08) 

 

 Ruroci g cieków dowo onych ze stacji zlewczej do zbiornika u redniaj cego Ob.09 -PEHD Dn 
200 (d225x13,4mm mm, PE100 SDR17). 

 

5.18.13 Obiekt 37- pompownia cz ci p ywaj cych 
Pompownia cz ci p ywaj cych jest obiektem nowoprojektowanym, zlokalizowanym w pobli u nowego 
osadnika wtórnego Ob.35. W ramach modernizacji przebudowany b dzie uk ad odprowadzania cz ci 

ywaj cych z istniej cych osadników oraz zwi zana z tym kanalizacja. Cz ci p ywaj ce b  zbierane do 
wspólnego kana u i doprowadzane do nowej pompowni Ob.37, z której b  transportowane do 
zbiornika osadów (zag szczacza) Ob. 10.  

Do pompowania flotatu przewiduje si  zastosowanie pompy zatapialnej. Zamontowane b  dwie 
pompa  1 + 1 pompa rezerwowa. Do monta u i demonta u pompy s  b dzie prowadnica i zestaw 
podno nikowy ( urawik z wci gark ). 

Wentylacj  w pompowni tworzy  b dzie rura nawiewna PVC Ø110 z nawiewk  oraz rura wywiewna PVC 
Ø110 z wywiewk . 
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Projektowana pompownia b dzie mia a nast puj ce wymiary: 

Wymiary w planie: Ø1500mm 

 Zag bienie 4100 mm 

Pompowania b dzie wykonana w postaci studni prefabrykowanej o rednicy 1200 mm, w której b dzie 
zamontowana pompa zatapialna wraz ze stop  sprz gaj  i prowadnic . Do obs ugi pompy s  

dzie urawik z wci gark . Druga pompa b dzie stanowi a rezerw  magazynow . Dno pompowni 
zaprojektowano na rz dnej 75,60 m n.p.m., korona pompowni na rz dnej 79,70 m n.p.m.  

 

Zestawienie wyposa enia technologicznego  

Oznaczenie 
na 

schemacie 
Opis Ilo  

zainst. Typ / wielko  
Moc 
jedn. 
[kW] 

Uwagi 

 

Obiekt nr 37 - 
Pompownia cz ci 

ywaj cych     

P-37.1 
P-37.2 

Pompa cz ci p ywaj cych 
z DI&TCS 2 

Rodzaj - zatapialna 
Q=30 m3/h,  
H=10 m s .w. 

 

Napi cie: 400 V 

Pr dko  obrotowa silnika: 1380 min-1 

Rodzaj rozruchu: bezpo redni 

ugo  kabla: 10 m 

rednica kró ca t ocznego: DN 65 

Wymiar cia  sta ych: 60 mm 

Masa pompy: ok. 45 kg 
Wykonanie materia owe: 

Korpus silnika: eliwo 

Korpus t oczny: eliwo 

Wirnik: eliwo 

Wa : stal nierdzewna  
Elementy z czne: stal nierdzewna 

Prowadnica: stal nierdzewna 

2,2 

1 szt. z prowadnic  i stop  
sprz gaj  

1 szt. rezerwa magazynowa 

W zestawie czujniki 
przecieku i temperatury 
Podwójne uszczelnienie 

mechaniczne 

 

ZW-34 
uraw s upowy, 

obrotowy, z nap dem 
cznym 

1 

Typ PR-70/1000ko 

Ud wig - 70 kg 

Wykonanie materia owe: 

stal nierdzewna 

- 

Do obs ugi mieszad a 

Z podstaw  do monta u 
poziomego  

 

 

Przej cia wszystkich ruroci gów wykona  przy u yciu cuchów typu INTEGRA z elementami stalowymi 
kl.A2. Przej cia ruroci gów poni ej zwierciad a cieczy wykona  jako podwójne. 

Wyposa enie technologiczne wewn trz zbiornika mocowa  do jego konstrukcji przy u yciu wsporników i 
uchwytów ze stali nierdzewnej za pomoc  kotew rozporowych z elementami stalowymi klasy A2. 
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Ruroci gi technologiczne: 

 Ruroci g cz ci p ywaj cych z osadnika wtórnego Ob.35 do pompowni cz ci p ywaj cych Ob.37 
-  PEHD DN150 (d180x10,7 mm PE 100 SDR 17). 

 Ruroci g cz ci p ywaj cych z osadnika wtórnego Ob.4.01 i 4.02 do pompowni cz ci 
ywaj cych Ob.37 -  PVC-U DN 150 (d160x4,0 mm, SN4 SDR41). 

 Ruroci g cz ci p ywaj cych z pompowni cz ci p ywaj cych Ob.37 do zbiornika osadu – 
zag szczacza  

 Ob.10 -  PEHD DN 80 (d90x5,4 mm, PE 100 SDR 17). 

Armatura: 

 Na ruroci gu cieków z pomp  zatapialn  zamontowano zawór kulowy zwrotny z wyczystk  
DN80, L=260mm – 37/ZW01.  

 Na po czeniach ruroci gów z urz dzeniami i armatur  ko nierze stalowe powlekane tworzywem 
sztucznym, ci nienie nominalne do 1,0 MPa.  

5.18.14  Obiekt 39 - biofiltr 
Biofiltr jest nowoprojektowanym urz dzeniem, zlokalizowanym w pobli u stacji zlewnej Ob.07 oraz 
pompowni cieków dowo onych Ob.08. cieki surowe i osady przed poddaniem procesom stabilizacji 
tlenowej mog  by  przyczyn  odorów. Z obiektów mog cych by  przyczyn  uci liwo ci zapachowej 
powietrze wentylacyjne b dzie odci gane i oczyszczane na z u biologicznym znajduj cym si  w 
komorze biofiltracji obiektu 39. Neutralizacja odorów w procesie biofiltracji polega na usuwaniu 
substancji odorotwórczych za pomoc  wyspecjalizowanych mikroorganizmów, zasiedlonych na z u 
pochodzenia naturalnego. Produktami ko cowymi powstaj cymi w wyniku przemian metabolicznych s  
dwutlenek w gla i woda. Przy takim rozwi zaniu oczyszczalni cieków nie b dzie uci liwa dla otoczenia i 
obs ugi. Powietrze oczyszczane b dzie z istniej cej pompowni cieków dowo onych Ob.08 oraz z 
modernizowanego punktu zlewnego Ob.07. 

W celu neutralizacji danej ilo ci powietrza z owonnego z poszczególnych obiektów wykonana b dzie 
instalacja odci gania powietrza przewodami ssawnymi wyposa onymi w przepustnice. Powietrze z 
obiektów trafia  b dzie poprzez wentylator do komory wodnej - nawil acza, gdzie osi ga  b dzie 
wymagan  wilgotno  dzi ki rozpylaniu wody technologicznej przy pomocy zespo u dysz. W celu 
zabezpieczenia dodatniej temperatury procesu, nawil acz dodatkowo wyposa ony zostanie w grza  
wody. Nast pnie powietrze przepuszczane b dzie przez z e biofiltra zasiedlone wyselekcjonowanymi 
mikroorganizmami. Tam zachodzi  b dzie w ciwa dezodoryzacja, czyli proces sorpcji zanieczyszcze  
oraz ich biodegradacja. Oczyszczone powietrze swobodnie ulatywa  b dzie do atmosfery.  

Projektowany biofiltr b dzie mia  nast puj ce wymiary: 

Wymiary w planie: 1600x1600 mm 

Wysoko  ca kowita: 2000 mm 

Zbiornik biofiltra stanowi  b dzie konstrukcja samono na wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego. 
e biologiczne umieszczone b dzie w wydzielonej cz ci kontenera technologicznego. Wype nienie 
a stanowi  b dzie odpowiednio spreparowane w ókno kokosowe.  

Posadowienie biofiltra przewidziano na p ycie fundamentowej o wymiarach 2390x2600 mm na rz dnej 
79,39 m n.p.m. 

Parametry pracy projektowanego biofiltra: 

 maksymalny przep yw powietrza przez biofiltr   100 m3/h 
 maksymalne st enie H2S    20 ppm 
 zakres temperatur powietrza t oczonego na z e 7 - 37°C 
 moc zainstalowana     2 kW 
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W zakres monta u wchodzi  b dzie wykonanie po cze  technologicznych pomi dzy urz dzeniem, a 
sieciami zewn trznymi oraz wykonanie pod cze  elektrycznych urz dzenia.  

Ruroci gi technologiczne: 

 Ruroci g doprowadzaj cy powietrze z owonne z pompowni cieków dowo onych Ob.08 do 
biofiltra Ob.39 – PVC-U DN 100 (d110x3,2 mm, SDR 41 SN 8) 

 Ruroci g doprowadzaj cy powietrze z owonne z punktu zlewnego Ob.07 do biofiltra Ob.39 – 
PVC-U DN 100 (d110x3,2 mm, SDR 41 SN 8) 

 Ruroci g odprowadzaj cy ciecz po procesow  z biofiltra do sieci kanalizacyjnej – PEHD DN 50 
(d63 mm, PE 100 SDR 17) 

 Ruroci g doprowadzaj cy do biofiltra wod  technologiczn  z zestawu hydroforowego ZH-31 – 
PEHD DN25 (d32 mm, PE 100 SDR 17) 

5.19 Ruroci gi technologiczne 
 
Z uwagi na rodzaj przesy anego medium oraz rodzaj przep ywu (grawitacyjny/ci nieniowy) w niniejszym 
opracowaniu rozró nia si  nast puj ce nowoprojektowane sieci technologiczne mi dzyobiektowe: 

 ruroci gi do grawitacyjnego przep ywu cieków i cz ci p ywaj cych o rednicach DN150 ÷ 
DN450, 

 ruroci gi do ci nieniowego przesy u cieków, cz ci p ywaj cych i uwodnionych osadów  o 
rednicach  DN80 ÷ DN400, 

 ruroci g koagulantu PIX o rednicy DN25, 
 ruroci gi wody wodoci gowej i technologicznej o rednicach DN25 ÷ DN80, 
 grawitacyjne ruroci gi kanalizacji zewn trznej o rednicach DN50 ÷ DN200, 
 ruroci gi powietrza z owonnego o rednicy DN100. 

W projekcie za ono wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniej cych kana ów. Sieci 
mi dzyobiektowe zwymiarowano na maksymalny przep yw. 

W ramach projektowanych sieci pod wzgl dem materia u planuje si  zastosowa  nast puj ce 
rozwi zania: 

 rury i kszta tki PE 100 SDR 17 – przynajmniej klasy PN10, zgrzewane doczo owo lub czone 
mufami elektrooporowymi: 

- dla ruroci gów cieków, uwodnionych osadów i cz ci p ywaj cych oraz wody 
technologicznej i wodoci gowej o ci nieniowym przep ywie,  

- dla ruroci gów cieków o przep ywie grawitacyjnym oraz grawitacyjnym ruroci gu cz ci 
ywaj cych z osadnika wtórnego Ob.35 do pompowni cz ci p ywaj cych Ob.37   

 rury i kszta tki PE 100 SDR 11 – przynajmniej klasy PN10 zgrzewane doczo owo lub z czkami 
elektrooporowymi:  

- dla ruroci gu koagulantu PIX 
 rury i kszta tki PVC-U – o klasie sztywno ci przynajmniej SN8 (klasa S, SDR 34) czone na kielich z 

uszczelk  gumow : 
- dla ruroci gów kanalizacji zewn trznej, 
- dla grawitacyjnych ruroci gów cz ci p ywaj cych. 

Na projektowanych sieciach nale y generalnie stosowa  kszta tki gotowe (fabryczne). Ko nierze do 
po cze  ruroci gów z tworzyw sztucznych stalowe powlekane tworzywem sztucznym. Przy czeniach 
ruroci gów istniej cych z nowoprojektowanymi nale y zastosowa  typowe kszta tki przej ciowe (tuleje 
ko nierzowe, kró ce jednoko nierzowe itp.) lub inne metody (np. opaski monta owe, z cza stopniowe). 
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5.20 Rozruch technologiczny 
Warunkiem dopuszczenia do ruchu nowoinstalowanych urz dze  technologicznych jest wykonanie 
sta ego lub tymczasowego zasilania i sterowania urz dze , przeprowadzenie rozruchu mechanicznego, 
technologicznego, przygotowanie i wdro enie do pracy automatycznej, bez sta ej obs ugi. Przed 
rozpocz ciem czynno ci rozruchowych nale y zapewni  poprawne funkcjonowanie ochrony przeciw 
pora eniowej i wykona  odpowiednie pomiary kontrolne. 
 
W ramach rozruchu nale y wykona  nast puj ce prace: 
 
Sposób przygotowania obiektu przez wykonawc  do rozruchu. 

 Przed przyst pieniem do rozruchu nale y zako czy  wszystkie prace monta owe urz dze  i 
armatury na instalacji technologicznej, obiektach budowlanych, energetycznych, prowadzenie 
tras kablowych. 

 Po zako czeniu monta u wykona  pomiary elektryczne, protoko y pomiarowe przekaza  do 
nadzoru inwestorskiego. 

 Skompletowa  dokumentacj  pomonta ow  i DTR, 1 kopi  przekaza  dla potrzeb rozruchu. 
Dokumentacja winna zawiera  o wiadczenie Kierownika Budowy, potwierdzone przez 
odpowiedniego Inspektora Nadzoru o zako czeniu zasadniczego zakresu robot, kompletno ci 
dokumentacji i zgodno ci ze stanem faktycznym. 

 Oznaczy  miejsca wyst powania zagro , zabezpieczy  przed dost pem osób postronnych.  
 Przeszkoli  obs ug  dla zasad bezpiecznej pracy, wyst puj cych zagro . 
 Dopuszcza si  etapowe przekazywanie instalacji do rozruchu. 
 Obiekty i instalacje przeznaczone do rozruchu winny by  zasadniczo uko czone. Instalacje nale y 

przygotowa  przez oczyszczenie ruroci gów z odpadów budowlanych, sprawdzenie dro no ci i 
szczelno ci. Dopuszcza si  wykonywanie prac wyko czeniowych, je li te nie koliduj  i nie 
stwarzaj  zagro enia dla osób prowadz cych rozruch, pozwalaj  na bezpieczn  eksploatacj  
urz dze  i instalacji, nie wprowadzaj  odpadów do instalacji, zanieczyszcze  urz dze . Nale y 
zapewni  dostaw  niezb dnych mediów jak woda i spr one powietrze. 

 Urz dzenia pomiarowe, armatura winny by  uruchomione i sprawne, wst pnie 
sparametryzowane zgodnie z za eniami projektowymi. Wykonawca winien sporz dzi  
protoko u z uruchomienia urz dze  z zapisanymi parametrami i przekaza  dla potrzeb rozruchu 
(w zakresie dokumentacji pomonta owej). 

 Magistrale obiektowe winny by  kompletne, uruchomione. Wszystkie aktywne urz dzenia sieci 
jak równie  slave winny by  uruchomione i „widoczne” w sieci. 

 Obiekty mog  by  przekazywane w ró nej kolejno ci i ze wzgl du na konieczno  utrzymania 
ruchu oddawane do rozruchu przed wykonaniem nadrz dnej cz ci systemu dyspozytorskiego. 
W takim przypadku nale y zabezpieczy  mo liwo  lokalnego nadzoru nad prac  urz dze  i 
instalacji z poziomu paneli operatorskich, dla archiwizacji warto ci mierzonych zainstalowa  
tymczasowe komputerowe stanowiska operatorskie. 

 Sterowniki obiektowe, panele operatorskie i w miar  mo liwo ci nadrz dny system 
dyspozytorski winny by  zasadniczo zaprogramowane. Wi kszo  testów mo na wykona  
dopiero na czynnej instalacji, jednak programy nale y przygotowa  i wst pnie sparametryzowa .  

 Na czas rozruchu nale y zapewni  dostaw  niezb dnych narz dzi, odzie y ochronnej i dostaw  
materia ów eksploatacyjnych, takich jak : zestaw narz dzi ( rubokr ty o ró nych ko cówkach, 

gi do ci gania izolacji z kabli, szczypce monterskie, c ki), uniwersalny miernik pomiaru 
pr du, napi cia, rezystancji, kombinezon ochronny itp. 

 
Zakres prac. 

 Ogólne sprawdzenie kompletno ci i zgodno ci ze stanem faktycznym dokumentacji 
pomonta owej. W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci zwrócenie ca ej dokumentacji 
wykonawcy. 

 Zapoznanie si  z zasadami bezpiecznej eksploatacji urz dze  i instalacji, dokumentacj  
techniczn  i DTR. 
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 Sprawdzenie kompletno ci oprogramowania sterowniczego, nadzoru obiektowego i 
dyspozytorskiego. 

 Udzia  w uruchomieniach poszczególnych urz dze  i instalacji. 
 Rejestracja odczytów systemu sterowania, sprawdzenie poprawno ci identyfikacji urz dze , 

stanów pracy, awarii, po enia, kierunków ruchu, sygnalizacji komunikatów diagnostycznych. 
Niepoprawne wskazania winny by  niezw ocznie korygowane przez wykonawc , prób  
zako czy  protoko em potwierdzaj cym pozytywny wynik próby dla ka dego z urz dze . 

 Przeprowadzenie prób funkcjonalnych sterowa , zako czonych protoko em jw. 
 Udzia  w uruchomieniu instalacji b cej przedmiotem rozruchu, sprawdzenie nastaw 

parametrów urz dze , zakresów pomiarowych. Rejestracja pomiarów i parametrów, 
sporz dzenie raportów. 

 Przeprowadzenie testów komunikacji, szybko ci reakcji zlece  sterowniczych, zgodno ci z 
za eniami projektowymi. 

 Uruchomienie funkcji automatycznego sterowania urz dze , zespo ów i instalacji, wst pna 
weryfikacja i korekta parametrów automatyki pozwalaj ca na bezpieczn  i bezobs ugow  prac  
obiektu. Zestawienie warto ci parametrów dla charakterystycznych warto ci pracy instalacji (np. 
przy minimalnej, maksymalnej wydajno ci). Sporz dzenie raportów i zestawie  uzyskanych 
parametrów. Sprawdzenie funkcjonalno ci algorytmów odpowiedzialnych za zabezpieczenia 
technologiczne urz dze  i instalacji. Sprawdzenie poprawno ci odczytu wskaza  
diagnostycznych. Sporz dzenie raportów. 

 Przeprowadzenie testów obiektowego systemu sterowania, zachowania instalacji w przypadkach 
awarii poszczególnych urz dze , zaników zasilania i innych sytuacji krytycznych. 

 Sprawdzenie poprawno ci synoptyki systemu nadrz dnego. 
 Rozruch nale y przeprowadzi  w ca ym mo liwym zakresie wydajno ci obiektu. Nale y wskaza  

graniczne warto ci wydajno ci przy których instalacja spe nia za enia projektowe. 
 Przekazanie wykonawcy zalece  wzgl dem uzyskania popranych parametrów technologicznych, 

poprawienia efektywno ci pracy urz dze , poprawienia niezawodno ci instalacji, 
bezpiecze stwa pracy obiektu.  

 Przygotowanie i uzgodnienie z przysz ym U ytkownikiem zakresu i wygl du raportów i wykresów 
dotycz cych uruchamianego obiektu. Raporty winny by  wst pnie przygotowane na etapie 
realizacji pracy wykonawczych oprogramowania systemowego, w fazie rozruchu nale y uzgodni  
ostateczny wygl d i zakres raportów, uwzgl dniaj c uwagi i wymagania U ytkownika. 

 Przygotowanie wskaza  dla wykonania przez wykonawc  Dokumentacji Powykonawczej. 
 Przygotowanie wyników rozruchu w postaci raportu. 
 Zebranie wszystkich zalece  komisji rozruchowej niewykonanych podczas rozruchu w formie 

ko cowych zalece  komisji rozruchowej. 
 Sporz dzenie bran owego protoko u zako czenia rozruchu. 
 Przekazanie obiektu po rozruchu do nadzoru inwestorskiego. 

 
Dokumentacja czynno ci rozruchowych 

 Protokó  przej cia obiektu od Kierownika Budowy wraz z niezb dn  dokumentacj  
pomonta ow . 

 Raportowanie poszczególnych etapów rozruchu zgodnie z w/w wytycznymi. 
 Zbieranie na bie co zalece  komisji rozruchowej w sprawach dotycz cych funkcjonalno ci 

systemu automatyki, formowanie w formie wniosków dla nadzoru inwestorskiego. 
 Sporz dzenie uwag do dokumentacji pomonta owej w formie wniosków dla wykonawcy 

wzgl dem wykonania dokumentacji powykonawczej. 
 Zebranie wyników dzia ania komisji w formie raportów, sporz dzenie raportu ko cowego. 

Raport ko cowy winien zawiera  wszelkie niezb dne informacje pozwalaj ce prowadzi  
ekonomiczn  i bezpieczn  eksploatacj  instalacji. Nale y przedstawi  osi gni te wyniki, 
wydajno ci minimalne i maksymalne pracy instalacji, osi gni te kra cowe parametry 
technologiczne. Nale y przedstawi  wszystkie zalecenia komisji rozruchowej niewykonane 
podczas rozruchu w formie ko cowych zalece  komisji rozruchowej. 
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6 Kontrola jako ci 
Wymagania ogólne dotycz ce Kontroli jako ci Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót, materia ów i urz dze . 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadaj ce odpowiednie upowa nienia. 

6.1. Kontrola materia ów 

Badanie materia ów u ytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to nast puje poprzez 
porównanie cech materia ów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm 
materia owych. 

Wykonawca powinien przed  In ynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materia ów i urz dze , e zastosowane materia y spe niaj  wymagane normami warunki 
techniczne. 

6.2. Kontrola jako ci robót 

6.2.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne musz  obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów podanych w 
niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we w ciwych PN (EN-PN) a cz stotliwo  ich wykonania musi 
pozwoli  na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla ca ci wybudowanych lub 
zgromadzonych materia ów. Wyniki bada  Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie okre lonym w 
PZJ do akceptacji. 

Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  nie pó niej ni  w 
terminie i w formie okre lonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuj  ca y proces budowy. 
 
Dodatkowo po zako czeniu prób Wykonawca przeka e wszystkie wyniki bada  potwierdzaj ce 
uzyskanie efektu ekologicznego oraz kompletn  dokumentacj  z wykonanej próby eksploatacyjnej wraz z 
instrukcjami eksploatacji. 

 

6.2.2. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materia y i urz dzenia nie spe niaj ce wymaga  ustalonych w odpowiednich punktach ST 
zostan  przez In yniera odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazuj  odst pstwa od postanowie  ST i dokumentacji projektowej 
zostan  rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w ST- 00 „Wymagania ogólne". 

Jednostk  obmiaru jest : 
kpl:      pomp, orurowania do pomp, zasuw z oprzyrz dowaniem , zastawek , zbiorników, instalacji 
zag szczania osadu, , mieszania, napowietrzania itp na podstawie Dokumentacji Technicznej 
 

 Pompy - komplet nale y rozumie  pomp  wraz ze wszystkimi elementami niezb dnymi do 
eksploatacji jak: prowadnica, urawik itp. 

 Zasuwa - komplet, nale y rozumie  zasuw  z nap dem, kolumienk , ko kiem lub elementami do 
zabudowy w ziemi. 
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Kompletne wyposa enie obiektów: 
 ze  technologiczny - blok biologiczny - kompletna instalacja wszystkich pomp, mieszade  , 

rusztów napowietrzaj cych wraz z instalacjami, osprz tem i automatyk  kwalifikuj ca j  do 
eksploatacji 

 ze  technologiczny -punkt zlewny - kompletna instalacja piaskownika i w a wraz z 
instalacjami, osprz tem i automatyk  kwalifikuj ca j  do eksploatacji 

 Pompownie, komory zasuw - kompletne wyposa enie wraz z ruroci gami wewn trznymi, 
armatur  kwalifikuj ce je do eksploatacji 

 Wyposa enie stacji odwadniania osadów- komplet wyposa enia kwalifikuj cy j  do eksploatacji 
 
1 metr [mb] (d ugo  mierzona bez kszta tek) mierzy si  monta : 

 ruroci gów technologicznych 

Zasada obmiaru ruroci gów: 
 ugo  przewodu nale y mierzy  wzd  jego osi, 
 do ogólnej d ugo ci przewodu nale y wliczy  d ugo  armatury czonej na gwint i czników, 
 ugo  zw ki (redukcji) nale y wliczy  do d ugo ci przewodu o wi kszej rednicy. 

8 Odbiór Robót 
Odbioru robót nale y dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Monta owych, oraz z ST- 00."Wymagania ogólne" 

8.1 Odbiór mi dzyoperacyjny 

Odbiorowi mi dzyoperacyjnemu podlegaj  nast puj ce elementy robót: 
 odcinki kana ów, dla których wymagana jest próba szczelno ci, 
 fundamenty pod urz dzenia, 

 
Przy odbiorze urz dze  i elementów od producenta nale y: 

 sprawdzi  zgodno  z dokumentacja projektow  
 dokona  ogl dzin zewn trznych, 
 sprawdzi  dzia anie mechanizmów  

 
Odbioru dokonuje In ynier. 

8.2 Odbiór Cz ciowy, Przej cie Cz ci Robót 
 Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu: 
 poprawno ci zainstalowania urz dze ; 
 kompletno ci i jako ci zainstalowanych urz dze ; 
 aktualno ci dokumentacji powykonawczej uwzgl dniaj cej wszystkie zmiany i uzupe nienia; 
 kompletno  DTR i wiadectw producenta. 

 
Odbiór powinien by  dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, In yniera i 

ytkownika oraz potwierdzony w ciwymi protoko ami. 
 
Je eli  w trakcie odbioru oka e si ,  e jakie  wymagania nie zosta y spe nione lub te  ujawni y si  jakie  
usterki, nale y uwzgl dni  je w protokole, podaj c jednocze nie termin ich usuni cia lub uzupe nienia. 

8.3 Odbiór Ko cowy, Przej cie Robót 

Przed przekazaniem do eksploatacji nale y dokona  odbioru ko cowego, który polega na sprawdzeniu: 
 poprawno ci zainstalowania urz dze ; 
 kompletno ci i jako ci zainstalowanych urz dze ; 
 poprawno ci dzia ania urz dze ; 
 aktualno ci dokumentacji powykonawczej, uwzgl dniaj cej wszystkie zmiany i uzupe nienia; 
 kompletno ci DTR i wiadectw producenta.; 
 kompletno ci protoko ów cz ciowych. 
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Przy odbiorze robót Wykonawca powinien by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 
  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
 Dziennik Budowy; 
 dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 
 dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów; 
 protoko y cz ciowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
 protoko y i za wiadczenia z dokonanych prób monta owych; 
 protoko y i za wiadczenia z wykonanych prób ko cowych i próby eksploatacyjnej 
 wiadectwa jako ci wydane przez dostawców urz dze  i materia ów; 
 instrukcje obs ugi urz dze  i instalacji; 
 instrukcje eksploatacji urz dze , instalacji i linii technologicznych 

Je eli  w trakcie odbioru oka e si ,  e jakie  wymagania nie zosta y spe nione lub te  ujawni y si  jakie  
usterki, nale y uwzgl dni  je w protokole, podaj c jednocze nie termin ich usuni cia lub uzupe nienia. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowi zuj cymi normami (PN, EN-PN). 

9 Rozliczenie Robót 
Zgodnie z Dokumentacj  nale y wykona  zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. P atno  
nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i i ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i bada  
laboratoryjnych. 
 

a) Urz dzenia , agregaty , zbiorniki- cena jednostkowa wykonanych robót mierzonych w 
kompletach obejmuje: 

 zakup urz dze , 
 transport urz dze  na miejsce wbudowania, 
 monta  urz dze  technologicznych wraz z automatyk  i sterowaniem, 
 po czenia z instalacj , 
 wykonanie i monta  podpór i ich zabezpieczenie antykorozyjne, 
 zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne urz dze  
 próby i uruchomienia 
 ca  prac zwi zanych z uruchomieniem i rozruchem technologicznym instalacji oraz urz dze , 
 ewentualne koszty odbioru przez Urz d Dozoru Technicznego, 
 wykonanie prób ko cowych 
 koszty niezb dnej obs ugi serwisowej, 
 prace porz dkowe 
 koszt wykonania wszystkich instrukcji wymaganych przy przej ciu robót 

 

b) Orurowanie technologiczne wykonanych robót mierzonych w kompletach na instalacj  i obiekt 
obejmuje: 

 wykonanie i monta  wszystkich po cze  ruroci gów z armatur  za pomoc  dostosowanych do 
tego celu czników i kszta tek przej ciowych, 

 czyszczenie, odt uszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rur i kszta tek, 
 wykonanie przej  przez przeszkody np.otworów w cianach, 
 przej cia ruroci gów przez ciany, 
 uszczelnienia przej , 
 mocowanie rur, 
 wpi cia do istniej cych instalacji, 
 wykonanie wszelkich niezb dnych prób, p uka  i bada , 
 ewentualne zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne rur 
 uzyskanie wszelkich wymaganych wiadectw, deklaracji, bada , o wiadcze  i odbiorów przez 

uprawnione jednostki, 
 prace porz dkowe 
 koszt wykonania wszystkich instrukcji wymaganych przy przej ciu robót 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-15/411 
ST-15 Instalacje technologiczne, wyposa enie technologiczne, monta  

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

c) Armatura- cena jednostkowa liczone w sztukach obejmuje: 
 zakup armatury 
 monta  z po czeniami, 
 mocowanie armatury, 
 ewentualne zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne armatury 
 uzyskanie wszelkich wymaganych wiadectw, deklaracji 
 koszty niezb dnej obs ugi serwisowej, 

 
Sprawdzenia i uruchomienia , odbiory ca ej instalacji liczone jako komplet na obiekt. 
 

10 Przepisy zwi zane 
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1 1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych , które zostan  wykonane w ramach 
Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.3. 

1.3 Zakres robót obj tych ST 
 

a) Roboty przygotowawcze 
 Prace pomiarowe 

 Prace przygotowawcze rozbiórkowe 

 rozbiórk  kraw ników 

 rozbiórk  nawierzchni z kostki betonowej 

 

b) Roboty ziemne 

 Korytowanie pod drogi wg ST-03 Roboty ziemne 

c) Roboty zasadnicze 

 Rozbudowa i przebudowa wewn trznego uk adu komunikacyjnego oczyszczalni cieków oraz 
budowa zjazdu z ul. Brukowej na teren oczyszczalni.  Na drogach przewidziano nawierzchni  z 
kostki betonowej. Nowe chodniki przy obiektach przewidziano wykona  z kostki betonowej. 

 Odtworzenie nawierzchni kostki betonowej i trawiastej po robotach sieciowych 

 

Konstrukcje dla ww nawierzchni: 

 W celu doprowadzenia pod a nawierzchni do grupy no no ci G1 projektuje si  u enie pod 
konstrukcj  jezdni drogowej 25cm warstwy z gruntów stabilizowanym spoiwem cementowym o 
Rm = 2,5 MPa 

 Konstrukcja nawierzchni dróg i placów – zgodnie z dokumentacj  projektow  

 
TRAWNIKI 

 obsiew mieszank  traw w ilo ci 2,5 kg/ar + 1 cm warstwy torfu 

 warstwa ziemi ro linnej - 20cm 

Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania wiadectwa Przej cia Robót: - Przeprowadzenie niezb dnych 
pomiarów i bada  laboratoryjnych 

1.4 Okre lenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
cieralnej nawierzchni, wykonany metod  wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si  kszta tem, który umo liwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
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Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zag szczona i stwardnia a w 
wyniku uko czenia procesu wi zania cementu. 

Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy 
dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe 

yty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane p yty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla 
pieszych. 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy 
zag szczonej mieszanki betonowej, która po osi gni ciu wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  6 
MPa i nie wi kszej ni  9 MPa, stanowi fragment no nej cz ci nawierzchni drogowej.  

Podbudowa z t ucznia kamiennego. Cz  konstrukcji nawierzchni sk adaj ca si  z jednej lub wi cej 
warstw no nych z t ucznia i kli ca kamiennego. 

Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy zag szczony, na którym wykonuje si aw  (fundament) lub 
podsypk . 

Stabilizacja mechaniczna - to proces technologiczny polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu kruszywa 
o w ciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno ci optymalnej. 

Warstwa cieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj ca zdolno  produkcji ro lin. 

Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST- 00 " Wymagania Ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow  i ST. 

2 Wymagania dotycz ce materia ów 

2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania  

2.1.1 Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk . 

2.1.2 Wygl d zewn trzny 

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, 
wkl ni cia nie powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci <80 mm. 

2.1.3 Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni jezdni , chodnika i miejsc postojowych stosuje si  betonow  kostk  brukow  
o grubo ci 80 mm. Kostki o takiej grubo ci s  produkowane w kraju. 
 
Tolerancje wymiarowe wynosz : 

 na d ugo ci 3mm 
 na szeroko ci 3 mm 
 na grubo ci    5 mm 
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2.1.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.  
Lp. Cechy Warto  
 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach. MPa co najmniej:  
1 - rednia z sze ciu kostek 

- najmniejsza pojedynczej kostki 
60  
50 

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250, % nie wi cej ni         5 
3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, 

wg PN-B-06250: 
 

 
- kni cia próbki 
- strata masy, % nie wi cej ni  
obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do 

Brak 
    5 

 wytrzyma ci próbek nie zamra anych, % nie wi cej ni                     20 
4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-EN  
 
 

14157:2005, mm nie wi cej ni                       4 

 

2.1.5 Materia y do produkcji kostki brukowej betonowej 

Cement - do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
ni szej ni  „32,5". Zaleca si  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  
wymaganiom PN-EN 197-1:2002. 
Kruszywo do betonu - nale y stosowa  kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 
12620:2004. Uziarnienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy za onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Woda - woda 
powinna by  odmiany „1" i odpowiada  wymaganiom PN-88/B-32250 zast pionej przez PN-EN 
1008:2004. 
Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z recept  laboratoryjn . 
Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz  nasi kliwo  i wi ksz  
odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e wybarwienie. Powinny to by  barwniki 
nieorganiczne. 

2.2 Obrze a betonowe i kraw niki 
 

 obrze a betonowe 100x30x8 cm wraz z certyfikatem odpowiadaj ce wymaganiom normy                      
BN-80/6775 04 i BN-80/6775-03/01, gatunek I 

 piasek 

 cement portlandzki do zapraw, z certyfikatem 

 woda 

 beton B-10 wgPN-B-06250 

Kraw niki 

 Kraw niki 20x30x100 cm gat.I wg BN-80/6775-03/01 

 Piasek na podsypk  i do zapraw 

 Woda 

 Cement do podsypki i zapraw 

 

2.3 Podbudowa z chudego betonu  

Materia em do wykonania podbudowy zasadniczej powinien by  beton C16/20 o grubo ci zgodnej z 
dokumentacj  projektow . Wymagania dla betonu zgodnie z ST-04 Roboty betonowe.  
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2.4 Podsypka piaskowa 
 
Kruszywo na podsypk  i do wype niania spoin powinno odpowiada  wymaganiom normy PNB-06712. 
Na podsypk  stosuje si  mieszank  kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
Zawarto  py ów w kruszywie na podsypk  cementowo- wirow  i do zaprawy cementowo-piaskowej 
nie mo e przekracza  3%, a na podsypk wirow  - 8%. 
Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
Pozosta e wymagania i badania wg PN-B-06712. 

2.5 Podsypka cementowo - piaskowa 

Sk ad mieszanki cementowo - piaskowej powinien wynosi  1 : 3. 

2.6 Ziele   

Trawnik 
Materia ami niezb dnymi do wykonania trawnika s : mieszanka traw oraz nawozy mineralne. Do 
wykonania trawnika powinny by  stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zale no ci od warunków 
lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie  oznaczony sk ad procentowy, klas , nr normy wg której 
zosta y wyprodukowane, zdolno  kie kowania. 
Nawozy mineralne powinny by  fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sk adem chemicznym 
(zawarto  azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentow  zawarto  sk adników. Nawóz powinien 
by  zabezpieczony przeciw wysypywaniu si  i zbrylaniu 

2.7 ród a materia ów 

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na 
danym obszarze. 
Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi  tylko ze róde  uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez In yniera. Wykonawca powinien dostarczy  nie pó niej ni  30 dni przed rozpocz ciem robót wyniki 
bada  laboratoryjnych cznie z projektowan  krzyw  uziarnienia i reprezentatywne próbki materia ów. 
Materia y te b  zaakceptowane przez In yniera, je eli wyniki bada  wyka  zgodno  cech materia ów 
z wymaganiami zawartymi powy ej. 

3 Sprz t 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". 
Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w 
harmonogramie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera. 
 

3.2  Rozbiórka elementów ulic 

Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  nale y stosowa : 
 spycharki 
 adowarki 
 urawie samochodowe, 
 zrywarki 
 opaty i kilofy, 
 oty pneumatyczne. 
 samochody ci arowe i koparki 
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3.3 Wykonanie warstwy podsypki piaskowej 

Do wykonania profilowania i zag szczania koryta nale y stosowa  : - 
sprz t mechaniczny, tam gdzie mo e mie  on zastosowanie; 

 drobny sprz t r czny do rozk adania i profilowania r cznego w miejscach, gdzie sprz t 
mechaniczny    nie mo e mie  zastosowania; 

 walce statyczne dostosowane do wielko ci zag szczanej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne 
do zastosowania w miejscach trudno dost pnych dla innego sprz tu; 

 równiarki; 
 lub inny sprz t zaakceptowany przez In yniera. 

3.4 Podbudowa z chudego betonu 

Do wykonania podbudów z chudego betonu nale y stosowa  sprz t i maszyny zgodnie z ST-04 Roboty 
betonowe 

3.5 Nawierzchnie z kostki betonowej 
Do wykonania nawierzchni z kostek nale y stosowa : 

 ubijarki r czne i mechaniczne;  
 wibratory p ytowe i lekkie walce wibracyjne. 

3.6 Kraw niki prasowane 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania kraw ników i prefabrykatów powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu: 

 równiarka przeznaczona do wyrównania pod a, 
 ubijaki o r cznym prowadzeniu, wibratory samobie ne, p yty ubijaj ce przeznaczone do 

zag szczania 
 pod a. 

 

3.7 Chodnik z kostek betonowych i ustawienie obrze y betonowych 

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu sprz tu pomocniczego: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
 wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 

 

3.8 Ziele  - zak adanie trawników 
 
Sprz t u ywany do uprawy gleby - glebogryzarka. Sprz t do zak adania trawników - wa  kolczatka oraz 
wa  g adki. Sprz t do piel gnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie p askim oraz 
na skarpie. 
Sprz t do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka g sienicowa. Do za adunku ziemi - koparka. 

4 rodki transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa 
zarówno w obr bie pasa robót drogowych, jak i poza nim. rodki transportowe poruszaj ce si  po 
drogach poza pasem robót powinny spe nia  odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzuj cych pojazdy, w szczególno ci w odniesieniu do gabarytów i obci enia na o . 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikaj ce z niedotrzymania wymienionych powy ej 
warunków obci aj  Wykonawc . 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-16/418 
ST-16 Roboty drogowe i odtworzenie nawierzchni drogowych i trawników 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe obejmuj  wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane 
przez In yniera. Roboty rozbiórkowe nale y wykonywa  przy u yciu sprz tu mechanicznego lub r cznie 
w sposób okre lony w dokumentacji projektowej lub przez In yniera. Materia  uzyskany z rozbiórki 
za adowa  na samochody samowy adowcze i odwie  na miejsce wskazane przez In yniera. 
Materia y przewidziane do ponownego wbudowania w ramach Kontraktu musz  by  posegregowane i 
zaakceptowane przez In yniera. Ewentualne do y (wykopy) powsta e po robotach rozbiórkowych 
znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj  projektow  b  wykonywane wykopy 
drogowe, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w 
nich wody opadowej. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale y spe ni  
warunki zwi zane z utylizacj  i recyklingiem odpadów. 

5.3 Zdj cie humusu i/lub darniny pod drogi 

Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy umacnianiu skarp, 
zak adaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno ci okre lonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub 
wskazaniami In yniera. 
Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego wykonania robót, 
wzgl dnie mo e stanowi  zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo  warstwy humusu, 

siedztwo budowli), nale y dodatkowo stosowa  r czne wykonanie robót, jako uzupe nienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 
Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
okre lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In yniera. 
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania, wysoko ci nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, ST lub wskazana przez In yniera, wed ug faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny 

dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia czynno ci zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu. 

Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  
przez Wykonawc  tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e 
naje aniem przez pojazdy. Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub innym gruntem nieorganicznym. Je eli 
powierzchnia terenu w obr bie pasa przeznaczonego pod budow  trasy drogowej jest pokryta darnin  
przeznaczon  do umocnienia skarp, darnin  nale y zdj  w sposób, który nie spowoduje jej uszkodze  i 
przechowywa  w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by  
skoszone przed zdj ciem darniny. Darnin  nale y ci  w regularne, prostok tne pasy o szeroko ci oko o 
0,30 metra lub w kwadraty o d ugo ci boku oko o 0,30 metra. Grubo  darniny powinna wynosi  od 0,05 
do 0,10 metra. 
Nale y d  do jak najszybszego u ycia pozyskanej darniny. Je eli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi by  sk adowana, to zaleca si  jej roz enie na gruncie rodzimym. Je eli brak 
miejsca na takie roz enie darniny, to nale y j  magazynowa  w regularnych pryzmach. W porze 
rozwoju ro lin darnin  nale y sk adowa  w warstwach traw  do do u. W pozosta ym okresie darnin  
nale y sk adowa  warstwami na przemian traw  do góry i traw  do do u. Czas sk adowania darniny 
przed wbudowaniem nie powinien przekracza  4 tygodni. 
Darnin  nie nadaj  si  do powtórnego wykorzystania nale y usun  mechanicznie, z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek i przewie  na miejsce wskazane w ST lub przez In yniera. 

5.4 Przygotowanie pod a pod drogi 

Pod em dla dróg b dzie grunt naturalny zag szczony , okre lony jako pod e G1 , modu  spr ysto ci 
min 100 MPa . 
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W celu doprowadzenia pod a nawierzchni do grupy no no ci G1 projektuje si  u enie pod 
konstrukcj  jezdni drogowej 25cm warstwy z gruntów stabilizowanym spoiwem cementowym o Rm = 
2,5 MPa 
 

5.5 Wykonanie warstwy podsypki piaskowej 

Rozk adanie kruszywa 
Kruszywo do wykonania warstwy ods czaj cej powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej 
grubo ci, przy u yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków, rz dnych wysoko ciowych i 
szeroko ci , zgodnie z dokumentacj  projektow  . Zag szczenie 
Zag szczenie nale y przeprowadzi  przez wa owanie bezpo rednio po roz eniu . Jakiekolwiek 
nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczenia powinny by  wyrównane przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania równej powierzchni .Zag szczenie 
powinno by  wykonane przy zachowaniu optymalnej wilgotno ci zag szczonego kruszywa, a  do 
osi gni cia wska nika zag szczenia kruszywa 1,03 (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12). 
Je eli materia  zosta  nadmiernie zawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie . 

5.6 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych 
 
Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ciek) nale y realizowa  zgodnie z wytycznymi nast puj cych 
norm: 

 PN-57/S-06100 - Nawierzchnie z kostki. 
 PN-57/S-06101 - Nawierzchnie z brukowca. 
 PN-74/S-96017 - Nawierzchnie z p yt betonowych. 

Nawierzchnie z elementów betonowych 
Elementy betonowe winny spe nia  wymagania techniczne okre lone we w ciwej Aprobacie 
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni  dostaw  materia ów spe niaj cych te 
wymagania wraz ze wiadectwami bada  i klasyfikacji wydanymi przez producenta. 
Kostki i p yty nale y uk ada  na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubo ci 3-5 cm, stanowi cej warstw  wyrównawcz . 

Oceny jako ci wbudowanego materia u nale y dokonywa  na bie co zgodnie z wymaganiem w ciwej 
Aprobaty Technicznej. Po zako czeniu robót, na ka dym odcinku, nale y sprawdzi  zgodno  wykonania 
nawierzchni z za eniami Dokumentacji Projektowej pod wzgl dem geometrii nawierzchni i spadków 
pod nych i poprzecznych oraz uków. 

 
Dopuszczalne s  nast puj ce odchylenia: 

 od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju pod nym i 1 cm w przekroju poprzecznym, 
 od wymaganej osi ± 1 cm, 
 od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm. 

 

5.7 Uk adanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
 Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie 

dowolnego wzoru-wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
In yniera. 

 Kostk  brukow  betonow  lub kamienn  uk ada  nale y na uprzednio przygotowanej i wyrównanej 
podbudowie t uczniowej roz cielonej na wyprofilowanym pod u. Kostki uk ada  paletami z 
uzupe nieniem brzegów lub pojedynczo. Kostki nale y ubi  ubijakiem r cznym lub zag szczark . 
Zag szczanie prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka. Spoiny wype ni  
piaskiem z polewaniem nawierzchni wod . Nawierzchnie oczy ci  z nadmiaru piasku i sprawdzi  
spadki poprzeczne i pod ne oraz równo  nawierzchni. 
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 Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y 
prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku 
poprzecznym kszta tek. 

 Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
pod nymi i poprzecznymi Wska nik zag szczenia koryta nie powinien wynosi  1,0 wed ug 
normalnej metody Proctora. 

 Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  z kostki brukowej mo na 
wykonywa  bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP>35 w uprzednio wykonanym 
korycie. 

 Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 12620:2004. 

 Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna by  zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana. 

 Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób aby szczeliny mi dzy kostkami 
wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, 
gdy  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu. 

 Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych 
kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni 
chodnika. 

 Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y 
prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku 
poprzecznym kszta tek. 

 Do zag szczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca. 

 Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . 
Chodnik z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji-mo e by  zaraz oddany do 

ytkowania. 

5.8 Uk adanie kraw ników 
 Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 

 Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien 
wynosi  co najmniej 0,97 wed ug normalnej metody Proctora. 

 Wykonanie aw powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 

 awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich 
nale y stosowa  szalowanie. awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton 
roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. 
Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nale y 
stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow . 

Zasady ustawiania kraw ników 

 wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale  powinno wynosi  od 10 do 12 cm, a 
w przypadkach wyj tkowych (np. ze wzgl du na "wyrobienie" cieku) mo e by  zmniejszone do 6 cm 
lub zwi kszone do 16 cm. Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po 
ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 

  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-16/421 
ST-16 Roboty drogowe i odtworzenie nawierzchni drogowych i trawników 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

 Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni wirem, 
piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
kraw ników zapraw  cementowo-piaskow  stosuje si  wy cznie do kraw ników ustawionych na 
awie betonowej. 

 Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczenia przed 
wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy. 

5.9 Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych 
 
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze wiat em 
(odleg ci  górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je 
piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i 
zmy  wod . Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko . 

5.10 Wykonanie trawników 
 

yzna ziemia w zale no ci od ród a pochodzenia powinna spe ni  nast puj ce charakterystyki: 
 ziemia naturalna - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robot i sk adowana w ha dach nie 

wy szych ni  2 m, 

 ziemia pozyskana z dokopów - nie powinna by  zmieszana z odpadami, przero ni ta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

 przed zastosowaniem ziemi yznej nale y sprawdzi  jej charakterystyki: pH, granulacj , zawarto  
mikroelementów, zawarto  materia ów obcych (kamienie). 

 
Do wykonania trawnika siewem nale y stosowa  gotowe mieszanki traw. Powinny mie  one oznaczony 
sk ad procentowy, klas , nr normy wg której zosta y wyprodukowane, zdolno  kie kowania. Wszystkie 
wykonane prace powinny by  zaaprobowane przez In yniera. Wymagania dotycz ce trawników s  
nast puj ce: 
 teren powinien by  oczyszczony ze mieci i gruzu oraz wyrównany, 

 w miejscach gdzie nie ma wystarczaj cej ilo ci yznej ziemi lub ziemia nie mo e by  u yta, nale y 
wykona  uzupe nienia lub dokona  wymiany ziemi naturalnej na ziemi  nawozowan , 

 podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowan  poziom gruntu nale y obni  o ok. 15cm, 

 teren powinien by  wyrównany, 

 przed wysianiem grunt powinien by  wa owany g adkim walcem i potem zabronowany brona 
talerzow  lub zbrabiark , 

 siew traw oraz wykonanie trawników powinny by  prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrze nia 
lub w innym czasie zatwierdzonym przez in yniera, 

 na terenie p askim siew winien by  wykonany w ilo ci 2,5 kg na ka de 100 m2, 

 na skarpach, siew winien by  wykonany w ilo ci 4 kg na ka de 100 m2, 

 po wysianiu grunt powinien by  wa owany lekkim walcem do ko cowego wyrównania i umo liwienia 
penetracji wody; je eli nasiona s  zakryte ziemi  w wyniku u ycia brony talerzowej wówczas jest 
niezb dne u ycie g adkiego walca, 

 powinny by  stosowane gotowe mieszanki traw, 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-16/422 
ST-16 Roboty drogowe i odtworzenie nawierzchni drogowych i trawników 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

 chwasty powinny by  zniszczone przy u yciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat 
Ochrony Ro lin, 

 poza g ównym siewem powinien by  przeprowadzony przynajmniej jeden obowi zkowy siew 
uzupe niaj cy, 

 
ównymi elementami utrzymania trawników powinno by  koszenie, nawadnianie, nawo enie oraz 

odchwaszczanie: 
 pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone gdy trawa uro nie do 10 cm, 

 kolejne koszenia powinny by  przeprowadzone okresowo zanim trawa osi gnie wysoko  10-12 cm, 
wysoko  trawy po koszeniu nie powinna przekracza  5 cm, 

 ostatnie koszenie przed zim  powinno si  przeprowadzi  w po owie wrze nia, 

 koszenie trawników w czasie ca ego okresu dojrzewania powinno by  prowadzone cz sto i w 
regularnych odst pach czasu. Cz stotliwo  i wysoko  koszenia zale y od u ytego gatunku traw, 

 w pierwszym rz dzie du e chwasty powinny by  usuwane przy u yciu herbicydów lub selektywnego 
plewienia, które nale y wykonywa  ze staranno ci  i przynajmniej w 6 miesi cy od za enia 
trawnika. 

 niezb dne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotno ci gruntu. Podlewanie trawników powinno by  
prowadzone w zale no ci od warunków pogodowych. 

 W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden 
obowi zkowy dosiew), 

 trawniki powinny by  nawo one - rednio 6 kg NPK na ka dy hektar w ci gu roku. 

 

Mieszanki nawozowe powinny by  przygotowane aby zapewni  wymagany sk ad na ka  por  roku: 
 na wiosn  trawniki wymagaj  mieszanek z przewag  azotu, 

 od polowy lata azot powinien by  stopniowo redukowany z jednoczesnym zwi kszaniem potasu i 
fosforu, 

 ostatnie nawo enie nie powinno zawiera  azotu a jedynie fosfor i potas, Nawo enie nale y prowadzi  
wg nast puj cego dozowania rocznego: 

 azot (N)     1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 
 fosfor (P)    0,9 - 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 
 potas (K)    0,8 - 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 

 

6 Kontrola jako ci 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Przed 
przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
 Wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót 

 Sprawdzi  czy producent kostek brukowych posiada aprobat  techniczn . 

 Jako  dostarczonych kostek betonowych, kraw ników i obrze y betonowych: 

 Sprawdzenie wygl du zewn trznego (brak rys, p kni , przebarwie  itp. zgodnie zasadami badania 
materia ów w pkt.2 

 Sprawdzenie kszta tu dok adno ci  do 1mm przy u yciu suwmiarki i przymiaru stalowego lub ta my 

 Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów przez przy enie k townika do badanego 
naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1mm 
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6.1 Roboty rozbiórkowe 

Sprawdzenie jako ci robót polega na sprawdzeniu kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych. 
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni powinno 
spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w ST - 03. „ Roboty ziemne". 

6.2 Zdj cie humusu 
 
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu lub/i darniny. 

6.3 Profilowanie i zag szczanie pod a 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 
cz stotliwo ci  gwarantuj  zachowanie wymaga  jako ci. 
Zag szczenie pod a (2IS) nale y sprawdza  co najmniej 2 razy na dziennej dzia ce roboczej i co najmniej 
1 raz na 600 m2. 

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wed ug metody Proctora jest niemo liwe, kontrole 
zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych, gdzie stosunek wtórnego do pierwotnego 
modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2 (minimalna warto  100 MPa). 

6.4  Badanie warstwy podsypki piaskowej 

W czasie robót wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 
cz stotliwo ci  gwarantuj  zachowanie wymaga  jako ci robót, lecz nie rzadziej ni  wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie kruszywa - w czasie robót nale y prowadzi  nast puj ce badania : 
 uziarnienie, wilgotno  kruszywa, zag szczenie warstwy i zawarto  zanieczyszcze  obcych -co 

najmniej dwa badania na jednej dzia ce roboczej . 

 zawarto  zanieczyszcze  organicznych - raz na 6.000 m powierzchni warstwy i przy ka dej zmianie 
kruszywa; 

Sprawdzeniu wykonywanej warstwy ods czaj cej podlegaj : 
 szeroko  warstwy ods czaj cej z tolerancja +10 cm i -5 cm, przy zachowaniu warunku odchylenia osi 

ca ej jezdni o max. 3 cm . 

 ukszta towanie pionowe osi warstwy z tolerancj  +1 cm i -2 cm (jeden pomiar na 100 m); 

 grubo  warstwy z tolerancj  +1 cm i -2 cm (jeden pomiar na 400m warstwy ); 

 spadek  poprzeczny  z  tolerancj   0,5%   (jeden   pomiar  na   100m   i  w punktach 
charakterystycznych uków poziomych ); 

 zag szczenie warstwy musi by  1,03 ( jedno badanie na 600 m ); 

 wilgotno  gruntów w czasie zag szczania z tolerancj  10% w stosunku do wilgotno ci optymalnej ( 
przynajmniej dwa badania na ka dej dzia ce roboczej i nie rzadziej ni  jeden raz 

 na 600 m ); 

 równo  pod na mierzona at  czterometrow  co 20 m z tolerancj  2 cm . 

Poziom jako ci wykonywanej warstwy ods czaj cej nale y uzna  za zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 i BN-77/8931-12, je eli wszystkie wyniki bada  spe niaj  wymagania podane powy ej 

W przypadku stwierdzenia uchybie  w wykonaniu, In ynier zaleca wykonanie poprawek i okre la termin 
ich wykonania . 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót   ST-16/424 
ST-16 Roboty drogowe i odtworzenie nawierzchni drogowych i trawników 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

6.5 Badanie podbudowy  
Grubo  warstwy - wykonawca powinien mierzy  natychmiast po jej wykonaniu co najmniej w 3 losowo 
wybranych punktach na ka dej dziennej dzia ce roboczej i nie rzadziej ni  w jednym punkcie na ka de 
400 m2 podbudowy. Bezpo rednio przed odbiorem nale y wykona  pomiar grubo ci warstwy co 
najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2. Dopuszczalne odchy ki od projektowanej 
grubo ci nie powinny przekracza  +10% i -15% . 
Równo  - nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-ro metrow at  co 20 m. Nierówno ci 
nie powinny przekracza  12 mm dla podbudowy zasadniczej. 
Spadki poprzeczne - spadki te powinny by  zgodne z dokumentacja projektow  (istniej cym stanem) z 
tolerancja ± 0,5%. Pomiar 1 raz na 100 m, dodatkowo we wszystkich punktach g ównych uków 
poziomych. 
Rz dne podbudowy - nale y sprawdza  co najmniej 1 raz na 100 m. Ró nice pomi dzy rz dnymi 
wykonanej podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -2 cm. Szeroko  
podbudowy - nale y sprawdzi  ca najmniej 1 raz na 100 m. Szeroko  ta nie mo e ró ni  si  od 
szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm 

6.6 Nawierzchnie ,wymagania ogólne 
Badania grubo ci nawierzchni. Sprawdzanie grubo ci nawierzchni nale y wykona  co najmniej w jednym 
losowo wybranym miejscu na ka de 10 000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubo  warstwy nawierzchni 
nie mo e si  ró ni  od projektowanej wi cej ni  ± 10 %. 

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  
niwelatora. Ró nice pomi dzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by  wi ksze 
ni  0,2%. 

Badanie rz dnych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rz dnych niwelety nawierzchni nale y wykona  za 
pomoca niwelatora, na d ugo ci nie mniejszej ni  0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rz dne 
wysoko ciowe osi i kraw dzi jezdni nie powinny si  ró ni  od projektowanych wi cej ni  o ± 1 cm. 

Badanie równo ci nawierzchni. Sprawdzenie równo ci nawierzchni nale y wykonywa  za pomoc  
planografu w sposób ci y, a w przypadku jego braku, za zgod  In yniera, at  4-metrow , co najmniej 
w  dziesi ciu  losowo  wybranych  miejscach,  na  ka de  5  000  m2 odebranej nawierzchni. Nierówno ci 
nawierzchni nie powinny przekracza  5 mm. 

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wype nienia szczelin nale y wykona , w co 
najmniej 2 losowo wybranych miejscach na ka de 5 000 m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie 
szczelin powinno by  zgodne z Projektem. 

Badanie zag szczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si  to poprzez wyci cie próbki z gotowej 
nawierzchni po jej zag szczeniu i ostygni ciu. Do wyci cia próbek powinno si  u ywa  mechanicznej 
wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. 
Nale y pobra  losowo min. dwie próbki przy dziennej dzia ce d ugo ci 500 m i cztery próbki przy dzia ce 

szej. Wska nik zag szczenia oblicza si  przez porównanie g sto ci pozornej próbki wyci tej z 
nawierzchni do g sto ci pozornej redniej wzorcowej próbki zag szczonej wg metody Marshalla i wyra a 
si  w procentach. Do oceny zag szczenia przyjmuje si redni  z dwóch próbek. 

6.7 Badania nawierzchni z kostki brukowej 

6.7.1 Sprawdzenie pod a 

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi 
ST. 
Dopuszczalne tolerancje wynosz : 

boko ci koryta: 
 o szeroko ci do 3 m : 1 cm 
 o szeroko ci powy ej 3 m :    2 cm 
 szeroko ci koryta:   5 cm 
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6.7.2 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na 
stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacja projektow  . 

6.7.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami niniejszej ST: 

 pomierzenie szeroko ci spoin, 

 sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawid owo ci wype nienie spoin, 

 sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.7.4 Sprawdzenie równo ci nawierzchni 

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadzi  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 
onego chodnika i parkingów i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m d ugo ci 

chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m nie powinien przekracza  1,0 cm. 

6.7.5 Sprawdzenie profilu pod nego 

Sprawdzenie profilu pod nego nale y przeprowadzi  za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m. 
Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  
±3cm. 

6.7.6 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego nale y dokonywa  szablonem z poziomic , co najmniej raz na 
ka de 150 do 300 m2 i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia 
od projektowanego profilu wynosz  ±0,3%. 

6.8 Sprawdzenie kraw ników 

6.8.1 W czasie robót nale y sprawdzi  wykonanie: 
 koryta 

 podsypki 

 ustawienie obrze a i kraw ników przy dopuszczalnych odchyleniach: 

 linia obrze a w planie ±2cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a 

 niweleta górnej p aszczyzny obrze a ±1 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a 

 wype nienie spoin - sprawdzane co 10 m - musi wykazywa  ca kowite wype nienie badanej spoiny na 
pe  g boko . 

6.8.2 Sprawdzenie aw 

Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 
 Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow  

 Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 
Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi  + 1 cm na ka de 100 m awy. 

 Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. 
Tolerancje wymiarów wynosz : 

 dla wysoko ci ± 10% wysoko ci projektowanej, 
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 dla szeroko ci +10% szeroko ci projektowanej. 

 Równo  górnej powierzchni aw. 

 

   Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 
100 m awy, trzymetrowej aty. 

 Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza   1 cm. 

 Zag szczenie aw. 

  Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m. awy ze wiru lub piasku nie 
mog  wykazywa ladu urz dzenia zag szczaj cego. 

 awy z t ucznia, badane prób  wyj cia poszczególnych ziarn t ucznia, nie powinny pozwala  na 
wyj cie ziarna z awy. 

 Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 

  Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza ± 2 cm na 
ka de 100 m wykonanej awy. 

6.8.3 Sprawdzenie ustawienia kraw ników 

Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
 dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm 

na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

 równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na 
ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  
kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 

 dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na 
pe  g boko . 

6.9 Badanie obrze y betonowych 
 
W czasie robót nale y sprawdzi  wykonanie: 

 Koryta pod podsypk  ( aw ) wg wymaga  jak dla kraw ników 

 Pod a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki piaskowej wg wymaga  jak dla kraw ników 

 Ustawienie betonowego obrze a chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach: 

 Linii obrze a w planie, które mo e wynosi  ±2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a 

 Niwelety górnej p aszczyzny obrze , które mo e wynosi  ±1 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a 

 Wype nienia spoin, sprawdzane co 10 m, które powinno wykazywa  ca kowite wype nienie 
badanej spoiny na pe na g boko  

6.10 Kontrola wykonania trawników 
 
Kontrola jako ci podczas zak adania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i nieczysto ci, 

 lokalnej wymiany gruntu na grunt yzny cznie z kontrol  grubo ci roz cielonej warstwy, 

 ilo ci rozrzuconego torfu lub kompostu, 
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 prawid owo ci wa owania terenu, 

 zgodno ci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 

 sto ci wysiewu, 

 prawid owo ci cz stotliwo ci koszenia i usuwania chwastów, 

 okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 

 dodatkowych dosiewów - je eli s  konieczne. 

 
Kontrola jako ci przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 
 boko  murawy, 

 obecno  nie wysianych gatunków i chwastów 

7 Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" . 
 
Jednostk  obmiaru dla budowy i odtworzenia nawierzchni jest:  

m2 - enia nawierzchni wraz z podsypkami i podbudow   

m2 -  wykonanie trawników 

m - wykonanie kraw ników cznie z awami z betonu na podstawie pomiaru w terenie  

Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 

8 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni dróg, chodników, 
kraw ników, obrze y, dylatacji. 

Odbiór robót zanikaj cych nale y zg asza  In ynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
powodowa  przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót nale y dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano Monta owych. 
 
Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega: 
 
 zgodno  z dokumentacj  techniczn , 

 rodzaj zastosowanych materia ów, 

 prawid owo  zastosowanych materia ów, 

 prawid owo  wykonania elementów ulic, 

 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 da y wyniki pozytywne. 

9 Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST 00 "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z Dokumentacj  nale y wykona  zakres robót wymieniony w pkt.1.3. niniejszej ST. P atno  
nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót. 
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a) cena jednostkowa 1 m elementów liniowych nawierzchni obejmuje: 
 sprawdzenie i ewentualna napraw  pod a, 

 koszt zakupu i transport materia ów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie aw betonowych 

 wykonanie kraw ników , obrze y 

 wype nienie spoin piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow , 

 przeprowadzenie bada  wymaganych w ST 

 uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót, 

 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,  

 

b) cena jednostkowa 1 m2 wykonania nawierzchni obejmuje: 
 

 profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

 oznakowanie robót 

 sprawdzenie i ewentualna napraw  pod a, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych 

 wbudowanie materia ów z zag szczeniem i ubiciem, 

 koszt zakupu i transport materia ów na miejsce wbudowania, 

 wype nienie spoin piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow , 

 wykonanie odwodnienia nawierzchni 

 przeprowadzenie bada  wymaganych w ST 

 uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót, 

 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej,  

 
Korytowanie pod drogi uj to w robotach ziemnych ST-04 
 
c) Cena wykonania trawników dywanowych siewem rozliczana w m2 obejmuje: 

 
 zakup i dostarczenie materia ów 

 wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa  i sprawdze  
robót, 

 przygotowanie terenu, 

 nawo enie, 

 zak adanie trawników, 

 piel gnacj  (utrzymanie) trawników, 

 wywóz z terenu budowy materia ów zb dnych, 

 uporz dkowanie placu budowy po robotach 
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10 Przepisy zwi zane 

10.1  Normy 

 

 
 

PN-S-O2204.1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
PN-S-O2205.1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-S-06012.1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu 
stabilizowanego cementem 

PN-B-06250 Beton zwyk y 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementów powszechnego u ytku 

 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
PN-EN 1008:2004 ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw. Metody pobierania 

próbek 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw - Oznaczanie sk adu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN ISO 13437:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Metoda instalowania i pobierania 
próbek z gruntu oraz badania próbek w laboratorium 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  
obcych 

PN-91/B-06714.25 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian obj to ciowych 
metod  Le Chatelier 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-84/B-04111 Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta ce  nawierzchni 

podatnych i pod a przez obci enie p yt . 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 
i lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika no no ci gruntu jako 
pod a nawierzchni podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
BN-64/B-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego. 

PN-B-11213:1997 
Materia y kamienne. Elementy kamienne, kraw niki uliczne, drogowe 
i mostowe 

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne. 
PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw- Cz  8: 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania robót elektroenergetycznych 
elektrycznych, które zostan  wykonane w ramach Kontraktu Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni 
cieków w omiankach. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – …. stanowi cz  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które nale y odnie  do zlecania i wykonania Robót opisanych 
w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacj  Projektow  oraz z wymaganiami szczegó owymi 
zawartymi w ST dla poszczególnych obiektów. Specyfikacje Techniczne uwzgl dniaj  obowi zuj ce 
normy pa stwowe, instrukcje i przepisy stosuj ce si  do robót. Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych ST – 0… jako cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych nale y 
odczytywa  i rozumie  w odniesieniu do Robót obj tych Kontraktem. 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji robót zwi zanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na 
terenie oczyszczalni cieków.  

Prace wykonywane b  w obiektach: 

 Budynek administracyjny /ob.21/  

 Stacja odwadniania osadu /ob. 11.z/ 

 Stacja PIX /ob.12z/ 

 Plac sk adowy – wiata /ob.14/ 

 Budynek Mechanicznego oczyszczania /ob.31/ 

 Reaktor biologiczny /ob.32/ CARROUSEL 

 Komora stabilizacji osady nadmiernego /ob.33/ 

 Pompownia po rednia z komor  rozdzia u /ob.34/ 

 Osadnik wtórny /ob.35/ 

 Pompownia osadu recyrkulowanego /ob.36/ 

 Pompownia cz ci p ywaj cych /ob.37/ 

 Biofiltr /ob.39/ 

 Stacja poboru próbek /ob.40/ 

 
Oraz na terenie oczyszczalni: 

 Linie kablowe 0,4kV 

 Kanalizacja kablowa  

 wietlenie terenu 

Szczegó owy zakres, rodzaj i ilo ci robót podano w przedmiarze robót. 

1.4 Okre lenia podstawowe 

1.4.1 Obwód instalacji elektrycznej – zespó  elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i 
chronionych przed przeci eniami wspólnym zabezpieczeniem.  
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1.4.2 Obwód rozdzielczy – wewn trzna linia zasilaj ca – W.L.Z. (obiektu budowlanego) – obwód 
elektryczny zasilaj cy tablic  rozdzielcz  (rozdzielnic ).  

1.4.3 Obwód odbiorczy – obwód ko cowy (obiektu budowlanego) – obwód, do którego s  przy czone 
bezpo rednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtykowe.  

1.4.4 Oprzewodowanie (okablowanie) – przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy 
zapewniaj ce ich zamocowanie i ochron  przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

1.4.5 Urz dzenia elektryczne – wszystkie urz dzenia i elementy instalacji elektrycznych przeznaczone 
do takich celów jak wytwarzanie, przekszta canie, przesy anie, rozdzia  lub wykorzystanie energii 
elektrycznej.  

1.4.6 Odbiornik energii elektrycznej – urz dzenie do przetwarzania energii elektrycznej w inna form  
energii, np. w wiat o, ciep o, energi  mechaniczn .  

1.4.7 Kabel - przewód wielo owy izolowany, przystosowany do przewodzenia pr du, elektrycznego, 
mog cy pracowa  pod i nad ziemi . 2 1.4.8. Kana  kablowy – kana  w cianie, stropie, pod odze 
albo w ziemi, pokryty w ca ci lub cz ciowo zdejmowanymi p ytami, przeznaczony do uk adania 
w nim kabli i przewodów, nieprzystosowany do poruszania si  w nim lud mi.  

1.4.8 Rozdzielnica - urz dzenie przeznaczone do w czania w obwody elektryczne, spe niaj ce jedn  
lub wi cej funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, od czanie, czenie. 

1.4.9 Agregat pr dotwórczy – urz dzenie elektro-mechaniczne s ce do wytwarzania energii 
elektrycznej i b ce ród em zasilania awaryjnego dla odbiorników energii elektrycznej OUA.  

1.4.10 SZR (samoczynne za czenie rezerwy) – urz dzenie elektryczne s ce do samoczynnego 
za czenia zasilania awaryjnego w przypadku  zaniku zasilania podstawowego.  

1.4.11 Fundament – prefabrykowana lub wylewana na mokro konstrukcja betonu zbrojonego s ca do 
ustawienia na nim urz dzenia elektrycznego, s upa lub masztu lub szafy o wietleniowej w pozycji 
pracy. 

1.4.12 up o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo rednio w gruncie lub na cokole 
fundamentowym, s ca do zamocowania oprawy o wietleniowej na wysoko ci nie wi kszej ni  
14m.  

1.4.13 1.4.2 Wysi gnik - element rurowy cz cy s up o wietleniowy z opraw ..  

1.4.14  Oprawa o wietleniowa, projektor - urz dzenie s ce do rozdzia u, filtracji i przekszta cania 
strumienia wietlnego wysy anego przez ród o zawieraj ce wszystkie niezb dne detale do 
zamocowania i po czenia z instalacj  elektryczn .  

1.4.15 Fundament - konstrukcja elbetowa zag biona w ziemi, 1.4.6. Szafa o wietleniowa, rozdzielnica 
masztowa - urz dzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo rednio zasilaj ce instalacje 

wietleniowe. 

1.4.16 Trasa kablowa - pas terenu lub obiektu, w którym u one s  jedna lub wi cej linii kablowych.  

1.4.17 1.4.3. Napi cie znamionowe linii - napi cie mi dzyprzewodowe, na które linia kablowa lub aparat 
zosta a zbudowana. 

1.4.18 Osprz t linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do czenia, rozga ziania lub 
zako czenia kabli.  

1.4.19 Os ona kabla - konstrukcja przeznaczona  do  ochrony  kabla  przed  uszkodzeniami  
mechanicznymi, chemicznymi i dzia aniem uku elektrycznego.  

1.4.20 Przykrycie - s oma u ona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry.  

1.4.21 Przegroda - os ona u ona wzd  kabla w celu oddzielenia go od s siedniego kabla lub od 
innych urz dze .  

1.4.22 Skrzy owanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cz  rzutu poziomego 
linii kablowej przecina lub pokrywa jak kolwiek cz  rzutu poziomego innej linii kablowej lub 
innego urz dzenia podziemnego.  

1.4.23 Zbli enie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odleg  mi dzy lini  kablow , 
urz dzeniem podziemnym lub drog  komunikacyjn  itp. jest mniejsza ni  odleg  dopuszczalna 
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dla danych warunków uk adania bez stosowania przegród lub os on zabezpieczaj cych i w 
których nie wyst puje skrzy owanie.  

1.4.24 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okr ym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzia aniem uku elektrycznego. 

1.4.25 Dodatkowa ochronna przeciwpora eniowa - ochrona cz ci przewodz cych, dost pnych w 
wypadku pojawienia si  na nich napi cia w warunkach zak óceniowych 

1.4.26 Podstawowe i pozosta e okre lenia dotycz ce instalacji s  zgodne z Polskimi Normami, Normami 
Bran owymi i SST „ Wymagania ogólne”. 

1.5 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia obj ty niniejsz  Specyfikacj  odpowiada nast puj cym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) wg Rozporz dzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316110-9 Instalowanie urz dze  o wietlenia drogowego 

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urz dze  rozdzielczych 

1.6 Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako  
wykonania robót oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami In yniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odst pstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji In yniera. 

Wszystkie roboty instalacyjne, zwi zane z wykonaniem instalacji elektrycznych nale y wykona  w 
oparciu o dokumentacj  projektow  oraz aktualnie obowi zuj ce „Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlano - monta owych". 

2 MATERIA Y 

Ogólne wymagania dotycz ce Materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. 

2.1 Materia y do wykonania instalacji elektrycznych 

2.1.1 Parametry techniczne. 
Wszystkie elementy wyposa enia elektrycznego powinny posiada  parametry techniczne odpowiednie do 
warunków, w których maj  by  zastosowane w szczególno ci powinny spe nia  poni sze wymagania: 

- - Napi cie – wyposa enie elektryczne powinno by  dobrane do maksymalnych zastosowanych 
napi  roboczych ( warto  skuteczna napi cia w przypadku pr du przemiennego), jak równie  do 
mog cych wyst pi  przepi . W pewnych przypadkach dla okre lonego wyposa enia mo e by  
wymagane uwzgl dnienie najni szych warto ci napi , które mog  wyst pi . 

- Pr d – wszystkie elementy wyposa enia elektrycznego powinny by  dobrane z uwzgl dnieniem 
maksymalnej warto ci pr du ustalonego ( warto  skuteczna w przypadku pr du przemiennego ), 
która mo e wyst pi  w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzgl dnieniem pr dów mog cych 
wyst pi  w warunkach zak óceniowych w okre lonym czasie ( np. w czasie dzia ania zabezpiecze ), 
podczas którego mo e by  spodziewany przep yw pr du przeci eniowego. 

- Cz stotliwo  – je eli cz stotliwo  ma wp yw na dzia anie wyposa enia elektrycznego, to  
cz stotliwo  znamionowa tego wyposa enia powinna by  skorelowana z cz stotliwo ci , która mo e 
wyst pi  w obwodzie. 

-  Warunki wykonania instalacji elektrycznej – wyposa enie elektryczne powinno by  dobrane tak, 
aby bezpiecznie wytrzymywa o nara enia i i warunki rodowiskowe w miejscu zainstalowania wg. PN-
IEC 60364-1 w miejscu zainstalowania. Je eli element wyposa enia nie odpowiada warunkom jego 
zainstalowania, mo e on by  zastosowany pod warunkiem, e b dzie zapewnione odpowiednie 
dodatkowe zabezpieczenie, jako cz  kompletnej instalacji elektrycznej. 
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- Obci enie – wyposa enie elektryczne dobrane na podstawie charakterystyk obci enia powinno 
by  dostosowane do obci enia, z uwzgl dnieniem wspó czynnika obci enia i normalnych 
warunków eksploatacji. 

- Zapobieganie szkodliwym skutkom – wyposa enie powinno by  dobrane tak, aby nie by o 
powodem szkód w innym wyposa eniu lub zak óce  w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w 
tym równie  podczas czynno ci czeniowych. W tym kontek cie do czynników, które mog  mie  
szkodliwy wp yw nale  np.:  
- wspó czynnik mocy 
- pr d rozruchowy 
- niesymetria obci enia.  
 

- Przewody i kable – przekroje dostosowane do przewidywanego obci enia, d ugotrwa ej 
obci alno ci sposobu u enia, spadków napi cia  

- Oprawy o wietleniowe - dostosowane do warunków zabudowy, warunków rodowiskowych, ze 
ród em wiat a fluorescencyjnym metalohalogenkowym i LED spe niaj ce warunki osi gni cia 

wymaganych parametrów o wietlenia boiska zapisanych w Dokumentacji Projektowej. 

- upy o wietleniowe wraz z fundamentami – powinny odpowiada  warunkom w  jakich b  
pracowa y: warunkom wytrzyma ciowych, obci enia, posadowienia, geotechnicznym, zgodnie z 
po eniem w terenie. 

- Piasek - piasek do uk adania kabli w ziemi i wykonania ustojów pod s upy o wietleniowe powinien 
odpowiada  wymaganiom BN-87/6774-04. 

- Folia - folia s ca do os ony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by  foli  
kalandrowan  z uplastycznionego PCW o grubo ci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadaj  
wymaganiom BN-68/6353-03. 

- wir na podsypk  - wir na podsypk  pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by  klasy 
co najmniej III i odpowiada  wymaganiom BN-66/6774-01  

- Przepusty kablowe (rury os onowe) Przepusty kablowe powinny by  wykonane z materia ów 
niepalnych z tworzyw sztucznych wytrzyma ych mechanicznie, chemicznie, i odpornych na dzia anie 
uku elektrycznego.   Rury u ywane na przepusty powinny by  dostatecznie wytrzyma e na ciskanie, 
z jakim nale y si  liczy  w miejscu ich u enia. Wn trza cianek powinny by  g adkie lub 
powleczone warstw  wyg adzaj  ich powierzchni  dla u atwienia przesuwania si  kabli.    Rury 
powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2001. Rury na przepusty kablowe nale y 
przechowywa  na utwardzonym placu, w nienas onecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich 
uszkodzeniem.  

- Kable - kable powinny spe nia  wymagania PN-93/E-90401.  
Zaleca si  stosowanie kabli o napi ciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero owych o ach miedzianych 
i aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroje  zosta y dobrane w zale no ci od dopuszczalnego 
spadku napi cia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez pr dy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej. B bny z kablami nale y przechowywa  w miejscach 
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo rednim dzia aniem 
promieni s onecznych. 

- Rozdzielnice – rozdzielnice w obudowie metalowej o podwy szonej odporno ci mechanicznej IK10 i 
stopniu ochrony min. IP55. Aparatura o wytrzyma ci 6000kA i zgodna z dokumentacj . Mocowanie 
zgodnie z Dokumentacja projektow . 

-  Przewody kabelkowe – nale y stosowa  przewody kabelkowe typy YDY uk adane w rurkach, 
drabinkach kablowych, listwach instalacyjnych o izolacji na nap. min 500 V i YDYp uk adane w 
bruzdach pod tynkiem o izolacji na napi cie 750 V i przekroju oraz ilo ci przewodów pokazanych na 
schemacie instalacji. 

-  Puszka instalacyjna – nale y stosowa  puszki instalacyjne przystosowane do miejsca monta u o 
odpowiednim stopniu IP.  

- czniki – nale y stosowa czniki instalacyjne przystosowane do miejsca monta u o odpowiednim 
stopniu IP). 

-   Gniazda wtykowe – przystosowane do miejsca monta u o odpowiednim stopniu IP. 
- Rurki instalacyjne – nale y stosowa  rurki winidurowe - posiadaj ce atesty niepalno ci, o wymiarach 

podanych na planach instalacji nie mniejsze ni  o rednicy 18 mm.  
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-   Drabinki kablowe – nale y zastosowa  stalowe drabinki kablowe cynkowane o szeroko ci  zgodnej z 
dokumentacj . 

-   Uziomy – Uziomy poziome z bednarki ocynkowanej pokrytej cynkiem zgodnie z PN-EN 62561-2: 
2012 a uziomy pionowe z pr tów miedziowanych. 

- Oprawy - W dokumentacji projektowej podano przyk adowe typy opraw spe niaj ce wymagania 
wietleniowe. Dopuszcza si  zastosowanie innych opraw spe niaj cych wymagania o wietleniowe 

poparte stosownymi obliczeniami, przy zachowaniu wszystkich wymogów.  

2.2 Rozdzielnice RNG i RGN/2 nn 0,4KV 
Prefabrykat rozdzielnicy RGNN-0,4kV i RA (z zabudowanym uk adem SZR) b  ustawione na 
kanale i zakotwione. 

Rozdzielnic  przy cienne w wykonaniu IP55 modularnego systemu niskonapi ciowych rozdzielnic. 
Pole zasilaj ce rozdzielnic RNG wyposa one b  w wy cznik mechanizmowy zwarciowy. 
Wyzwalacze wzrostowe (ponad napi ciowe) tych wy czników sprz gni te s  z wy cznikami 
po arowymi na budynku stacji. Wykonanie zgodnie ze schematem. W ciwo ci aparatury 

czeniowej – zgodne z Dokumentacja Projektow . 

2.3  Agregat. 
Zabudowany w obudowie d wi koch onnej zewn trznej o parametrach: 
Cz stotliwo  50Hz 
Moc nominalna 300kVA/ 280/240kW 
Napi cie 230/400V  
Obroty 1500rpm 
Pr dnica  

Typ synchroniczna 
Ilo  pól 4 
Ilo  faz - trójfazowa 
System kontroli- Samokontrola i stabilizacja napi cia AVR typ BL4 
Wspó czynnik mocy znamionowy cos  0,8 
Klasa izolacji H 
Stabilizacja cz stotliwo ci +/- 1% 
Wytrzyma  na krótkotrwa e przeci enie 300%In 
Zawarto  harmonicznych <2,5% 
Silnik 

Typ: min 4-cylindrowy, 4-suwowy, wtrysk bezpo redni, turbo adowany 
Uk ad ch odzenia – ciecz 
Smarowanie – ci nieniowe   
Instalowanie - na przygotowanym pod u zgodnie z DTR agregatu. 

2.4 ród a uzyskania materia ów  
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce zamawiania tych 
materia ów i odpowiednie wiadectwa bada . Inspektor ma e dopu ci  tylko te materia y, które posiadaj ; 

 certyfikat na znak bezpiecze stwa okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 deklaracji zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  certyfikacj  okre lon , które 
spe niaj  wymogi ST. 

2.5 Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom. 
Materia y te zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu 
wskazanym przez In yniera. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie-zaakceptowane 
materia y Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem. 
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2.6 Sk adowanie i przechowywanie materia ów.  
Gospodark  materia ami nale y prowadzi  zgodnie z wytycznymi gospodarki materia owej dla 
przedsi biorstw budowlano-monta owych i wytycznymi dla przedsi biorstw wykonuj cych roboty 
instalacyjno-monta owe.  

W przypadku braku takich wytycznych wytyczne gospodarki materia owej na placu budowy powinny by  
opracowane przez Wykonawc  robót. Sposób sk adowania materia ów elektrycznych w magazynie jak i 
konserwacja tych materia ów powinny by  dostosowane do rodzaju materia ów. Materia y np. rury 
stalowe, kable, osprz t nale y przechowywa  w pomieszczeniach zamkni tych, suchych, 
przewietrzanych i o wietlonych. Kable w czasie sk adowania powinny znajdowa  si  na b bnach. 
Dopuszcza si  sk adowanie krótkich odcinków w kr gach. B bny powinny by  ustawione na kraw dziach 
tarczy, a kr gi u one poziomo. Zaleca si  sk adowanie materia ów monta owych z ta m i rur w 
pomieszczeniu o temperaturze nieprzekraczaj cej +20 st.  

Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1.8m.  

3 SPRZ T 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej punkt 3. 

3.1 Sprz t do wykonania robót 
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót monta owych pozostawia si  do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Zarz dzaj cym realizacj  umowy.  

Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych maszyn i narz dzi. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu, 
na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska. 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie przewiduje niekorzystnego wp ywu, 
na jako  wykonywanych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie 
transportu, za adunku i wy adunku.  

Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych robót i 
przepisów BIOZ zostan  przez Zarz dzaj cego realizacj  umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

4  TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

4.2 Transport materia ów 
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu: 

 samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 Mg , 

 samochód dostawczy o adowno ci 0,9 Mg, 

 ci gnik ko owy z przyczep . 

 

Przy za adunku i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów 
obowi zuj cych w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie, 
na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
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5  WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

5.1.1  Po czenia elektryczne przewodów 

Powierzchnie stykaj cych si  elementów torów pr dowych oraz przek adek i podk adek metalowych, 
przewodz cych pr d, powinny by  dok adnie oczyszczone i wyg adzone. Po czenia rubowe wykona  
stosuj c podk adki p askie i spr ynowe. Powierzchnie zestyków nale y zabezpieczy  przed korozj  wazelin  
bezkwasow . Po czenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si  wykonywa  za pomoc  
spawania. Wszelkie po czenia elektryczne w ziemi nale y zabezpieczy  przed korozj , np. przez pokrycie 
lakierem bitumicznym lub owini cie ta . 

5.1.2 Po czenia elektryczne kabli i przewodów. 

y jednodrutowe mog  mie  zako czenia: 

 proste, nie wymagaj ce obróbki po zdj ciu izolacji, przy czane do zacisków rubowych;  

 oczkowe, dla przewodów pod czanych pod rub  lub wkr t; oczko o rednicy  

 wewn trznej wi kszej ok. 0,5 mm od rednicy gwintu; 

 sprasowane ko ce   przystosowane do pod czania pod rub  z ko cówk  kablow ,  

 ko cówk czy si  z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie.  

 

y wielodrutowe mog  mie  zako czenia:  

 proste lub oczkowe, stosowane do przewodów mieszanych, z ko cem prostym lub oczkiem dobrze 
oczyszczonym i pocynowanym, takie zako czenia dopuszcza si  tylko w przypadku,   gdy zaciski nie 
pozwalaj  na zastosowanie ko cówki lub tulejki; z ko cówk  kablow      pod czane     pod rub ; 
ko cówk  montuje si  przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejk     (ko cówk  rurkow ) 
umocowan  przez zaprasowanie. 

5.1.3 ruby i wkr ty w po czeniach 
ruby i wkr ty do czenia szyn oraz przewodów powinny mie  tak  d ugo , aby po skr ceniu po czenia 

wystawa y, co najmniej na wysoko  2-6 zwojów. Nie dotyczy to rub dostarczanych przez wytwórc  wraz 
z aparatem, je li zostanie zachowana wysoko ruby ok. 2-3 mm, wystaj cej poza nakr tk . 

5.1.4 Prace spawalnicze 
Prace spawalnicze nale y prowadzi  tak, aby nie zanieczy ci  elementów izolacyjnych, aparatów i 
przewodów odpryskami roztopionego metalu, prace spawalnicze nale y wykonywa  w odleg ci 
bezpiecznej od aparatów i urz dze  zawieraj cych olej lub odpowiednio zabezpieczy  te urz dzenia i 
aparaty. 

5.1.5 Monta  urz dze  rozdzielczych i osprz tu 
Przed przyst pieniem do monta u szafy zasilaj co-sterowniczej  nale y sprawdzi  poprawno  wykonania  
przepustów szynowych , wypoziomowanie ram no nych pod szafami. 

Monta  urz dze  rozdzielczych przeprowadzi  nale y zgodnie z odpowiednimi instrukcjami monta u tych 
urz dze .   

Kable nale y uk ada  w sposób zapewniaj cy szybk  ich identyfikacj  i atwy dost p odga zienia od szyn 
ównych i pod czenia szyn do aparatów nie powinny powodowa  niedopuszczalnych naci gów i 

napr . 
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5.1.6 Wytyczne do monta u zewn trznego 
Przed przyst pieniem wykonania instalacji kontrolno-pomiarowej nale y wykona  prace mechaniczno-
spawalnicze i elektryczno-pomiarowe zwi zane z: 

 wspawaniem kró ców pomiarowych, 
 monta em zaworów regulacyjnych i si owników, 
 monta em przetworników pomiarowych. 

5.1.7 Wyznaczenie tras linii kablowych i kanalizacji kablowej 

Wyznaczenie tras linii kablowych nale y wykona  przez s by geodezyjne na podstawie projektu 
technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu. 
Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania. 

5.1.8 Uk adanie kabli w ziemi 

Kable nale y uk ada  na g boko ci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po u eniu kabla na podsypce 
piaskowej nale y go najpierw zasypa  warstw  piasku o grubo ci 10 cm a nast pnie warstw  gruntu 
rodzimego o grubo ci 15 cm. Tak przysypany kabel nale y przykry  na ca ej d ugo ci trasy foli  w kolorze 
niebieskim o grubo ci minimalnej 0,5 mm. Szeroko  folii powinna by  taka aby przykrywa a kable ale nie 
mniej  ni  20  cm.  Kabel  powinien  by  uk adany  w  rowie  l ini  falist  aby  d ugo  kabla  by a  wi ksza  od  

ugo ci wykopu o 1 do 3%. Ponadto nale y pami ta  o pozostawieniu zapasów kabla po oko o 1 m przy 
wej ciach do z cz kablowych, szaf zasilaj cych , s upa linii napowietrznej  i urz dze  technologicznych w 
obiektach kubaturowych. 

 Zgodnie z norm  PN-76/E-05125 nale y przestrzega  minimalnych odleg ci w rowie pomi dzy 
uk adanymi kablami: zasilaj cymi, sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterownicze i pomiarowe przy 
uk adaniu warstwowym powinny znajdowa  si  poni ej kabli zasilaj cych na napi cie do 1 kV. W miejscach 
skrzy owa  kabli  z  ruroci gami  podziemnymi  nale y  stosowa  rury  os onowe z  tworzywa sztucznego  a  
kable powinny by  uk adane nad ruroci gami. Je eli kable b  uk adane pod ruroci giem, to miejsce 
skrzy owania nale y oznaczy  przez u enie nad ruroci giem folii z tworzywa sztucznego. 

5.1.9 Oznaczenia kabli 

Na ca ej  d ugo ci  kable  zaopatrzy  w trwale  oznaczniki  identyfikacyjne z  opisem linii  kablowej.  Napisy  na 
oznaczniku powinny zawiera : 

 symbol i numer ewidencyjny linii 
 symbol kabla 
 znak u ytkownika kabla (mo na zrezygnowa  je eli jest jeden u ytkownik) 
 znak fazy w przypadku kabli jedno owych 
 rok u enia kabla. 

Oznaczenia powinny by  rozmieszczone  na pocz tku i na ko cu linii kablowej . 

5.1.10 Próby monta owe 

Po zako czeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowi zany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób monta owych, tj technicznego sprawdzenia jako ci wykonanych robót wraz z 
dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych l i n i i , instalacji, rozdzielnic i 
urz dze . 
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6  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli, jako ci robót  
  
Ogólne zasady kontroli  jako ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.  
Celem kontroli jest osi gni cie za onej jako ci wykonywanych robót zgodnych z przyj tym 
standardami, PN-E i PBUE. 

Kable, przewody, osprz t, oprawy, aparaty i urz dzenia elektryczne powinny posiada  atest producenta - 
wytwórcy. Parametry techniczne materia ów pomocniczych nie powinny wp ywa  ujemnie, na jako  
zabudowywanych materia ów podstawowych.  

6.2  Kontrola jako ci wykonywanych instalacji elektrycznych 
 Podczas uk adania kabli w gruncie – kontrola wykonanych: wykopów, podsypki, u enia kabli, 

zasypki, stabilizacji gruntu podczas zasypywania kabli.  
 Sprawdzenie poprawno ci wykonania z czy kablowo-pomiarowych i z cza do  rozdzielni 

ównej.  
 Sprawdzenie poprawno ci wykonania rozdzielni wn trzowej. 
 Sprawdzenie poprawno ci wykonania zabezpiecze  obwodów.  
 Sprawdzenie pod cze  kabli do wszystkich odbiorników, szafek zlokalizowanych przy 

poszczególnych urz dzeniach.   
 Sprawdzenie wykonania instalacji wewn trznych przed wykonaniem tynków, pomiary i badania 

ci ci  kabli i przewodów oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej  
przewodów i kabli. 

 Sprawdzenie ci ci elektrycznej uziomu otokowego, oraz po cze  spawanych z           
zabezpieczeniem antykorozyjnym spawów.  

 Poprawno ci wykonania przej  przewodów przez stropy i ciany. 
 Spe nienia dodatkowych zalece  Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji 

technicznej. 
 Sprawdzenie poprawno ci przygotowania pod a dla zabudowania osprz tu i aparatów. 

6.3 Badania i próby pomonta owe. 
Po zako czeniu robót nale y sprawdzi  i pomierzy : 

 Jako  i kompletno  wykonanych robót. 
 Dokumentacj  techniczn  z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy wraz z 

dokumentem wydanym przez dostawc  energii elektrycznej, dziennik budowy. 
 Protoko y z ogl dzin stanu sprawno ci po cze  sprz tu, zabezpiecze , aparatów i 

oprzewodowania. 
 Protokó y z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ci ci 

przewodów ochronnych. 
 Protokó y z wykonanych pomiarów impedancji p tli zwarcia, rezystancji uziemie   oraz zadzia  

urz dze  ochronnych ró nicowopr dowych. 
 Certyfikaty na urz dzenia i wyroby. 
 Dokumentacje techniczno – ruchowe oraz instrukcje obs ugi zainstalowanych urz dze  

elektrycznych. 
 Prawid owo ci zamontowania urz dze  elektrycznych, w tym aparatów oraz osprz tu i sprz tu, 

w dostosowaniu do warunków rodowiskowych i warunków  pracy w miejscu ich 
zainstalowania. 

 Prawid owego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych. 
 Prawid owo ci zabudowy urz dze  i rodków ochrony od wp ywów zewn trznych            

(warunków rodowiskowych). 
 Spe nienia dodatkowych zalece  inspektora nadzoru.  
 Prawid owego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych  informacji. 
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Uwaga: Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz istotnych informacji, o których jest 
mowa w pkt. 6.3.12. okre lone s  w nast puj cych normach: 

 PN-E-08501: 1988 Urz dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze stwa. 
 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiecze stwa -- Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach po arowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstaw  
dokonywania obmiarów, okre laj  zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
za czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

7.2 Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi s : kpl. (dotyczy rozdzielnic), metr, szt.  itd.  

Zasady przedmiarowania robót zawarowane s  zgodnie z KNR w kolumnie podanych ilo ci jednostek 
przedmiarowanych elementów instalacji elektrycznych. Ilo  robót okre la si  na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR  ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 
8 i 9.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu poprawno ci monta u urz dze  oraz ich pracy podczas rozruchu.  

8.1  Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 

Odbiorom robót ulegaj cym zakryciu podlegaj  nast puj ce roboty: 

 wykonanie uziomu fundamentowego instalacji odgromowej budynku, 
 wykonanie robót zwi zanych z uk adaniem linii kablowych nn, 
 wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprz tu i aparatów, rozdzielnic, rur 

os onowych przewodów i przepustów rurowych, u enie przewodów w wykonaniu 
podtynkowym i w bruzdach, wraz zachowaniem wymaganych odst pów dla zbli  i skrzy owa  
z: 

 innymi wypustami - obwodami elektrycznymi 
 innymi instalacjami bran owymi: wod-kan, co, wentylacji, cw i ich urz dzeniami.  

8.2  Odbiór ko cowy robót  
Przekazanie u ytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odby  si  z powo aniem komisji, z udzia em 
stron - inwestor, wykonawca robót przy wspó udziale u ytkownika - jego przedstawicieli uprawnionych 
osób do eksploatacji i konserwacji. 

Podstaw  do odbioru wykonania robót - instalacje elektryczne stanowi stwierdzenie zgodno ci ich 
wykonania z dokumentacj  projektow  i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  

9. PODSTAWA  P ATNO CI   
Podstaw  p atno ci jest szczegó owy przedmiar robót, ocena jako ci wykonania robót, u ytych 
materia ów oraz wyniki z bada  i prób elektrycznych. 

Wykonawca jest zobowi zany do przekazania protokó em pe nej dokumentacji powykonawczej w ilo ci 
egzemplarzy 1-egz. inwestor i 2 egz. u ytkownik. 

Instalacja podlega gwarancji umownej ze strony Wykonawcy w czasie uzgodnionym i deklarowanym w 
ofercie przetargowej, uj te w Cenie Kontraktowej. 
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10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ZANE 
 
Przepisy, normy i opracowania zwi zane:  
 Pakiet norm PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 PN-E-5100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

 PN-E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.  

 N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa. 

 Pakiet norm PN-EN 62305- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

 PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)  

 IEC publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody  

 PN-EN 12464-1:2012 - wiat o i o wietlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wn trzach.  

 PN-EN 60445:2011 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.  

 PN-EN 61140:2005 - Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 
urz dze .  

 PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 

 PN-87/E-05110/01 - Elektroenergetyczne urz dzenia rozdzielcze pr du przemiennego o napi ciu 
znamionowym do 400V dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania i badania.  

 PN-87/E-05110/03 - Elektroenergetyczne urz dzenia pr du przemiennego o napi ciu znamionowym 
do 380 V dla budownictwa ogólnego.  

 PN-EN 60947-xx:2009 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa. Aparaty i czniki 
sterownicze.  

 PN-EN 60998-2-2:2006 - Osprz t po czeniowy do obwodów niskiego napi cia do u ytku domowego i 
podobnego   

 PN-EN 61439-1: 2011 - Rozdzielnice sterownice niskonapi ciowe. Zestawy badane w pe nym i 
niepe nym zakresie bada  typu.  

 PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych. 

 opracowania zbiorcze: Instalacje elektryczne - Warunki techniczne z komentarzami - wymagania 
odbioru i eksploatacji - wyd. COBO - PROFIL- W-wa 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru instalacji AKPiA, które 
zostan  wykonane w ramach Kontraktu  Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków w omiankach.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 16 stanowi cz  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które nale y odnie  do zlecania i wykonania Robót opisanych 
w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z Dokumentacj  Projektow  oraz z wymaganiami szczegó owymi 
zawartymi w ST dla poszczególnych obiektów. Specyfikacje Techniczne uwzgl dniaj  obowi zuj ce 
normy pa stwowe, instrukcje i przepisy stosuj ce si  do robót. Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych ST – 16 jako cz  Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych nale y 
odczytywa  i rozumie  w odniesieniu do Robót obj tych Kontraktem. 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie kompletnej instalacji AKPiA, monitoringu, po cze  mi dzy obiektowych do wymiany danych  
oraz spójnego systemu SCADA w dyspozytorni, uj tych w dokumentacji projektowej dla zadania 
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach” 

Zakres robót obejmuj  dostaw , monta , zapewnienie jako ci, próby, rozruch oraz przekazanie do 
eksploatacji przekazanych urz dze , instalacji, komponentów, systemów i oprogramowania.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania: 

– Monta u elementów u urz dze  uk adów pomiarowych 
– Wykonania linii kablowych AKPiA 
– Wykonania linii wiat owodowych 
– Prefabrykacji, monta u, konfiguracji, oprogramowania szaf sterownikowych SA11, SA21, SA31 
– Monta u, instalacji, oprogramowania urz dze  w dyspozytorni 
– Prób, bada , testów uruchomie  

Integraln  cz ci  specyfikacji jest projekt techniczny oraz kosztorysy i przedmiary robót AKPiA 

1.4 Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z obowi zuj cymi normami, przepisami budowy 
urz dze  elektroenergetycznych, Dokumentacj  Projektow , oraz ST-00 „Wymagania ogólne” 

1.4.1. Stacja transformatorowa  – jest to zespó  urz dze  znajduj cych si  we wspólnym 
pomieszczeniu lub we wspólnym ogrodzeniu wraz z urz dzeniu pomocniczymi i budynkami, których 

ównych zadaniem jest przetwarzanie albo rozdzia  energii elektrycznej. 

1.4.2. Rozdzielnia – jest to wyodr bniona cz  stacji elektroenergetycznej sk adaj ca si  z urz dze  
rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napi cia znamionowego 

1.4.3. Transformator rozdzielczy – jest to urz dzenie elektryczne s ce do przetwarzania energii 
elektrycznej, najcz ciej o napi ciu wy szym na napi cie ni sze przy tej same cz stotliwo ci. 

1.4.4. Uziemienie – po czenie cz ci uziemianych (cz ci czynnej, cz ci przewodz cej dost pnej, 
cz ci obcej) z ziemi . 

1.4.5. Przewód uziemiaj cy – przewód cz cy cz  uziemion  z uziomem  

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa – ochrona cz ci przewodz cych, dost pnych w 
wypadku pojawienia si  na nich napi cia w warunkach zak óceniowych. 

1.4.7. Bezpieczniki topikowe – zabezpieczaj  przed przet eniami, przede wszystkim przed skutkami 
zwar . Na dzia anie, parametry i jako  bezpiecznika wp ywaj  wszystkie jego cz ci sk adowe, ale 
decyduj cy wp yw maj : topik, gasiwo, i korpus wk adki. 
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1.4.8. Listwy  instalacyjne – S  wykonane z tworzyw sztucznych i  s   do  uk adania przewodów. 
Zaleta stosowania to wymienialno  instalacji. 

1.4.9. Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka  metalowe  i  listwy  
instalacyjne powinny spe nia  wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2. 

1.4.10. czniki wtyczkowe – gniazda elektryczne – Gniazda powinny spe nia  norm  PN-IEC 884-1+A 
1996, PNE –93201:1997. Gniazda musz  by  dopuszczone do stosowania na rynku polskim. 

1.4.11. Wy czniki nadpr dowe instalacyjne  – Wy czniki  budowane s  jako jedno-, dwu-, trój- oraz 
czterobiegunowe. Stosowa  wy czniki zgodne z norm  PN-90/E93002, EN 60898. 

1.4.12. Roz czniki bezpiecznikowe –  konstrukcjami dwucz onowymi i sk adaj  si  z dwóch 
zasadniczych elementów: 

podstawy, w której umieszczone s  m.in. zaciski przy czeniowe, styki wtykowe wk adek 
bezpiecznikowych  oraz styki g ówne nieruchome roz czne wraz z komorami gaszeniowymi; 

ruchomej pokrywy (cz sto odejmowalnej od podstawy), na której s  zamocowane wk adki 
bezpiecznikowe wraz z stykami ruchomymi roz cznymi, a tak e mechanizm  nap dowy z d wigni  

czn .  

1.4.13. Wy czniki g ówne – Stosowa  wy czniki  spe niaj ce norm  EN60947-2. 

1.4.14. Ograniczniki przepi  –Zastosowane urz dzenia powinny spe nia  nast puj ce normy : PN-IEC 
61024-1:2001, 

1.5 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia obj ty niniejsz  Specyfikacj  odpowiada nast puj cym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) wg Rozporz dzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45317000-2    Inne instalacje elektryczne 
45311000-0    Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
48151000-1    Komputerowy system steruj cy 
31214500-4    Elektryczne tablice rozdzielcze 

1.6 Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  
wykonania robót oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami In yniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odst pstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji In yniera. 

2 Wymagania dotycz ce Materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce Materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. 

2.1 Rodzaje wykorzystanych materia ów 
Materia ami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia s  m.in.:  

– Kable i przewody zgodnie z list  kablow , 
– Rury ochronne sztywne, elastyczne, inne, 
– Skrzynki obiektowe AKP zamykane na klucz patentowy, IP66, odporne na UV, wyposa one w 

daszek nad skrzynk  
– Koryta i listwy instalacyjne oraz konstrukcje wsporcze korytek – ze stali ocynkowanej 
– Sterowniki PLC wraz z modu ami wej /wyj  i osprz tem 
– Aparatura obiektowa, pomiarowa  f-m Endress&Hauser, GAZEX, Siemens, Schneider-Electric 

2.2 Sk adowanie materia ów 
Sk adowanie sprz tu pomiarowego tylko w pomieszczeniach zamkni tych. 
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3 Sprz t 

Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Wykonawca powinien dysponowa  sprz tem odpowiednim do wymaga  Robót. 

Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umow .  

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót. Sprz t u ywany do realizacji robót powinien by  
zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jako ci, który uzyska  akceptacj  In yniera. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykaz sprz tu podstawowego przewidzianego do wykonania robót budowlanych:  

– wiertarki itp. sprz t r czny 

 

4 rodki transportu 

Wymagania Ogólne dotycz ce rodków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towarów. rodki transportu winny by  zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jako ci i które uzyska y akceptacje In yniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego 
(ko owego, szynowego, wodnego) tak pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  

Niniejszy opis dotycz cy prac i dostaw stanowi wytyczne dla przysz ego Wykonawcy i nie stanowi 
projektu technicznego. Wykonawca ma obowi zek wykona  wszystkie powierzone mu prace z nale yt  
staranno ci , zgodnie ze sztuk  budowlan  i w oparciu o najnowocze niejsze urz dzenia. Na Wykonawcy 
spoczywa obowi zek uzupe nienia powierzonych mu prac o te elementy, które nie s  uj te w niniejszym 
opisie a wynikaj  z zakresu obj tego cz ci  rysunkow . Ponadto wykonawca zobowi zany jest do 
zapoznania si  ze wszystkimi dost pnymi dokumentami dotycz cymi projektowanej inwestycji, w tym 
projektami innych bran  z uwagi na powi zania systemowe w ramach jednego systemu SCADA. 
Materia y lub czynno ci w sposób oczywisty zwi zane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikaj cymi z 
analizy wszystkich dokumentów zwi zanych wchodz  w zakres obowi zków i koszty Wykonawcy. 
Sprawdzanie dokumentów, kontrole i testy omówione w niniejszej specyfikacji nie zwalniaj  Wykonawcy 
od odpowiedzialno ci za zgodno  z przepisami, prawid owe funkcjonowanie ca ci instalacji i ka dej jej 
cz ci. Od odpowiedzialno ci tej nie zwolni Wykonawcy zatwierdzenie systemu lub producenta przez 
Inwestora lub Inspektorów Nadzoru. Wykonawca jest w pe ni odpowiedzialny za: 

– Kompletny system automatyki oraz monitoringu technicznego w Oczyszczalni cieków i nie 
zwalnia go z tej odpowiedzialno ci dokumentacja przetargowa. 

– Kompletacj  wszelkich wymaga  technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym 
projekcie. 

– Kompletno  oraz koordynacje systemu w ramach bran  elektrycznej, mechanicznej i 
teletechnicznej. 
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Wszelkie zmiany i odst pstwa od zapisów niniejszej dokumentacji lub zamiana proponowanych 
rozwi za  skutkuje przej ciem odpowiedzialno ci za ca  prac na styku mi dzybran owym. Dotyczy to 
w szczególno ci pod czenia do SCADA urz dze  posiadaj cych w asne sterowniki. 

Bez wzgl du na rodzaj instalacji i sposób ich monta u, nale y przeprowadzi  nast puj ce   roboty 
podstawowe: 

– trasowanie 
– monta  konstrukcji wsporczych i uchwytów 
– przej cia przez ciany i stropy 
– monta  sprz tu i osprz tu 
– czenie przewodów 
– podej cia do odbiorników 
– przy czanie odbiorników 
– ochrona przed pora eniem 
– ochrona antykorozyjna 

5.1 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi  cz  umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione cho by w jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w 
ca ej dokumentacji.  

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i 
specyfikacj  techniczn . 

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji b  uwa ane za warto ci docelowe, od 
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i 
elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.  

W przypadku gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub 
specyfikacj  i wp ynie to na nie zadawalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b  
niezw ocznie zast pione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

5.2 Trasowanie 
Trasa instalacji AKPiA powinna przebiega  bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz dzeniami, powinna 
by  przejrzysta, prosta i dost pna dla prawid owej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby 
przebiega a w liniach poziomych i pionowych. 

5.3 Monta  konstrukcji wsporczych i uchwytów 
– Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u enia na nich instalacji elektrycznych, bez  

wzgl du na rodzaj instalacji, powinny by  zamocowane do pod a w sposób trwa y, 
uwzgl dniaj cy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b dzie pracowa  oraz 
sam rodzaj instalacji. 

– Przy uk adaniu przewodów na uchwytach: 
o odleg ci mi dzy uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny by  wi ksze ni  

0,5 m. 
o rozstawienie uchwytów powinno by  takie, aby odleg ci mi dzy nimi ze wzgl dów 

estetycznych  by y jednakowe, uchwyty mi dzy innymi znajdowa y si  w pobli u sprz tu 
i osprz tu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów                   
mi dzy uchwytami nie by y widoczne       

– Przy uk adaniu przewodów na specjalnie utworzonych pod ach: 
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o na przygotowanej trasie nale y pod a specjalne  (korytka, wsporniki itp.) mocowa         
zgodnie z   projektem  i odpowiednimi instrukcjami, 

o po sprawdzeniu jako ci mocowa  oraz ich zgodno ci z projektem i instrukcjami monta u, 
na pod ach tych nale y uk ada  przewody kabelkowe „luzem” lub mocowa  
(w zale no ci  od   wymaga  okre lonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych  
oraz   kierunku trasy   poziomego, pionowego ) 

5.4 Przej cia przez ciany i stropy 
– Wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany stropy  itp. musz  by  

chronione przed uszkodzeniami. 
– Przej cia wymienione wy ej nale y wykonywa  w przepustach rurowych. 
– Obwody instalacji elektrycznych przechodz cych przez pod ogi musz  by  chronione do 

wysoko ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako os ony przed uszkodzeniem 
mechanicznym mo na stosowa  rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kszta towniki, korytka itp. 

– W przypadku stosowania specjalnie utworzonych pod y (korytka, drabinki) przej cia te musz  
by  dostosowane do wymiarów pod y. Zaleca si , aby w takich przypadkach otwory do przej  
by y wykonywane przy robotach budowlanych.  

5.5 Monta  sprz tu i osprz tu 
Sprz t i osprz t instalacyjny nale y mocowa  do pod a w sposób trwa y zapewniaj cy mocne i  
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprz tu i osprz tu mog  s  konstrukcje wsporcze 
przykr cane do pod a za  pomoc  ko ków i rub rozporowych. 

5.6 czenie przewodów 
– W instalacjach elektrycznych wn trzowych czenia przewodów nale y wykonywa  w sprz cie i 

osprz cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa  po cze  skr canych. 
– W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maj  wyprowadzone fabrycznie na zewn trz przewody, 

sposób przy czenia nale y uzgodni  z projektantem. 
– Przewody musz  by  u one swobodnie i nie mog  by  nara one na naci gi i dodatkowe 

napr enia. 
– Do danego zacisku nale y przy czy  przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 

przystosowany. 
– W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s  przy czane za pomoc  oczek, 

pomi dzy oczkiem a nakr tk  oraz pomi dzy oczkami powinny znajdowa  si  podk adki 
metalowe, zabezpieczone  przed korozj  w sposób umo liwiaj cy przep yw pr du. 

– ugo  odizolowanej y powinna zapewnia  prawid owe przy czenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e powodowa  uszkodze  mechanicznych. 

5.7 Podej cia do odbiorników 
– Podej cia instalacji AKPiA do odbiorników nale y wykona  w miejscach    bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
 

– Podej cia od przewodów u onych w pod odze nale y wykonywa  w rurach stalowych,    
zamocowanych pod powierzchni  pod ogi. Rury musz  spe nia  odpowiednie warunki   
wytrzyma ciowe i by  wyprowadzone ponad pod og  do wysoko ci koniecznej dla danego 
odbiornika. 

– Podej cia zwieszakowe stosowa  dla odbiorników zasilanych od góry. Podej cia zwieszakowe 
nale y wykona  jako sztywne lub elastyczne, w zale no ci od warunków  technologicznych. 

– Do odbiorników zamocowanych na cianach podej cia nale y wykona  przewodami    u onymi 
na  tych cianach. 

5.8 Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników 
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie. 
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– aparaty i odbiorniki nale y mocowa  zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji monta owej  
wytwórcy. 

o je eli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nale y j  uprzednio umocowa  
zgodnie z  projektem, 

o odbiornik lub aparat nale y mocowa rubami lub wkr tami do ko ków rozporowych 
o ruby nale y umieszcza  we wszystkich otworach maszyny lub aparatu s cych do 

mocowania, 
o odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie mo e przekracza  5º, je eli 

instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej, 
o  nap du r cznego aparatu powinna znajdowa  si  na wysoko ci umo liwiaj cej 

wygodne i  bezpieczne przestawienie nap du z poziomu obs ugi; zaleca si  aby kra cowe 
po enia nap du znajdowa y si  na wysoko ci od 0,5 do 1,5 m, 

o je eli przed monta em odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpo rednio na pod u,  
warstwa  wyko czeniowa nie zosta a po ona, nale y w otwory s ce do 
umieszczania kotew w  ko ki wystaj ce o kilka centymetrów ponad przewidywany 
poziom warstwy wyko czeniowej, a urz dzenia mocowa  po stwardnieniu warstwy 
wyko czeniowej i wyj ciu ko ków. 

– Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów sta ych 
o zewn trzne warstwy ochronne przy czonych przewodów wolno usuwa  tylko z tych 

cz ci przewodu, które po po czeniu b  niedost pne  
o w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub  

odbiornik jest wyposa ony w d awik, nale y uszczelni  przewód, jak dla instalacji 
w wykonaniu szczelnym 

o przewody odbiorników sta ych nie powinny przenosi  napr , a przewód ochronny 
powinien mie  wi kszy nadmiar d ugo ci ni  przewody robocze. 

– czniki nale y mocowa  zgodnie z instrukcj  monta ow  wytwórcy. 
– czniki nale y montowa  na wysoko ci umo liwiaj cej: 

o bezpieczne sterowanie nap dem r cznym, 
o bezpieczny dost p do aparatu, 
o obserwacj  oraz obs ug  elementów sygnalizuj cych stan cznika, je eli to jest 

wymagane 
– Przy czanie do zacisków cznika (prze cznika , sterownika ) nale y wykona  zgodnie ze 

schematem po cze . W cznikach jednoprzerwowych przewody zasilaj ce nale y przy czy  od 
strony zacisków nieruchomych. 

– czniki krzywkowe: 
o po enie d wigni cznika nale y wyregulowa  w ten sposób, aby czy  on obwód 

elektryczny  zgodnie z programem , 
o rolka d wigni powinna obraca  si  swobodnie; w razie potrzeby nale y pokry  j  smarem 
o przy monta u wy cznika nale y za  uszczelki i dokr ci  pokryw  obudowy. 

5.9 Przy czenie odbiorników 
– Miejsca po cze  przewodów z zaciskami odbiorników powinny by  dok adnie oczyszczone.  
– Samo po czenie musi by  wykonane w sposób pewny pod wzgl dem elektrycznym  i mecha-

nicznym oraz zabezpieczone przed os abieniem si y docisku i korozj . 
– Przy czenia sztywne wykonywa  w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo rednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykona  je dla odbiorników sta ych, przymo-
cowanych do pod a i nie ulegaj cych adnym przesuni ciom. 

– Przewody wychodz ce z rur powinny by  zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 
izolacji np. przez za enie tulejek izolacyjnych. 

– W miejscach nara onych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników 
musz  by  chronione. 

– a przewodu powinna by  pozbawiona izolacji tylko na d ugo ci niezb dnej do prawid owego  
po czenia z zaciskiem. Nie nale y pozostawia  nadmiaru d ugo ci go ej y przed lub za 
zaciskiem. 
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– ugo  wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umo liwia  przy czenie ich do 
dowolnego zacisku. 

– Ko ce  przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nale y izolowa  i  
unieruchomi . 

– Na y nale y za  oznaczniki wykonane z materia u izolacyjnego; na oznacznikach umie ci  
symbole  zgodnie ze schematem. Oznaczniki nak ada  na lekki wcisk, aby nie mog y zsun  si  
lub spa  pod w asnym ci arem. 

5.10 Ochrona przeciwpora eniowa 
– Przewody sieci ochronnej i uziemiaj ce przy czone do sta ych urz dze  elektrycznych lub 

nieruchomych przedmiotów metalowych nale y uk ada  sposób sta y. 
– Uk adanie i czenie izolowanych przewodów wielo owych, w których jedna z  spe nia 

funkcje przewodu ochronnego, nale y wykona  wg. wymaga  a ponadto              
o po czenia rubowe nale y wykona rubami o rednicy co najmniej  10 mm ze stali 

odpornej na korozj  lub odpowiednio przed ni  zabezpieczonych, 
o po czenia rubowe nale y wykona  w taki sposób, aby ponad nakr tk  wystawa y co 

najmniej dwa zwoje gwintu ruby; nakr tk  nale y odpowiednio mocno dokr ci  
i zabezpieczy  podk adk  spr yst  przed samoczynnym rozlu nianiem, 

o powierzchnie stykowe po cze rubowych nale y przed dokr ceniem oczy ci  i pokry  
wazelin  bezkwasow . 

– Zaciski ochronne nale y wykona  nast puj co: 
o zacisk ochronny powinien by  na sta e przymocowany do chronionych urz dze  i maszyn 

elektrycznych b  innych przedmiotów obj tych dodatkow  ochron   
przeciwpora eniow , 

o zacisk ochronny powinien by  trwale oznaczony oraz ró ni  si  barw  kontrastuj  
z barw   urz dzenia, do którego jest przymocowany,  

o zaciski ochronne powinny spe nia  wymagania podane w pkt. 2.  
– Oznaczenie barwami przewodów go ych oraz izolacji  ochronnych i zerowych w przewodach 

i kablach wykona  w nast puj cy sposób: 
o przewód neutralny oraz przewód uziemiaj cy uziemienia roboczego – oznakowa  barw  

jasnoniebiesk  
o przewody ochronne - oznakowa  kombinacj  barwy zielonej i tej. Oznakowanie  to 

realizowa  przez naniesienie przylegaj cych do siebie zielono tych pasków o 
szeroko ci od 15 do 100 mm   ka dy. Izolacja  powinna by  zabarwiona tak, aby na 
ko cach przewodu na d ugo ci 15 mm jedna  z barw pokrywa a co najmniej 30%, lecz nie 
wi cej ni  70%powierzchni, a druga pokrywa a  pozosta  cz  powierzchni  przewodu, 

o kombinacja barw zielonej i tej nie mo e by  stosowana do innych celów poza 
wyró nianiem   przewodu pe ni cego funkcj  przewodu ochronnego,  

o dopuszcza si  stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemo no ci zabar-
wienia przewodów. 

– Monta  urz dze  i aparatów dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 
o Wszystkie sta e urz dzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej nale y 

umocowa  i   przy czy  na sta e. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 
nale y umocowa  za pomoc   rub lub wkr tów do tablic rozdzielczych lub p yt 
monta owych. 

o Przy czenia przewodów ochronnych i roboczych do w ciwych obwodów aparatów do-
datkowej ochrony przeciwpora eniowej nale y wykona  wy cznie poprzez zaciski 

czeniowe tych aparatów. 
o Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wy czniki przeciwpora eniowe 

ró nicowo-pr dowe, nale y izolowa  jak przewody robocze. Przewodów ochronnych nie 
wolno uziemia  za wy cznikiem ani czy  z przewodem ochronnym za lub przed 
wy cznikiem. 
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o Gniazda wtyczkowe instalacji na napi cie obni one ochronne powinny si  ró ni  od 
gniazd wtyczkowych na nie obni one napi cie robocze tak, aby wtyczki przyrz dów 
ruchomych   na napi cie obni one nie pasowa y do gniazd  na napi cie nie obni one. 

– Próby monta owe 
o Po wykonaniu instalacji i urz dze  ochrony przeciwpora eniowej powinna by  

przeprowadzona  próba monta owa, tj.: 
 ogl dziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej wraz 

z urz dzeniami i aparatami wchodz cymi w jej sk ad, 
 pomiary rezystancji uziemie , 
 sprawdzenie skuteczno ci ochrony przez samoczynne wy czenie zasilania 

o Na podstawie ogl dzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 
nale y sprawdzi , czy zosta a ona wykonana zgodnie z dokumentacj  techniczn  
i niniejszymi  wymaganiami. W szczególno ci nale y sprawdzi  : 

 prawid owo  po cze  i przebiegu tras przewodów ochronnych, 
 rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jako  wykonanych  

po cze  i przy cze , 
 oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
 prawid owo  mocowa  urz dze  i aparatów dodatkowej ochrony 

przeciwpora eniowej oraz ich po cze  z instalacj . 

5.11 Szafy zasilaj co steruj ce 
Zaleca si  konstrukcj  rozdzielnicy metalowej z drzwiami pe nymi o min. IP66. Monta  aparatów  na 
szynie 35 mm. Przewody cz ce aparaty nale y prowadzi  w korytach perforowanych. Nale y unika  
prowadzenia przewodów zasilaj cych obok przewodów sterowniczych. 

Wszystkie aparaty powinny by  trwale i czytelnie oznaczone. Wszystkie stany i prze czenia instalacji 
maj  by  dost pne ze stacji operatorskiej SCADA oraz z lokalnego pulpitu operatorskiego. 

Sterowniki b  zabudowane w szafach zasilaj co-sterowniczych zlokalizowanych w maszynowniach w 
pobli u obiektów regulacji i nadzoru. Szafy b  zbudowane zgodnie z dalszym opisem szczegó owym 
szaf. Sterowniki b  zasilane z transformatorów posiadaj cych zabezpieczenia przeciwprzepi ciowe. 

 

Wyposa enie elektryczne zwi zane z zasileniem odbiorników, sterowaniem i kontrolowaniem uk adów 
technologicznych obiektu winno by  dostarczone i zainstalowane przez wykonawc  systemu SCADA. W 
sk ad tego wyposa enia wchodz  mi dzy innymi: 

– szafy zasilaj co-sterownicze,  
– serwisowe roz czniki izolacyjne (dla urz dze  zasilanych z szafy zasilaj co-sterowniczej a 

umieszczonych od nie w odleg ci wi kszej ni  5m),  
– pod czenia kabli si owych w szafach sterowniczych oraz do urz dze  wg listy urz dze  dla 

danego projektu 

Szafy zasilaj co - sterownicze musz  by  wyposa one w komplet aparatury niezb dnej do realizacji 
funkcji sterowania nap dów oraz sygnalizacji ich stanu awarii. 

Elementy wyposa enia musz  spe nia  wymagania odno nych norm. 

Wszystkie aparaty powinny by  trwale i czytelnie oznaczone 

Szafy zasilaj co - sterownicze musz  mie  odpowiedni  wytrzyma  elektryczn  i mechaniczn  i 
odporno  na warunki atmosferyczne (min. IP66 dla wykona  wewn trznych i IP66 dla wykona  
zewn trznych, z daszkiem) 

Szafy musz  by  wyposa one w ochron  przeciwprzepi ciow . 

Drzwi szaf musz  by  zamykane przy pomocy zamka z wk adk  patentow  i kluczem, który powinien 
pasowa  równie  do zamków innych szaf dostarczanych w ramach jednego projektu. 
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Cz ci wewn trz szafy, które pozostaj  pod napi ciem równie  po od czeniu zasilania, jak te  cz ci 
pozostaj ce pod napi ciem po otwarciu drzwi przy pomocy specjalnych narz dzi, winny by  ca kowicie 
os oni te i oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi. 

Aparatura elektryczna powinna by  montowana na szynach TS35 mm. Po czenia wewn trzne powinny 
by  wykonane w sposób estetyczny. Kable powinny by  k adzione w grzebieniach kablowych. Wszystkie 
kable powinny by  oznakowane na obydwu ko cach, zgodnie z projektem AKPiA 

Konstrukcja szafy powinna zapewnia  swobodn  cyrkulacj  powietrza dla odprowadzenia 
wytwarzaj cego si  ciep a. Temperatura wn trza szafy nie powinna w adnym wypadku przekracza  
temperatury otoczenia o wi cej ni  10°C. W przypadku zabudowy falowników wewn trz szafy nale y 
zastosowa  odpowiedni wentylator wymuszaj cy cyrkulacj  powietrza 

Wysoko  szafy nie powinna przekracza  2100 mm, szeroko  poszczególnych sekcji nie powinna by  
wi ksza ni  1600 mm, a g boko  nie powinna przekracza  400mm. 

Przyrz dy musz  by  pewnie zamocowane, a przewody wewn trzne winny by  wykonane w sposób 
zapewniaj cy atwy dost p. 

Szafy zasilaj co - sterownicze na pr d przekraczaj cy 100A musz  by  wyposa one w uk ad szyn 
zbiorczych miedzianych, których znamionowa moc zwarciowa winna by  odpowiednia do parametrów 
zasilania. Po czenia szyn musz  by  dost pne dla ogl dzin i musz  by  dokr cone po ustawieniu szafy w 
pozycji docelowej na budowie. 

Szyna zerowa powinna mie  przekrój równy przekrojowi szyn fazowych. 

W przypadku podej  kablowych od do u szafy, szyn  ochronn  nale y u  na dole szafy. Je li pr d 
znamionowy szafy jest mniejszy ni  100A, zamiast szyn mo na stosowa  kable. 

Minimalny przekrój przewodów wewn trznych powinien wynosi  0.5 mm2.  

W razie stosowania korytek plastikowych, przewody nie powinny zajmowa  wi cej ni  45% ich obj to ci. 
Przewody uk adane poza wi zkami i korytkami winny by  doprowadzone do listew zaciskowych w 
sposób estetyczny. 

Nale y stosowa  zaciski o wymiarach odpowiednich do przekrojów pod czonych przewodów. y 
wielodrutowe nale y zako czy  odpowiednimi ko cówkami zaciskowymi lub lutowanymi. 

Przewody o przekroju przekraczaj cym 10mm2 nale y zako czy  ko cówkami do zaprasowania. Nale y 
przewidzie  rezerw  zacisków wynosz  orientacyjnie 20% dla ka dego rodzaju.  

Zaciski musz  by  odpowiednio oznaczone i pogrupowane. W zale no ci od sposobu doprowadzania 
przewodów zaciski nale y umieszcza  u góry lub u do u szafy. 

Kable i przewody nale y wprowadza  przez d awiki o odpowiednich rednicach umieszczone w 
zdejmowanej p ycie przepustowej. 

Listwy zaciskowe nale y montowa  z zachowaniem odpowiednich odst pów dla doprowadzenia 
przewodów. Pomi dzy ró nymi grupami zacisków nale y montowa  przegrody izolacyjne dla oddzielenia 
i atwiejszej identyfikacji ró nych obwodów i uk adów. 

Zaciski obwodów sterowniczych winny by  oddzielone od zacisków zasilania. Zaciski obwodów napi cia 
bardzo niskiego winny by  oddzielone od zacisków napi cia niskiego. 

Przedstawiciel wytwórcy szaf powinien by  obecny po ich monta u na budowie. 

5.12 Monta  szaf zasilaj co steruj cych 
Monta  szaf wykona  zgodnie z PN-IEC 60364-5-51 i . PN-IEC 60364-5-53 

5.13 Urz dzenia obiektowe automatyki 
Wszystkie urz dzenia, elementy pomiarowe oraz wykonawcze b  odpowiednio dobrane do 
mo liwo ci i wymogów sterowników oraz urz dze  sterowanych, aby przekazywanie sygna ów 
steruj cych odbywa o si  w ciwie, z odpowiedni  czu ci  i bez zak óce .  
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5.14 Oznakowanie elementów automatyki na obiekcie 
Wszystkie elementy automatyki na obiekcie musz  oznakowanie zgodnie z projektem wykonawczym 
AKPiA. 

 Tabliczki opisowe mocowane na elewacji rozdzielnic nale y wykona  materia u odpornego na 
zniszczenie np. ebonit. Litery powinny by  grawerowane. 

 Tabliczki opisowe b  odpowiada  opisom, funkcj  i numerom oznakowania przedstawionym 
na schematach blokowych 

5.15 Sterowniki 
Sterowniki PLC musz  prawid owo realizowa  wszystkie podstawowe funkcje tak e przy wy czonych 
komputerach systemu nadrz dnego SCADA. Sterowniki maj  kompleksowo realizowa  aplikacje 
zwi zane z instalacjami technologicznymi, wzajemn  komunikacj  z innymi sterownikami. Sterowniki 
musz  by  oparte, co najmniej o 16-bitowy mikroprocesor z systemem operacyjnym przechowywanym 
w sta ej pami ci EPROM. Aplikacje i dane maj  by  przechowywane w sta ej pami ci EPROM lub w sta ej 
pami ci zapisywalnej FLASH EPROM celem umo liwienia prostych uzupe nie  i zmian w trakcie 
uruchomienia. Ka dy ze sterowników ma posiada  w asny zegar czasu rzeczywistego automatycznie 
synchronizowany w ramach jednego systemu SCADA oraz niezale ne podtrzymanie pami ci RAM przez 
okres, co najmniej 72 godzin. Ka dy sterownik ma by  wyposa ony w panel operatorski. Sterowniki 
musz  umo liwia  swobodne rozmieszczenie ich w obiekcie zgodnie z wymaganiami. Ka dy ze 
sterowników ma zapewnia  pod czenie wszystkie punktów wej cia / wyj cia niezb dne do realizacji 
przewidzianej dla niego aplikacji. Wszystkie wej cia analogowe i binarne oraz wyj cia analogowe 
przynale ne do jednej instalacji oraz ca a logika kontroli b  znajdowa  si  w pojedynczym 
mikroprocesorze, co ma zapewni  niezale  od sieci, oddzieln , zamkni  p tl  bezpo redniej regulacji 
cyfrowej. Nie dopuszcza si  stosowania oddzielnych sterowników do realizacji p tli regulacyjnych 
przynale nych do jednej instalacji technologicznej. Sterowniki maj  zbiera  i przechowywa  alarmy w 
postaci alfanumerycznej. 

 

Wykonawca dostarczy w ramach swojego zlecenia kopie zapasowe wszystkich aplikacji sterowników, 
wszystkie kody administracyjne (zamkni te w  zalakowanej kopercie na okres udzielonej gwarancji na 
system), oraz wliczy koszt przeszkolenia obs ugi w stopniu wystarczaj cym do samodzielnej pracy. 

5.16 Dedykowana sie  Ethernet na potrzeby SCADA 
Na potrzeby systemu SCADA nale y wykona  sie  ethernetow cz  wszystkie sterowniki PLC, serwer 
SCADA i stacje operatorskie oraz inne urz dzenia automatyki wyposa one w interfejs ethernetowy. Sie  
ta ma zawiera  wszystkie niezb dne elementy do prawid owego jej funkcjonowania. 

5.17 Konsola zarz dzania 
W celu efektywnej eksploatacji ca ej infrastruktury Oczyszczalni cieków, SCADA b dzie integrowa  
wszystkie instalacje techniczne w budynku. Sercem systemu SCADA ma by  baza danych SQL 
zapewniaj ca efektywnie funkcjonuj cy system zarz dzania i szeroko rozbudowane mo liwo ci 
sporz dzania raportów. Ilo  stacji roboczych systemu SCADA – 2 z mo liwo ci  rozbudowy oraz 
mo liwo  dost pu do systemu za pomoc  stron WWW dla jednocze nie maksimum  3 u ytkowników.  
Akceptacja Inwestora na etapie akceptacji systemu nie mo e zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialno ci 
za zaspokojeniu wszystkich potrzeb Inwestora. System SCADA musi stanowi  otwart  platform  
„softwarow ” integruj  dla zarz dzania oraz instalacji technologicznych Oczyszczalni cieków: 

Stacja operatorska musi by  oparta o komputer klasy PC z procesorem najnowszej generacji, z gwarancj  
typu „next business day”. Stacja operatorska musi pracowa  w SCADA w architekturze klient-serwer.  

Stacja operatorska ma stanowi  podstawowe narz dzie pracy operatorów w ramach SCADA i ma 
umo liwi , co najmniej: 

 Graficzn  prezentacj  wszystkich instalacji poprzez hierarchiczn  struktur  grafik. 
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 Odwzorowanie poszczególnych w ów regulacyjnych i elementów obiektowych. 

 Ka da instalacja i obszar powinien by  dowolnie definiowany jako logiczn  ca  sk adaj  si  z 
punktów, raportów, okien oraz innych elementów systemowych przedstawiaj cych fizyczn  
powierzchni  obiektu. 

 Dost p do aktualnych parametrów wszystkich przypisanych danemu operatorowi urz dze  i 
systemów, aktualnych parametrów wszystkich punktów technicznych. Wykonawca szczególnie 
starannie opracuje zagadnienia zwi zane z  bezpiecze stwem sieci SCADA oraz poda rozwi zanie 
uniemo liwiaj ce u ycie stacji przez osoby nieupowa nione wraz z podzia em poziomów dost pu 
oraz wybranych instalacji obiektów i punktów systemów wymagaj cych u ycia hase  
dost powych. Uprawniony operator ma uzyska  dost p do systemu po podaniu kodu 
identyfikatora i has a kontrolnego. System powinien posiada  mo liwo  zaakceptowania 
przynajmniej kilkudziesi ciu ró nych operatorów przypisanych do kilkudziesi ciu poziomów 
ró nych uprawnie  i poziomów bezpiecze stwa. Operatorzy pracuj cy na ró nych stacjach 
operatorskich nie mog  wzajemnie kolidowa  w pracy podleg ych im obszarów, jak równie  nie 
mog  wp ywa  na prac  urz dze  i systemów im nieprzypisanych 

 Dost p do mechanizmów pozwalaj cych na budowanie dowolnych raportów historycznych (z 
dowolnego okresu czasowego) lub dynamicznych (dane z okre lonego przez operatora 
przedzia u zmiennych, w cznie z danymi zgromadzonymi na no nikach archiwalnych). 
Oprogramowanie ma posiada  standardowe mechanizmy wykonuj ce obróbk  trendów oraz 
przygotowuj ce raporty u ytkownika z uwzgl dnieniem opracowywania procedur 
optymalizuj cych zu ycie energii i mediów w tym wyszukiwanie z danych historycznych i 
porównywanie energoch onno ci nastaw dla podobnych warto ci temp. zewn trznych. 

Niezb dne sk adniki dla poprawnej pracy operatorów m.in. programy do tworzenia grafik, edytory 
tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych do tworzenia raportów oraz eksportu danych z bazy danych do 
innych systemów,  na które zapewni licencje w swoim koszcie. 

5.18 Próby monta owe 
 Po zako czeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowi zany 

jest do   przeprowadzenia tzw. prób monta owych, tj. technicznego sprawdzenia jako ci 
wykonanych robót  wraz z dokonaniem potrzebnych  bada  i pomiarów (prac regulacyjno - 
pomiarowych ) i próbnym  uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych przewodów, 
instalacji, urz dze , maszyn itp. Zakres  prób monta owych nale y uzgodni  z Inwestorem.  

 Wyniki prób monta owych powinny by  uj te w szczegó owych protoko ach lub 
udokumentowane  odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowi  one m.in. 
podstaw  odbioru robót oraz  podstaw  do stwierdzenia przygotowania do podj cia prac 
rozruchowych. 

 Zakres podstawowych prób monta owych obejmuje : 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji, który nale y wykona  dla ka dego obwodu 
oddzielnie od strony   zasilania; pomiarów nale y dokona  zgodnie z obowi zuj  
norm ;  

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników; 

 Sposób wykonywania pomiaru i wymagane warto ci rezystancji izolacji dla instalacji elektrycznej 
podczas bada  odbiorczych i okresowych podaje norma PN-IEC 60364-6-61. 

 sprawdzenie ci ci przewodów ochronnych w tym g ównych i dodatkowych po cze     
wyrównawczych 

 Z prób monta owych nale y sporz dzi  protokó . 

Po pozytywnym zako czeniu wszystkich bada  i pomiarów obj tych próbami monta owymi    nale y   
za czy  instalacje pod napi cie i sprawdzi , czy: 
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w omiankach 

 silniki obracaj  si  we w ciwym kierunku, nie wykazuj  uszkodze  mechanicznych 

 pompy pracuj  prawid owo, wykazuj  odpowiedni przep yw 

 mieszad a obracaj  si  we w ciwym kierunku 

6 Kontrola jako ci 

Wymagania ogólne dotycz ce Kontroli jako ci Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

Kontrol  jako ci Robót opisanych w punkcie 5 nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.  

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
cz stotliwo ci  okre lon  przez jednostk  obs uguj  Roboty i zaakceptowan  przez Inspektora 
Nadzoru. Obowi zuj  zasady okre lone w instrukcjach. 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7. 

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania ogólne punkt 8. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowi zuj cymi 
normami. 

9 Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 9. 

Roboty uj te w niniejszej ST nie podlegaj  odr bnej zap acie i uwa a si , e s  uwzgl dnione i wliczone w 
ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawc  w wyceniony Przedmiar Robót. 

Podstawa p atno ci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawc  sporz dzona na podstawie 
Przej ciowego wiadectwa P atno ci wystawionego przez In yniera. 

10 Przepisy zwi zane 

Wykonawca jest zobowi zany zna  wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez w adze 
pa stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z 
prowadzonymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regu  i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. 

Najwa niejsze z nich to: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pó niejszymi 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80/2003, z pó niejszymi zmianami) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 wraz 
z pó niejszymi zmianami) 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z 
pó niejszymi zmianami) 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 


