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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
45252120-5 – Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 
 
Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
� 45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę 
� 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

                       ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
� 45300000-0 – Roboty instalacyjne w  budynkach 
� 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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0. CZĘŚĆ OGÓLNA- WSTĘP 
 
Inwestor- Zamawiaj ący :  
Gmina Łubniany 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 
Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego: 
„NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein 
Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 
45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22 
tel. 775441298   kom. 509255415   e-mail neustein@op.onet.pl 
 

0.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ści Kobylno gmina Łubniany  

0.2. Zakres robót budowlanych obj ętych specyfikacj ą 

Zakres zamówienia obejmuje obiekty: 
• Kontenerowy budynek technologiczny SUW 
• odstojnik popłuczyn 
• przyłącza wodne, kanalizacyjne i elektryczne 
• sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne zasilające i sterownicze 
• dogi 
• ogrodzenia 

0.3. Definicje poj ęć używanych w specyfikacji 

 „Dokumentacja Projektowa” . Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie 
w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 
2072). 
„Dokumenty Wykonawcy”  - oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 
rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych na mocy Kontraktu. 
„Dostawy”  - oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały, Urządzenia i Roboty Tymczasowe lub każde z 
nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robót Budowlanych. 
„Dziennik Budowy”  - oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz ze zmianami) 
„Dzie ń”  - oznacza dzień kalendarzowy, a „rok” oznacza 365 dni. 
„Infrastruktura techniczna”. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
„In żynier”  - (równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu) oznacza osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inną osobę, 
wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje 
również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
„Kierownik budowy”.  Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 „Kontrakt”  - oznacza Kontrakt na roboty budowlane.. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach 
używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny oraz UPZP. 
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 „Koszt”  - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawcę Robót Budowlanych 
na Terenie Budowy lub poza nim, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem 
zysku. 
„Kraj”  - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają 
być wykonywane Roboty Stałe. 
„Ksi ążka Obmiarów”  - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę Robót Budowlanych na 
Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót Budowlanych. 
Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie 
wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
„Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót. 
„Mapa zasadnicza”. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 
budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
 „Materiały”  - oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca Robót Budowlanych ma 
dostarczyć na mocy Kontraktu, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące 
część Robót Stałych, włącznie z materiałami, które nie wymagają montażu. 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
„Odpowiednia (bliska) zgodno ść” . Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 „Personel Wykonawcy”  - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robót Budowlanych, oraz cały 
personel zatrudniony przez Wykonawcę Robót Budowlanych na Terenie Budowy, który może składać 
się z kadry, robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy Robót Budowlanych oraz każdego 
Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy Robót Budowlanych w 
wykonywaniu Robót Budowlanych. 
„Personel Zamawiaj ącego”  - oznacza Inżyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez 
Zamawiającego oraz wszystkie inne osoby o których Inżynier lub Zamawiający powiadomią 
Wykonawcę, że mają być traktowane jako Personel Zamawiającego. 
„Plan Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia”  - oznacza dokument opracowany zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 
1126).  
„Polecenie In żyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 „Pozwolenie na Budow ę”  - oznacza decyzję administracyjną zatwierdzającą Projekt Budowlany 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
„Prawo Budowlane”  - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z 
późniejszymi zmianami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i 
rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach. 
„Prawo”  - oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
„Procedura”  – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 
„Program Zapewnienia Jako ści”  - oznacza dokument, w którym Wykonawca Robót Budowlanych 
przedstawia zamierzony sposób wykonywania Robót Budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem 
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
„Projekt Budowlany”  - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 
poz. 1133 wraz ze zmianami). 
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„Projekt Wykonawczy”  - oznacza opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt 
budowlany. Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz ze zmianami). 
„Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
„Próby”. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych 
„Próby ko ńcowe”. Rozruch technologiczny stacji uzdatniania obejmujący: rozruch mechaniczny, 
rozruch hydrauliczny na wodzie. 
 „Przedmiar Robót” oraz „Wykaz Prac Dniówkowych”  - oznaczają dokumenty o takich nazwach 
objęte Wykazami. 
„Przedstawiciel Wykonawcy”  - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę Robót Budowlanych 
w Kontrakcie lub wyznaczoną przez Wykonawcę Robót Budowlanych, działającą w imieniu 
Wykonawcy Robót Budowlanych. 
„Przedstawiciel Zamawiaj ącego”  - pełnomocnik powołany przez Zamawiającego odpowiedzialny za 
realizację Kontraktu, przedstawiciel Zamawiającego, co jest tożsame z definicją „Kierownik Projektu”. 
„Roboty Budowlane”  – oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane 
(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów co jest 
tożsame z definicją „Roboty”. 
 „Roboty Stałe”  - oznaczają roboty stałe, które Wykonawca Robót Budowlanych ma wykonać na 
mocy Kontraktu. 
„Roboty Tymczasowe”  oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza Sprzętem 
Wykonawcy Robót Budowlanych, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót 
Budowlanych oraz usunięcia wad. 
 „Rysunki”  - oznaczają rysunki Robót Budowlanych, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
 „SIWZ”  – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
„Specyfikacja”  - oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
„Sprz ęt Wykonawcy”  - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne 
dla wykonania i ukończenia Robót Budowlanych oraz usunięcia wszelkich wad. Sprzęt Wykonawcy 
nie obejmuje jednak Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego Urządzeń, Materiałów i innych 
przedmiotów, stanowiących Roboty Stale lub do nich przeznaczonych. 
„Strona”  - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę Robót Budowlanych według wymagań 
Kontraktu. 
 „Świadectwo Przej ęcia”  - oznacza protokół odbioru końcowego Robót Budowlanych. Odbioru 
dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Świadectwo przejęcia jest podstawą 
dopuszczenia do eksploatacji. 
 „Teren Budowy”  - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną 
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 
 „Urz ądzenia”  - oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub 
tworzące część Robót Stałych. 
„Waluta Miejscowa"  - oznacza walutę Kraju. 
 „Wykonawca Robót Budowlanych” – oznacza firmę/osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizację Robót Budowlanych, co 
jest tożsame z definicją „Wykonawca”. 

 „Zadanie ” – Wyodrębniona część Projektu. 
 „Zamawiaj ący”  – oznacza osobę wymienioną w Załączniku do Oferty jako zamawiający oraz jego 
prawnych następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 
„Inwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiającym jestGmina Łubniany 
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„Zmiana”  - oznacza każdą zmianę w Robotach Projektowych  czy  Budowlanych, poleconą lub 
zatwierdzoną jako zmiana. 

0.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

0.4.1. Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 
zamawiający traktuje: 
� zagospodarowanie placu budowy,  
� drogi tymczasowe,  
� ogrodzenie placu budowy,  
� szalunki,  
� odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie,   
� zabezpieczenie istniejących obiektów i instalacji stacji uzdatniania, przyłączenie mediów (woda, 

kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika) związanych z realizacją 
zamówienia. 

� tymczasowe rurociągi, które po wykonaniu docelowego zasilania należy zdemontować 
 
Koszty związane z robotami tymczasowymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru Robót 

0.4.2. Prace towarzysz ące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Robót pomiarowych 
zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 
Zakres robot pomiarowych obejmuje: 
� sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
� uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
� zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 
� wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów podziemnych, 
� sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
� odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru Robót. 
 

0.4.2.1. Przebudowa urz ądzeń koliduj ących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
Użytkownikiem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 

0.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego Kontraktem zgodnie  
z Ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność  
z umową, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Harmonogram 
Robót i Projekt Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być 
wykonywane roboty budowlane. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi  
i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem, jako obszary 
robocze. 

 
Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 
obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające  
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
 
Kolejność realizacji zadania przedstawia się następująco: 
 
Roboty przygotowawcze  

• Teren Budowy wygrodzić, przygotować zaplecze i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
• Sporządzić harmonogram na podstawie ogólnych wytycznych z dokumentacji wyłączeń  

i przełączeń niewyłączonej z eksploatacji instalacji. 
• W modernizowanym obiekcie wyznaczyć drogi i miejsca gdzie może przebywać obsługa 

eksploatująca obiekt. 
 
Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji 
Roboty będą wykonywane etapami obejmującymi określony zakres robót, które stanowią samodzielną 
całość. 
Poniewa ż wszystkie Roboty b ędą wykonywane na czynnym obiekcie wszelkie wył ączenia, b ądź 
inne czynno ści zwi ązane z ingerencj ą Wykonawcy w prac ę obiektu musz ą być uzgodnione 
z Użytkownikiem obiektu.  

0.5.1. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający zwraca uwagę na fakt prowadzenia przebudowy stacji uzdatniania w funkcjonującej 
stacji uzdatniania, której eksploatacja ma zapewnić dotrzymanie parametrów wymaganych 
obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu robót na czynnej stacji uzdatniania Wykonawca 
będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić 
ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do 
wszystkich jednostek personelowi obsługi.  
 
Załączone poniżej w pkt 1.9 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie określają  ogólne 
zależności pomiędzy realizacją poszczególnych zadań.  
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 
muszą uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego.  
W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie za pośrednictwem Inżyniera. Pisma te powinny 
być przedłożone Inżynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do 
robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera i po uzgodnieniu 
terminu ich realizacji. 
W projekcie organizacji robót Wykonawca określi terminy i sposób robót ingerujących w pracujący 
układ technologiczny. 
Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, 
wiercenie, kucie, cięcie betonu i stali) należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem 
wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 
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0.5.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowla nych 

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg 
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich 
stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza 
nimi. Na terenie zakładu stacji uzdatniania obowiązują zasady ruchu drogowego i ograniczenie 
prędkości do 20 km/h. 
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdów 
i przejść na teren budowy  

0.5.2. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaże 
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym związane nie 
podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Placu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy stanowią: 
� pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
� dziennik budowy,  
� protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
� dokumentacja projektowa,  
� Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.); 
� Harmonogram Robót; 
� Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami; 
� Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów; 
� Dokumenty zapewnienia jakości; 
� Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze; 
� Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 
� Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
� dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji 
� operaty geodezyjne, 
� książka obmiarów i dziennik montażu  
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, będący w posiadaniu 

Zamawiającego.  
 

b) Dokumentacja Projektowa, wchodząca w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), składająca się z: 

  
� Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 
� Projekt Wykonawczy  
� Przedmiar Robót 
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� Informacja o planie BIOZ    
� Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

    
c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, 

podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne 
przewidziane Kontraktem do sporządzenia  i dostarczenia przez Wykonawcę.  

 
Wykonawca opracuje dokumentację obejmującą: 

• Program Prób Końcowych. 
• Sprawozdanie z Prób Końcowych. 
• Dokumentacje Techniczno-Ruchowe. 
• Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji. 
• Dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym świadectwa 

energetyczne). 
• Dokumentacje powykonawcze. 
• Projekty tymczasowej organizacji ruchu. 
• Dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia odbiorów. 

 

0.5.2.1. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i informacja o planie BIOZ oraz projekt wykonawczy 
będący w posiadaniu Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy. 
 

0.5.2.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi wymiary obiektów podlegających przebudowie i 
rozbudowie. 
Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inżynierowi. 
Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych, a zaakceptowanych przez Inżyniera i 
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia i uzgodnienia niezbędnych zmian w 
dokumentacji wykonawczej wszystkich branż. Wykonawca uwzględni wszelkie zmiany spowodowane 
zmianą pierwotną. Np. zmieniając typ projektowanych falowników należy wprowadzić zmiany w 
projektach branży elektrycznej i automatyki jak również uwzględnić konieczność uzupełnienia 
specyfikacji systemu nadrzędnego o odpowiednią aplikację stanowiska diagnostycznego, 
odpowiedniego dla zmienionego typu falownika. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 
umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 
naprawy danej części Robót. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 
3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, edytowalnej. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 
koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje również następujące Rysunki i Projekty 
Techniczne (1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację Inżyniera:  
- Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami 
pomiarowymi), 
- Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych. 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach Kontraktu. 
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Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Inżynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na 
inspekcję dokumentów nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Inżyniera projektów 
przed przystąpieniem do Robót. Wymagane jest również ich uzgodnienie na każdym etapie projektu z 
Zamawiającym. 

0.5.2.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie 
braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
� Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
� Spis treści  
� Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
� Gwarancje producenta 
� Wykresy i ilustracje 
� Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
� Dane o osiągach i wielkości nominalne 
� Instrukcje instalacyjne 
� Procedura rozruchu 
� Właściwa regulacja 
� Procedury testowania 
� Zasady eksploatacji 
� Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
� Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
� Środki ostrożności 
� Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń 

� Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

� Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

� Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

� Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

0.5.2.4. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację ruchową . 
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Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia uruchomienia 
oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 
wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

� instrukcja eksploatacji, 
� sprawozdanie z uruchomienia, 
� wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie. 
� DTR urządzeń 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji (instrukcja eksploatacji, sprawozdanie 
z uruchomienia )+ wersję elektroniczną edytowalną w języku polskim. Pozostałe dokumenty 1 egz. 
oryginalny + 2 kopie.  

0.5.3. Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed i w trakcie prowadzenia robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których 
prowadzone będą prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na 
realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących 
dokumentów: 

� projekt organizacji robót, 
� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
� planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót  musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem 
robót.  
 
Projekt organizacji robót  powinien zawierać: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
� projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 
 
Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
(w formacie do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Kontrakcie. Możliwości 
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Kontrakcie. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram mo że być  w miar ę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
Opracowany przez Wykonawcę plan bezpiecze ństwa  i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji przez Inżyniera. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i  zawierać takie 
informacje jak: 
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� stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
� stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
� plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
� plan działania w związku z organizacją ruchu, 
� działania przeciwpożarowe, 
� działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
� zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
� działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 
� inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego i 
zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia 
terenu.  
 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań  związanych z 
organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Kontraktową. 

0.5.4.   Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 
projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne 
rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inżyniera. 

 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów określona w Warunkach Kontraktowych. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i 
Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub 
Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 
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0.6. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu bud owy 

0.6.1. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie stacji uzdatniania w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.  
 
W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona: 
 
� Ogrodzenie zaplecza budowy 
� Ogrodzenie składu materiałów 
Jeśli będzie taki wymóg Użytkownika stacji uzdatniania. 
Instalację elektryczną w tym zasilanie placu budowy przewiduje się z najbliższej rozdzielnicy w 
stosunku do lokalizacji zaplecza. 
 W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, 
woda, ścieki itp..  
W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, terenu budowy, 
kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za 
ochronę obiektów stacji uzdatniania. Użytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy 
i zaplecza budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z tego terenu. 

0.6.2. Tablice informacyjne  

 
0.6.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje – w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem – tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i 
zgodnie z Rozporządzeniem MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść 
informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Przetargową. 

0.6.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe będą utrzymane w sposób 
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satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.   

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem 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” Dz. 
U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia 
Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

0.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organ izacji ruchu zast ępczego, 
ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia 
Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem i Użytkownikiem stacji uzdatniania sposób 
zabezpieczenia istniejących dróg i chodników na terenie stacji uzdatniania.  
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia dróg i chodników przy realizacji 
zadania obejmuje: 
(1) Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania, 
c) przygotowanie terenu 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp 
 (2) Prace utrzymaniowe 

a) utrzymanie ruchu na zakładu uzdatniania, 
b) Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz chodników 

zakładu uzdatniania 
(3) Prace porz ądkowe/ko ńcowe 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 

0.6.5. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany do 
Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to 
na polecenie Inżyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 
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0.6.6. Odprowadzenie wód z pompowania wykopów 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
Ze względu na warunki geologiczne nie przewiduje się odwodnienia wykopów.  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

0.7. Wymagania w zakresie ochrony ppo ż. w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

0.8. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiek cie z zachowaniem 
ciągło ści jego funkcjonowania i zapewnienia bezpiecze ństwa 

 
Poniewa ż wszystkie Roboty b ędą wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wył ączenia, 
bądź inne czynno ści zwi ązane z ingerencj ą Wykonawcy w prac ę obiektu musz ą być 
uzgodnione z U żytkownikiem obiektu. 
 
0.8.1. Ogólne wytyczne  realizacji na przebudowywan ej stacji uzdatniania: 
Podstawową zasadą realizacji inwestycji jest utrzymanie ciągłości eksploatacji SUW Kobylno. 
Wymaganie to wywołuje konieczność prowadzenia prac w ściśle określonej kolejności. Niektóre prace, 
np. przepięcia projektowanego układu  (czy też rurociągów tymczasowych), z  istniejącymi 
rurociągami powinny być wykonywane w trybie awaryjnym, aby do minimum ograniczyć przerwy w 
dostawie wody. 
Realizacja inwestycji powinna być poprzedzona opracowaniem szczegółowego harmonogramu robót, 
uwzględniającego zakres wszystkich rozwiązań branżowych.   

0.9. Opis sposobu post ępowania z materiałami szkodliwymi dla otoczenia i 
niebezpiecznymi 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów organów administracji państwowej. 

0.10. Wymagania dotycz ące BHP 

0.10.1. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
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warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 
� Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 

1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik 
Ustaw Nr 24 poz.110); 

� Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz.401.); 

� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

0.10.2. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności: 

• Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników  i 
zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

• Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, 
powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji.  

• Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 

 
Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić 
uwagę m in. na : 

• właściwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie 
zaplecza budowy - Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U nr47 , poz. 401)  

• zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych  
• wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie 

z wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i  obsłudze stacji 
uzdatniania  

• oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi 
normami   

• stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  
pomocniczego i urządzeń wymienionych w rozdziale 3  ww. rozporządzenia     

• prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym  

• zapewnienie  bezpiecznego zejścia do wykopów  
• zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed 

dostępem osób niezatrudnionych  
• zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych  
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• prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym. i obowiązującymi przepisami  

• właściwe oznakowanie miejsc pracy ( głębokie wykopy) - Rozporządzenie MPiPS z dnia 
26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844)dział II -  rozdział 
1, ♣ 6  

• zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i 
życia, oraz zapewnienie  środków pierwszej pomocy w pobliżu  miejsc pracy dział IV - 
rozdział 1 w/w rozporządzenia  

• zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu  -
dział IV -rozdział 5 w/w rozporządzenia  

• zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i  wyraźne oznakowanie  terenu  przy 
robotach rozbiórkowych - dział IV - rozdział 6B, ♣82 i 83 w/w rozporządzenia 

• Z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia Terenu Budowy należy zastosować 
dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i 
tablic informacyjnych o głębokich wykopach. 

 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić  w oparciu o  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie   informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).  
 

Jeżeli na tym samym Terenie Budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to winien 
być ustanowiony koordynator ds. bhp.  
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego  
i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. 
Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy 
zatrudnianiu młodocianych. 
Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

0.10.3. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

0.11. Procedury w zakresie stosowania si ę do prawa i ochrony własno ści 
prywatnej i publicznej 

0.11.1. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na 
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego. 

0.11.2. Ochrona interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

0.11.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów oraz wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. W szczególności Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania 
opisane w raporcie oddziaływania na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
� Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
� stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 

880); 
� stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
� stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi stosować się do Rozporządzenia MŚ z 
29.07.2004  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, 
poz. 1481); 

� stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom 
hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 
� w porze dziennej   = 50 dB(A), 
� w porze nocnej   = 40 dB(A), 
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem 
Inżyniera. 

0.11.4. Obowi ązki wykonawcy wynikaj ące z Ustawy o odpadach 

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). (Wykonawca jest w 
myśl ustawy „O odpadach” wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 
W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z 
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi 
tym zakresie decyzjami); 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
• Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r.  o 

odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.). 
• Przed przystąpieniem do likwidacji instalacji poprzedzającej modernizację, Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót winien uzyskać decyzję, w której  określone zostaną ilości wytworzonych 
odpadów  oraz sposób postępowania z nimi. 

• Przy realizacji robót, odpadem jest grunt z robót ziemnych nie nadający się do wykorzystania 
• Wykonawca posegreguje materiał  zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), 
ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. 
U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko 
przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

• Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 
nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z Terenu  Budowy. Wykonawca we własnym 
zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie 
Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych 
materiałów.  

• Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania)  
powinny być zdawane w miejsca wskazane przez użytkowników tych dróg.  

• Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie  
z ustawą do dokumentów odbioru częściowego.    

• Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które 
mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez  Wojewodę lub 
Prezydenta Miasta. 

• Czynną biologicznie warstwę ziemi składować tak , aby po zakończeniu budowy mogła być 
ponownie wykorzystana 



Specyfikacje Techniczne 
ST-00. Wymagania Ogólne 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kobylnie Gmina Łubniany 

 

22

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie ( tj 
wywóz + opłaty za składowanie)  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

0.11.5. Zabezpieczenie zieleni 

Prace objęte Kontraktem prowadzone są m.in. na terenie istniejącej, funkcjonującej i 
zagospodarowanej stacji uzdatniania. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego 
stanu wszystkich drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca 
jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą 
administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Szczegółowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-01 „Roboty ziemne i 
przygotowawcze” (rozbiórki nawierzchni, zieleń przesadzanie, wycinka). 

0.11.6. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja arc heologiczna 

Tereny stacji uzdatniania nie podlegają nadzorowi archeologicznemu. 
Jeżeli jednak w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. 

0.11.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczn e 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli w odbiorach (np. Straż Pożarna, Inspektor 
Sanitarny itp.). Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym 
staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej.  
 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo Budowlane,  
a w szczególności: 

� Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 
� Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania   w budownictwie wg art.10 
� Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających 

lub podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji 
geodezyjnej wg art. 22 

� Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 
o Inspekcji Ochrony Środowiska 
o Inspekcji Sanitarnej 
o Państwowej Inspekcji Pracy 
o Państwowej Straży Pożarnej 

� Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57. 
 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00. 
(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
wodę, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, Rozruchu i 
Próby Eksploatacyjnej. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych 
do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu, zgodnie z zapisami preambuły do 
Tomu Przedmiar Robót.  
(2) Próby Ko ńcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  
(3) Próby Eksploatacyjne 
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Rozruch technologiczny stacji uzdatniania prowadzony będzie przez Zamawiającego. 
Próba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawcę rozliczana jest w 
cenie Kontraktowej instalacji. 
Pozytywne wyniki Próby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych są warunkiem koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Formalnie, od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót odpowiedzialność za utrzymanie wymaganych efektów 
przechodzi na Zamawiającego. 
Zamawiający będzie przejmował wykonane obiekty po próbach mechanicznych i hydraulicznych co 
umożliwi przekazanie ich do eksploatacji, a rozruch prowadzony będzie na etapie eksploatacji przez 
Zamawiającego. W proponowanym harmonogramie prze Wykonawcę należy uwzględnić sposób i 
terminy przekazywania urządzeń i obiektów do eksploatacji. 

0.12. Nazwy i kody robót w zale żności od zakresu robót budowlanych obj ętych 
przedmiotem zamówienia 

Grupa , klasa, kategoria, uszczegółowienie 
 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow ę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

kategoria- 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
 

kategoria-  45113000-2 Roboty na placu budowy 
 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich cz ęści oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
kategoria- 45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domów 

handlowych, magazynowych obiektów budowlanych przemysłowych, 
obiektów budowlanych związanych z transportem 

 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
kategoria-  45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223220-4 Roboty zadaszeniowe 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

kategoria- 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
kategoria-  45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
kategoria- 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
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45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
kategoria- 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 

uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzd atniania wody 

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody  
 

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

kategoria- 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
kategoria-  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45262700-8 Przebudowa budynków 
 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
kategoria- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 
45311000-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

kategoria- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych 

kategoria- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
kategoria- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
45331110-0 Instalowanie kotłów 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 

kategoria- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
kategoria-  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
 
45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
kategoria-  45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 
 

45400000-1 - Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4   Tynkowanie 
 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
kategoria-  445421000-4 Roboty w zakresie  stolarki budowlanej 
 
45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian 
kategoria-  45431000-7 Kładzenie płytek 
kategoria- 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg , ścian i tapetowanie 

ścian 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
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kategoria-  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni,  

 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

1.1. Wymagania formalne 

 
Wszystkie Wyroby  stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

o odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w 
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, w szczególności Ustawą o wyrobach 
budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,  

o mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu .  

o wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 
oraz wymagające minimum obsługi 

o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

 
o użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących 

do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera 
przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

 
o Inżynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania 

sformułowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach   i 
wytycznych.  

o deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem 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). 

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 

o wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte  
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji 
projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów 
wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne 
równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

o charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji Robót objętych Kontraktem podano w wymaganiach szczegółowych poszczególnych 
ST .  

1.2.  Wymagania dotycz ące źródeł pozyskania wyrobów budowlanych 

1.2.1. Wymagania ogólne 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
(wyrobów budowlanych) przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
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Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

1.2.2.  Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowyc h  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie 
Wyrobów budowlanych np. piasku , żwiru z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez  siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku   i żwiru będą 
formowane w hałdy 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 będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

1.2.3.  Transport, rozładunek i warunki dostawy   

Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych 
pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze 
odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym.  

Jednakże, zaraz po dotarciu przesyłki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy 
skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane w 
dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe 
w czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych są niezbędne do przeprowadzenia 
ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. w 
oddzielnym miejscu. 

 
Sposób rozładunku zależy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. 
Należy przy tym przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. Przed rozpoczęciem rozładunku 
należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca ilość osób oraz czy ich zadania zostały 
właściwie określone. Należy też sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz 
czy spełnione są wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

1.3. Procedury inspekcji wytwórni materiałów i wyro bów budowlanych 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
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W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 
• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

• Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

1.4.  Wymagania co do przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

1.5. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt i maszyny używane do Robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Zakupy urządzeń i materiałów winny być 
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary 
robocze. 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa 
obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych 
zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, 
wymiarach czy wyosiowaniu Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Rozbudowę, przebudowę oraz próby końcowe stacji uzdatniania należy prowadzić przy zapewnieniu 
ciągłości pracy stacji uzdatniania. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być 
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiającego i zatwierdzonym przez 
Inżyniera. 
 
W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej  
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 
Rozpoczęcie robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić  wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie 
z warunkami Pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych 
w uzgodnieniach. W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów  BHP. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ 
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ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
Część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

5.2.  Opis zasad kontroli jako ści Robót 

o Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  i materiałów. 
o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

o Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

o Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. 

o Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

o Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
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pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

o Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót 
ponosi Wykonawca. 

5.3.  Opis zasad pobierania próbek do bada ń 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.4. Opis zasad wykonywania bada ń i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki,  w formie raportu,  do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.5.  Opis bada ń jakie b ędzie wykonywał In żynier Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie ocenia ć 
zgodno ść materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie w yników bada ń dostarczonych 
przez Wykonawc ę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.6. Opis wymaga ń dotycz ących wymaganych certyfikatów i deklaracji 
zgodno ści 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

� Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
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przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy – inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
 
Przepisy regulujące powyższe  wymagania: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) 
 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r  O systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 
1360  + późniejsze zmiany) 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. z 2003 r nr 
229 poz 2275 +zmiana  Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 
2004r. Nr 195, poz. 2011) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U.  z 2004r Nr 249 
poz. 2497). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października  2004r w sprawie europejskich  
aprobat technicznych oraz polskich  jednostek administracyjnych upoważnionych do ich 
wydania ( Dz. U.  z 2004r Nr 237 poz. 2375). 

 

5.7. Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do  dokumentacji 
projektowej 

5.7.1. Zmiany do dokumentacji  

Inżynier kontraktu jest odpowiedzialny za analizę zgłoszonej niezgodności np. przez Wykonawcę i 
podjęcie decyzji o usunięciu niezgodności. 
Zmiany i modyfikacje dokumentów są dokonywane przez komórki organizacyjne, które je opracowały i 
wyemitowały. 
 
Wyrób ( dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami może powstać  na etapie: 

• kontroli i odbioru dokumentacji 
• w trakcie realizacji  budowy na podstawie dokumentacji  i po  przekazaniu dokumentacji 

Inwestorowi 
 
Zmiany w dokumentach wprowadzają osoby opracowujące dany dokument. Projektant jest 
odpowiedzialny  za usunięcie niezgodności lub wprowadzeniu zmian wynikłych podczas  realizacji 
budowy. 
 
Zmiany mogą polegać na  

• wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania następnego) 
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• wprowadzeniu aneksu (umowy, zamówienia). 
 

Dopuszcza się odręczne nanoszenie zmian (po przekreśleniu nieaktualnej treści) dokumentując ten 
fakt datą  i podpisem wprowadzającego zmianę. 
 
Do projektu zmienianego należy wprowadzić Kartę zmian do projektu . 
Karta zmian powinna zawierać: liczbę porządkową, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko 
wprowadzającego zmianę oraz datę i podpis. 
Dokumenty nieaktualne są odbierane od Użytkowników przez rozprowadzających je, po 
udokumentowaniu faktu zdania. 

5.7.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 

5.7.2.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
� Rysunki robocze 
� Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
� Dokumentacja powykonawcza 
� Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 

5.7.2.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inżynier 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi w 
czasie zapewniającym mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Inżynier mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
� Nazwa inwestycji:  
� Nr umowy:  
� Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
� Tytuł dokumentu 
� Numer dokumentu lub rysunku 
� Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
� Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element 
� Data przekazania 
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O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne 
z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych rysunków (wynikających np. ze zmian typów 
urządzeń, wielkości fundamentów, etc. w stosunku dokumentacji projektowej), rysunków 
uszczegóławiających  zawartych w dokumentacji projektowej obowiązek ich wykonania należy do 
Wykonawcy. Rysunki  winne być uzgodnione z Nadzorem Autorskim i Inwestorskim.  
 

5.7.2.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansow ania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p.1.6.4 ( Szczegółowy harmonogram robót i finansowania) wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

5.8. Dokumenty budowy. Opis zasad przechowywania do kumentów budowy. 

Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016  oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca Okresu Gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na  Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej 
strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� datę akceptacji przez Inżyniera Harmonogramu Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
� uwagi i polecenia Inżyniera, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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� warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) występujące podczas prowadzenia Robót, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
Ksi ęga Obmiarów  

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności Materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

• decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym, projekt wykonawczy 
• Protokoły przekazania Terenu Budowy 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• Protokoły odbioru Robót,  
• Protokoły z narad i ustaleń,  
• Operaty Geodezyjne, 
• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
• korespondencję na budowie. 
• rysunki i opisy służące realizacji Robót, 
• protokoły prób, badań laboratoryjnych, 
• dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane 

i urządzenia, 

5.8.1. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

6.1. Opis ogólnych zasad wykonywania obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

6.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i ilo ści wyrobów budowlanych (materiałów) 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej liczone w m. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

kpl - rozbiórki urządzeń i wyposażenia  na danym obiekcie 

szt  - urządzenia 

6.3. Opis u żywanego sprz ętu i urz ądzeń do wykonywania obmiaru 

6.3.1. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

6.3.2. Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm oraz dostarczy Inżynierowi dokumenty potwierdzające możliwość 
zastosowania wag.  
Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inżynierowi 
wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 
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6.4. Termin i czas wykonywania obmiaru 

Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca oraz przed 
częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
Robotach. 
� Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
� Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT  

7.1. Procedura przej ęcia robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych (pkt. 6 poszczególnych ST). Inżynier w ciągu 28 
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z 
którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
 
W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym 
rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy: 
� Odbiór robót ulegających zakryciu 
� odbiór częściowy  
� odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót) 
Przejęcie przez Użytkownika obiektów stacji uzdatniania powinno być dokonane komisyjnie w formie 
odbioru końcowego 

7.1.1. Warunki przej ęcia robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
� Odbiór końcowy (Przejęcie Robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych 
efektów 

� Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego ( końcowego) będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

� Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie  licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.  

� Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 
odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

� Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych,  ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).  

 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

7.1.2. Dokumenty Przej ęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi dokumenty, które 
wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów częściowych wg poniższego 
zestawienia:  
� rysunki z naniesionymi zmianami, 
� specyfikacje techniczne, 
� uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót ulegających zakryciu,  
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
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� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, zgodne z 
ST i PZJ, 

� atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
� sprawozdanie techniczne, 
� powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 
� komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektu/ów do 

eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 
� dokumentację powykonawczą 
� protokoły sprawdzeń i badań w tym protokół zbiorczy prac rozruchowych 
� dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 
� certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 
� dokumentacje Techniczno-Ruchowe, 
� instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
� stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów  
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja 

7.2. Próby 

Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych jest ograniczona do 
zastosowania maszyn, urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie z 
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia prób zgodności parametrów technicznych i technologicznych podanych w 
Specyfikacjach Technicznych oraz dokumentacji projektowej. 

7.2.1. Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, wodę, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany 
i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób Rozruchu  
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób 
winny być uwzględnione w Kwocie Kontraktu.  

7.2.2. Próby ko ńcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 
� próby przedodbiorowe, 
� próby odbiorowe, 
� rozruch technologiczny i badania procesowe. 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla 
całości Robót. Następnie Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 14 dniowy test eksploatacyjny. 
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Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu wydania 
Świadectwa Przejęcia oraz do wykonania próby eksploatacyjnej 14 dniowej. Koszty poboru prób i 
analiz niezbędne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu 
procesowego i przed wydaniem Świadectwa Przejęcia oraz próby 14 dniowej ponoszone będą przez 
Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie badania i 
próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatację, 
Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem Budowlanym i aktami 
pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i 
odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowiązany do obecności w 
trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do użytkowania. 

 

7.2.2.1. Próby przedodbiorowe  

Próby przedodbiorowe obejmą: 
� Procedury badań producenta  
� Procedury przyjęcia materiałów i urządzeń na Teren Budowy 
� Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 

producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi. 
Inżynier będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania dotyczące badań i kontroli 
zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji. 
Badania producenta powinny dotyczyć całego wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i 
sterowania obejmujące między innymi: 
� zasuwy, przepustnice 
� zbiorniki reagentów 
� przenośniki 
� wentylatory, 
� rozdzielnice i sterownie nn, 
� wyposażenie AKPiA. 

 

7.2.2.2. Próby odbiorowe 

Próby odbiorowe, w tym próby hydrauliczne, dla robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i 
automatyki będą przeprowadzane po ich zakończeniu, sprawdzeniu „na mokro”, potwierdzeniu 
zgodności z warunkami Umowy. 

7.2.3. Próba Eksploatacyjna 

Po przejęciu wszystkich obiektów przez Użytkownika na podstawie komisyjnego odbioru końcowego 
może nastąpić przeprowadzenie „Próby Eksploatacyjnej” – (krótkotrwałej eksploatacji wstępnej, jeśli 
jest wymagana postanowieniami szczegółowymi  Kontraktu). 
Prowadzenie eksploatacji wstępnej   następuje  przy obecności Wykonawcy. Próby eksploatacyjne 
odbywają się po przejęciu przez Zamawiającego robót. Eksploatacja wstępna poprzedza eksploatację 
stałą. 

7.3. Odbiory 

7.3.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier kontraktu.  
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inżyniera w 
obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich odbioru. 

7.3.2. Odbiór Cz ęściowy 

7.3.2.1. Odbiór cz ęściowy - Przej ęcie Części Robót 

Dopuszcza się Przejęcie Części Robót 
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Częściowego 
Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy 
Przejęciu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
W trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia „Świadectwo Przejęcia części Robót”. 
 
Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 
� Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 

wykonywania robót 
� Dziennik Budowy 
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
� Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
� Obmiar robót podlegających odbiorowi 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.  
Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania robót 
odnotowanego w Księdze Obmiaru.  
Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części robót do czasu aż Inżynier nie wystawi Świadectwa 
Przejęcia dla tej części robót zgodnie z pkt. 8.3.2.2. 
 

7.3.2.2. Świadectwo Przej ęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 
następujących warunków: 
� zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem 

uzyskania akceptacji Inżyniera, 
� dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa 

Przejęcia, 
� dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób 

Końcowych 

7.3.2.3. Rozliczenie ko ńcowe  

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia nastąpi rozliczenie końcowe. 

7.3.3. Odbiór Ostateczny (ko ńcowy) Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego (ostatecznego) są: „Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót” sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do Odbioru Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące 
dokumenty: 

� Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych  
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, 

� Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW)  
z naniesionymi zmianami, potwierdzoną przez projektanta i Inżyniera oraz dokumentację 
projektową dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu – (3 kpl.)  

� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

� Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

� Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych – Świadectwa Przejęcia Części Robót, 
� uwagi i Polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały),  
� wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 
� wyniki badań stopnia zagęszczenia  gruntu zasypki wykopów, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST , 
� Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia przewodów tłocznych  

(ciśnieniowych) 
� zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych 

do prób 
� analizy wody  
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i 

potwierdzenie pomiaru branżowego), 
� kopię mapy zasadniczej (3 komplety) powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
� sprawozdanie techniczne,  
� Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych. 
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� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

Końcowe Świadectwo Płatno ści 
Po wystawieniu „Końcowego Świadectwa Przejęcia Robót” przez Inżyniera Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi 
dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu, 
wykazującego szczegółowo: 
� Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem 
� Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg Kontraktu i z innego tytułu. 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i 
wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 
Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego. 

7.3.4.  Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, 
które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem 
zasad Odbioru Ostatecznego. 
 

8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w Specyfikacji Przetargowej 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

8.1.    Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których 
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane są w oparciu o cenę jednostkową, skalkulowaną 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 



Specyfikacje Techniczne 
ST-00. Wymagania Ogólne 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kobylnie Gmina Łubniany 

 

42

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),  

� koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,  

� koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
� wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
� obsługę geodezyjną, 
� rekultywację terenu, wywóz odpadów. 
� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 
Ponadto należy ująć koszty: 
� dotyczące oznakowana Robót, tablice informacyjne, pamiątkowe 
� ubezpieczenia, gwarancje ,  koszty zezwoleń i innych opłat administracyjnych 
� opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie 

oznakowania, 
� opłat związanych z organizacją ruchu 
 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
tą pozycją kosztorysową.  
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 
jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział Robót towarzyszących i zużycie 
materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty 
obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) 
inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych 
Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

8.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 ( wymagania w zakresie 
zabezpieczenia terenu budowy) nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie 
kontraktowej. Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy:  
� dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
� utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
� usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

8.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzys zących 

Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej 
zapłacie. Koszty winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 

8.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe  

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone 
w Cenę Kontraktową.  

8.5. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 
winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych 
Wykonawca zapewni: 
� Organizację zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1 
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- dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem  

- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
- wykonanie niezbędnych przyłączeń mediów (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne) 

� Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  
- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

� Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 
- likwidacja zaplecza Wykonawcy  
- oczyszczenie terenu. 

8.6. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do: 
� Przeprowadzenia szkoleń 
� Przeprowadzenie prób końcowych 
� Opracowania instrukcji eksploatacji 

8.7. Wyposa żenie w sprz ęt p.po ż. i BHP 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia nowych obiektów stacji 
uzdatniania w niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpożarowej. Koszt wyposażenia 
nie podlega odrębnej zapłacie i stanowi element kosztów ogólnych Wykonawcy. 

8.8. Tablice informacyjne. 

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlanego stanowi 
element kosztów ogólnych Wykonawcy i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w 
Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegają 
odrębnej zapłacie i stanowią element kosztów ogólnych Wykonawcy.  

8.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w szystkich wymaganych 
Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robót bud owlanych bran ży instalacji 
sanitarnej i zwi ązanych z nimi robót ziemnych, odwodnieniowych, 
budowlanych oraz odtworzenia nawierzchni i organiza cji ruchu 
zastępczego 

A. Uzgodnienia z właścicielami sieci i terenu. 

B. Dokumentacja projektowa wg pkt 1.6.3.1 niniejszej specyfikacji. 
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9.2. Normy i akty prawne obowi ązujące przy realizacji niniejszej umowy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. 
 
 Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  wymaganiami.  
 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN).  
 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 
się: 

• europejskie aprobaty techniczne 
• wspólne specyfikacje techniczne 
• Polskie Normy przenoszące normy europejskie 
• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 
• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
• Polskie Normy 
• polskie aprobaty techniczne 

 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami poniższych ustaw i 
przepisów: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 
1118). 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. -o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 
poz.1086 z późn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U. 
07.21.125) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 
czerwca 2001r.  poz. 627 z późn. zmianami).(Dz.U. z 2006r Nr129 poz.902 j.t.). 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381).  

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881) 
7. Ustaw z dnia 21 kwietnia 2001r - o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z późniejszymi  

zmianami 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki 

i ich sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690;  z późn. Zmianami  
 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - 

 
11. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U nr 
2002/2004 poz. 2072  
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12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

13. Rozporządzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych  do robót 
ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 118 poz.1263). 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26 
poz. 313)  

18. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 

sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. 
U. z 2006r. Nr 80, poz. 563) 

20. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury   z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 
2004r. Nr 195, poz. 2011) 

21. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U.  z 2004r Nr 249 
poz. 2497). 

22. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 14 października  2004r w sprawie europejskich  
aprobat technicznych oraz polskich  jednostek administracyjnych upoważnionych do ich 
wydania ( Dz. U.  z 2004r Nr 237 poz. 2375). 

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej ( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)   

25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi.( Dz.U. 07.61.417) 

26. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 
27. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980 
28. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979. 

 
29. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980. 
30. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979. 
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9.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych 
 

ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 
 

ROBOTY BUDOWLANE  
 

ST-02 INSTALACJE WEWNĘTRZNE  
 

ST-03 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE  
 

ST-04 SIECI NA TERENIE SUW  
 

ST-05 MONTAŻ UZBROJENIA W ODSTOJNIKU POPŁUCZYN 
 

ST-06 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA 
 

ST-07 ROBOTY DROGOWE 
 

ST-08 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 

ST-09 SPRZĘT BHP I P.POŻ 
 

ST-10 ROZRUCH SUW 
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Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Roboty budowlane 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową obiektu na terenie SUW w Kobylnie: 

� kontenera SUW, 

� fundamentu pod odstojnik popłuczyn, 

1.1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kategoria:  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

   45262310-7  Zbrojenie 

   45262210-6  Fundamentowanie 

   45262300-4  Betonowanie 

…45113000-2  Roboty na placu budowy 

…45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

 

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 

wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.1.4.1 Roboty ziemne 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych przy 

wykonywaniu wykopów pod w/w obiekty oraz zasypki, podsypki i obsypki gruntem z urobku i/lub 

dowiezionym w warunkach gruntowych podanych niżej: 

0,0 – 0,5 – gleba 

0,5 – 1,1 – piasek drobnoziarnisty średnio zagęszczony 

1,4 – 2,0 – piasek średnioziarnisty zagęszczony 

2,0 – 2,5 – piasek średnioziarnisty zagęszczony 

Woda gruntowa wystapiła na głębokości 1,8m ppt o wolnym zwierciadle. Zadania wykonano w miesiacu lipcu 

2016r. a sezonowe wahania lustra wody na tym terenie osiągaja wartość ±0,8m w stosunku do stanów 

obecnie pomierzonych. Na podstawie archiwalnego otworu wykonanego w 1976r. lustro wody stabilizowało 

się na poziomie – 0,7mppt. 

1.1.4.2 Roboty betonowe i żelbetowe 
� podłoże z betonu kl. C8/10 pod płytą fundamentową zbiornika wody czystej 
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� elementy żelbetowe zbiornika tj. płyta fundamentowa ze studzienkami, ściany, płyta 

nadkomorowa, obudowa włazu z betonu kl. C25/30 (W8) 

� podłoże z betonu kl. C8/10 pod ławy kontenera SUW 

� ściany fundamentowe żelbetowe z betonu kl. C16/20 pod kontener SUW 

� podłoże z betonu kl. C8/10 pod odstojnik popłuczyn 

� elementy żelbetowe odstojnika popłuczyn z betonu kl. C25/30 tj. dno, ściany i płyta stropowa 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 

� przygotowaniem zbrojenia 

� montażem zbrojenia 

� kontrolą jakości robót i materiałów 

� przygotowaniem mieszanki betonowej 

� wykonaniem deskowania wraz z usztywnieniem 

� układaniem, zagęszczaniem mieszanki betonowej 

� pielęgnacją betonu. 

1.1.4.3 Roboty murarskie 
� wymurowanie wieńca-gzymsu na zbiorniku wody czystej z cegły klinkierowej 

1.1.4.4 Konstrukcje stalowe 
� wykonanie, dostawa i montaż kontenerów stalowych oraz elementów stropodachu budynku 

SUW 

1.1.4.5 Roboty montażowe 
� montaż obudowy kontenera SUW z płyt warstwowych RUUKKI 

� montaż blachy nierdzewnej wewnątrz pomieszczeni w części chemicznej 

1.1.4.6 Izolacje termiczne 
� ocieplenie ściany i stropodachu zbiornika styropianem  

� ocieplenie posadzki w ASUW styropianem  

1.1.4.7 Izolacje przeciwwilgociowe 
� wykonanie izolacji dna zbiornika i odstojnika popłuczyn oraz ław fundamentowych budynku z 

papy izolacyjnej na lepiku 

� wykonanie powłoki z IZOBUDU WL na ścianach zewnętrznych odstojnika popłuczyn, na tynku 

cementowym poniżej poziomu terenu zbiornika oraz ławach fundamentowych SUW 

1.1.4.8 Tynki 
� wykonanie tynków cienkowarstwowych na licu zewnętrznym ściany zbiornika wody czystej 

� tynk cementowy na ścianie zbiornika poniżej poziomu terenu 



„ Specyfikacje Techniczne 
ST-01 Roboty budowlane 

 
 
 

Strona 6 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kobylnie Gmina Łubniany  
 

1.1.4.9 Gładzie i posadzki 
� gładź cementowa spadkowa na płycie stropowej zbiornika 

� gładź cementowa ochronna na styropianie płyty stropowej 

� gładź spadkowa cementowa na dnie zbiornika 

� posadzka betonowa wewnątrz fundamentu pod kontener SUW 

� warstwa spadkowa cementowa na dnie odstojnika popłuczyn 

� posadzka betonowa fundamentu budynku kontenerowego 

� posadzka z płytek klinkierowych w pomieszczeniu chemii 

1.1.4.10 Roboty pokrywcze 
� pokrycie stropodachu papą zgrzewalną na zbiorniku 

� wykonanie obróbek blacharskich oraz rur spustowych na zbiorniku z blachy nierdzewnej 

� wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na budynku kontenerowym 

1.1.4.11 Roboty ślusarskie 
� dostawa i montaż drabin, balustrady i włazów stalowych na zbiorniku wyrównawczym 

� dostawa i montaż włazów i stopni złazowych w zbiorniku popłuczyn 

1.1.4.12 Roboty chodnikowe 
� opaska z kostki betonowej wokół budynku kontenera SUW i wokół zbiornika 

1.1.4.13 Odwodnienie 
� w razie potrzeby odwodnienie wykopu pod odstojnik popłuczyn po opadach atmosferycznych 

1.1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową, 

obowiązującymi normami oraz ST-00. 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 T/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C25/30 klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną fc.cube w MPa 

próbki walcowej i prostopadłościennej. 

Pręty zbrojeniowe– pręty ze stali klas A0÷AIIIN o właściwościach mechanicznych określonych wg PN-

82/H-93215, PN-ISO 6935-1÷2. 

Zaprawa– mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Zaczyn cementowy – mieszana cementu, wody. 
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1.1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

1.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 

1.2.1 Roboty ziemne 

� grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład, 

� grunt wydobyty z wykopów i składowany na Placu Budowy, 

� grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na podsypkę, 

obsypkę podłoża. 

Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymaganiom normy BN-72/8932-01. 

1.2.2 Roboty betonowe i żelbetowe 

� cement wg PN-B-19701 

� stal zbrojeniowa wg PN-89/H-84023-06 – Stal do zbrojenia betonu. Gatunki oraz PN-82/H-

93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Stal dostarczona na budowę 

powinna mieć atest hutniczy. 

� kruszywo wg PN-86/B-06712 

� woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250 

� beton wg PN-B-06250 – Beton zwykły oraz PN-EN-206-1 - Beton 

1.2.3 Roboty murarskie 

� cegła klinkierowa kl. 35 

� zaprawa cementowa marki 5 i 8 

1.2.4 Konstrukcje stalowe 

� gotowe kontenery ze stali St3Sx oraz elementy wysyłkowe stropodachu z rur prostokątnych 

1.2.5 Roboty montażowe 

� płyty warstwowe „RUUKKI” 

� blacha nierdzewna do wyłożenia ścian  

� kratki pomostowe ocynkowane i nierdzewne 

1.2.6 Roboty izolacyjne (termiczne i przeciwwilgociowe) 

� papa asfaltowa izolacyjna wg PN-B-27617, otrzymana z tektury filcowej nasyconej masą 

asfaltową bez powłoki i posypki 

� lepik na zimno IZOBUD WL 

� styropian  
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� zaprawa klejąca do styropianu 

� siatka z włókna szklanego o granulacji 145 g/m2 

� tynk podkładowy, masa klejąca 

� warstwa elewacyjna: tynk cienkowarstwowy mineralny grub. 3 mm 

1.2.7 Tynki zewnętrzne 

� gotowa mieszanka do wykonania tynku cienkowarstwowego 

1.2.8 Gładzie, posadzki i wykładziny 

� gładź cementowa z zaprawy cementowej wg PN-B-1450 

� płytki posadzkowe klinkierowe chemoodporne 

� piasek do zapraw 

� cement portlandzki zwykły kl. 32,5 workowany 

1.2.9 Roboty pokrywcze 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

� Aprobaty Techniczne 

� Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa 

� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

Rodzaje materiałów: 

� papa zgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa wg PN-B-27618 

� blacha nierdzewna 

1.2.10 Roboty ślusarskie 

� stal konstrukcyjna gat. St3Sx wg PN-H-84020 

� stal nierdzewna OH18H9 

� gotowe włazy ze stali nierdzewnej o wymiarach 800 x 800 

1.2.11 Roboty chodnikowe 

� kostka betonowa (polbruk)  

� piasek 

1.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 

1.3.1 Roboty ziemne 

� koparka, 

� spycharka, 

� ubijaki, walce 
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� niwelator, 

� pompa o wydajności min. 12 m3/d, 

1.3.2 Roboty betonowe i żelbetowe oraz montażowe 

� dźwig samojezdny do układania szalunków, zbrojenia oraz kontenerów stalowych i płyt 

obudowy, 

� pompa do podawania mieszanki betonowej, 

� płyta wibracyjna lekka, 

� wibrator wgłębny, 

� sprzęt do cięcia i gięcia zbrojenia. 

1.3.3 Roboty izolacyjne i wykończeniowe 

� samochód skrzyniowy 5ton, 

� mieszarka do zapraw, 

� mieszadła elektryczne, 

� palnik do podgrzewania, 

� drobny sprzęt elektryczny do wiercenia. 

1.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

1.4.1 Roboty ziemne 

� samochód samowyładowczy 5-10 ton. 

1.4.2 Roboty betonowe i żelbetowe oraz montażowe 

� betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytwórni, 

� przyczepa do transportu kontenerów stalowych oraz płyt obudowy, 

� samochód skrzyniowy ciężarowy 5-10 ton. 

1.4.3 Roboty izolacyjne i wykończeniowe 

� samochód skrzyniowy 5-10 ton. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00. 

1.5.2 Roboty ziemne 

a) roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokościowym, wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
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przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, wykonanie 

niezbędnych prac badawczych i projektowych) 

b) odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru 

c) przygotowanie podłoża 

d) wykonanie podsypki i zagęszczenie 

e) zasypka i zagęszczenie gruntu lub obsypka 

f) odspojenie humusu oraz rozścielenie 

g) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych 

Warunki szczególne wykonania robót: 

� tyczenie 

� zdjęcie ziemi urodzajnej - ziemię należy zepchnąć spychaczem w hałdy, załadować koparką na 

samochody wywrotki i odwieźć na odkład. Ziemię roślinną składować warstwą grubości nie 

przekraczającej 60 cm. 

� wykop pod odstojnik – po zdjęciu humusu należy przystąpić do wykonania wykopu koparką 

przedsiębierną do głębokości 0,15-0,20 m powyżej poziomu posadowienia. Ostatnią warstwę 

grubości 02-0,15 m należy zdjąć ręcznie. Nachylenie skarp wykopu wynosi 1:1. 

� podsypka – dno zasypać podsypką żwirowo-piaskową i zagęścić do IR = 0,7 a następnie 

zabezpieczyć warstwą betonu kl. C8/10. 

� zasypka - zasypka powinna być zagęszczona w trakcie zasypywania warstwami grubości 0,30-

0,40 m. 

� nałożenie ziemi roślinnej - humus po nawiezieniu należy splantować i obsiać trawą. 

1.5.3 Roboty betonowe i żelbetowe 

a) prace geodezyjne związane ze sprawdzeniem poziomów i pionów, układania podłoża 

betonowego zbiornika, odstojnika, fundamentu pod budynek SUW, 

b) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilanie w energię elektryczną, wodę oraz 

odprowadzenie ścieków, 

c) dostarczenie na budowę niezbędnych materiałów i sprzętu budowlanego, 

d) przyjęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

e) wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia, zabetonowanie elementów konstrukcji tj. dna, ścian 

i płyty stropowej. 

Zbrojenie 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-S-10042; a 

klasy, gatunki stali winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Pręty powinny być oczyszczone, pocięte i ewentualnie wygięte lub wyprostowane. Połączenia na zakład 

prętów poziomych zbrojenia powinny być przesunięte w poziomie o min. 0,9 m. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej 

się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Pręty zbrojeniowe łączyć w sposób określony w dokumentacji technicznej. Skrzyżowania prętów należy 

wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy 
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wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach 

większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

Wykonanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być wytwarzana w wytwórniach stacjonarnych. Skład mieszanki ustala 

laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuje roboczą receptę jej wykonania. 

Wszystkie składniki powinny być dozowane wagowo przy stałym nadzorze. Dopuszczalne odchylenia w 

dokładności dozowania w % ciężarowo wynoszą: 

- cement, woda, domieszki ± 2% 

- kruszywo   ± 3% 

Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu dla betonu zbrojonego nie może być mniejsza od 300 kG/m3. 

Wskaźnik wodno-cementowy W/C = 0,45÷0,55. Wykonany beton powinien być szczelny o stopniu 

wodoszczelności W8 i W10. 

Inne wymagania dotyczące właściwości składników oraz właściwości i badanie mieszanki betonowej i 

betonu wg PN-B-06250. 

Wbudowanie mieszanki betonowej i pielęgnacja 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się takimi środkami aby jednorodność mieszanki 

mogła być zachowana. Należy stosować betoniarki samochodowe oraz pompy do podawania mieszanki 

betonowej. 

Czas transportu i wbudowanie mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. przy temperaturze +15°C 

- 70 min. przy temperaturze +20°C 

- 30 min. przy temperaturze +30°C 

Beton konstrukcyjny w ścianach układać warstwami grubości 0,30÷0,40 m zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi. Wibratory zanurzać 0,10÷0,15 m w warstwie poprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 

0,40÷0,50 m. 

Sposób pielęgnacji świeżego betonu zależy od pory roku i temperatury otoczenia. Niezmiennym 

warunkiem pielęgnacji jest zachowanie w betonie wilgoci w ciągu 7 dni oraz ochrona świeżego betonu 

przed rozmyciem woda deszczową. 

1.5.4 Roboty murarskie 

Roboty murarskie należy wykonywać z  cegły klinkierowej a powierzchnie spoinować. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. 

Cegły układa się zgodnie z prawidłami obowiązującymi przy murach. Powinna być zachowana grubość i 

wypełnienie spoin oraz prawidłowość wykonania powierzchni (odchylenie od płaszczyzn) oraz 

prostoliniowość krawędzi. 

1.5.5 Roboty montażowe konstrukcji stalowych i obudowy budynków SUW  

� montaż przy pomocy dźwigu kontenerów stalowych na przygotowanych ławach żelbetowych 

� weryfikacja konstrukcji a szczególnie zgodności z płaszczyzną poziomą i pionową 

� mocowanie konstrukcji kontenerów do marek stalowych osadzonych w ławach 

� montaż elementów stalowych dachu, spawanie montażowe 

� montaż obudowy ścian i stropodachu z płyt RUUKKI przy pomocy łączników 

samogwintujących 
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1.5.6 Roboty izolacyjne 

Roboty izolacyjne mogą być prowadzone gdy: 

- podłoże pod wykonanie izolacji są suche, czyste, wolne od zanieczyszczeń i ziaren piasku, 

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, temperatura jest nie niższa niż +5°C, 

- do izolacji należy używać materiałów z atestem technicznym (dotyczy lepików i materiałów 

papowych). 

1.5.7 Izolacje termiczne 

Roboty izolacyjne mogą być prowadzone gdy: 

- podłoża są suche, czyste i wolne od zanieczyszczeń, 

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, a temperatura nie niższa niż +5°C. 

- do izolacji należy uzywać materiałów z atestem technicznym 9dotyczy lepików i 

materiałów papowych) 

Wszystkie roboty termoizolacyjna należy wykonywać zgodnie z przedmiarem robót, opisem, 

instrukcjami technicznymi producentów, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami 

Inspektora. 

1.5.8 Tynki zewnętrzne 

Tynki należy wykonywać zgodnie z wymogami normy PN-B-10100. Bezpośrednio przed tynkowaniem 

podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża zwilżyć wodą. Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z 

podłożem. Wykonanie tynków powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

1.5.9 Gładzie cementowe 

- powierzchnie gładzi powinny być równe, 

- dopuszczalne odchylenia od ustalonych spadków nie powinno być większe niż ± 5,0 mm na 

całej długości, 

- gładź całą powierzchnią powinna przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim 

związana, 

- powinny być wykonane dylatacje, szczególnie w gładzi na stropodachu pod papę. 

1.5.10 Roboty pokrywcze 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane w czasie bezdeszczowej 

pogody, a temperatura nie niższa niż +5°C. Przy klejeniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz 

propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: 

- palnik powinien być usytuowany w taki sposób aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 

wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej, 

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe a 

płomień palnika być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewania papy prowadzące do nadmiernego spływu 

masy asfaltowej lub jej przepalenie, 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
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Do wykonania obróbek blacharskich należy przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności spadków z dokumentacją 

- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych 

- po oczyszczeniu podłoży z cementu, wzorów i innych zanieczyszczeń. 

Miejsca osadzenia wywietrzaków powinny być wyokrąglone, wyłożone papą i obrobione blachą. 

1.5.11 Roboty ślusarskie 

- wykonane w warsztacie drabiny powinny być mocowane do ścian śrubami rozporowymi 

lub wklejonymi klejem do betonu, 

- balustrada stalowa dostarczona na budowę w elementach powinna być przymocowana do 

gzymsu za pomocą śrub , 

- włazy do zbiornika mocowane śrubami rozporowymi lub wklejanymi. 

1.5.12 Roboty chodnikowe  

- zagęszczenie zasypki i obsypki zbiornika oraz fundamentu pod budynek SUW, 

- wykonanie podsypki z piasku gruboziarnistego i zagęszczenie, 

- montaż krawężników i kostki betonowej z zasypaniem spoin piaskiem drobnoziarnistym i 

wyrównaniem powierzchni. 

1.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

1.6.2 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy stałych punktów 

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głownie jego nienaruszalności, wilgotności 

i zgodności z określeniami w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości i zagęszczenia wykonanej podsypki żwirowo-piaskowej, 

- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 
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1.6.3 Roboty betonowe i żelbetowe 

Przedmiotem kontroli jakościowej w trakcie robót będzie badanie zgodności wykonania robót i użytych 

materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

Kontrolę robót betonowych wykonuje się wg PN-B-06251. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia 

polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Po wykonaniu konstrukcji a przed dalszymi 

robotami ocieplającymi i wykończeniowymi powinna być sprawdzona szczelność zbiornika. Kontrola 

jakości wykonanych robót oraz próbę szczelności zbiornika należy przeprowadzić wg normy PN-B-

10702. 

1.6.4 Roboty murarskie 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami, 

- grubość murów i ścianek, 

- grubość spoin i ich wypełnienie, 

- pionowość powierzchni i krawędzi. 

1.6.5 Roboty montażowe 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność montażu z dokumentacja projektową i odpowiednimi normami, 

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji. 

1.6.6 Tynki zewnętrzne 

Badania w czasie robót: 

- badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normą PN-B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

- wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora. 

Badania w czasie odbioru robót: 

Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-B-10100 p.4.3.i 

umożliwiać ocenę wszystkich wymagań: 

- zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość przygotowania podłoża, 

- przyczepność tynków do podłoża, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni. 

1.6.7 Gładzie cementowe 

W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być oceniane: 

- przygotowanie podłoży, suchość i czystość, 
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- jakość zastosowanych materiałów, 

- zgodność wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi normami, 

- wykonanie dylatacji, 

- równość powierzchni gładzi. 

1.6.8 Roboty izolacyjne 

Podlega ocenie w trakcie wykonywania robót: 

- przygotowanie podłoży, suchość i czystość, 

- warunki pogodowe, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- szczelność wykonanych powłok i izolacji, 

- zgodność wykonania z dokumentacją, 

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów, 

Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez 

Inspektora. 

1.6.9 Roboty pokrywcze 

W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być oceniane: 

- przygotowanie podłoży, suchość i czystość, 

- warunki pogodowe, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- zgodność wykonania z dokumentacją, 

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów, 

- kontrola końcowa wykonania pokryć dachowych polega na sprawdzeniu zgodności 

wykonania robót z projektem oraz wymaganiami Specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w 

sposób podany w PN-B-10240. 

1.6.10 Izolacje termiczne 

W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być ocenianie: 

- przygotowanie podłoży, suchość i czystość, 

- warunki pogodowe, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- szczelność wykonanych izolacji, 

- zgodność wykonania z opisem i normami, 

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów. 

Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez 

Inspektora. 

1.6.11 Roboty ślusarskie 

Podlega sprawdzeniu: 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- zgodność wykonania z dokumentacja i odpowiednimi normami, 
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- aprobaty techniczne i atesty materiałów. 

1.6.12 Roboty chodnikowe 

- kontrola zagęszczenia podłoża z piasku, 

- kontrola spadków nawierzchni. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

1.7.2 Jednostki obmiaru 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 

Jednostką obmiaru robót ziemnych jest: 

a) dla robót murarskich – m2 wymurowanych elementów. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość rozbiórek wg faktycznej ilości wykonanych robót. 

b) dla zbrojenia – 1 kg do obliczenia przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego 

zbrojenia, tj, łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich masę 

jednostkową. Nie dolicza się stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 

montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 

materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o średnicach 

większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

c) dla robót betonowych– m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej jednostek kubatury, nie 

potrąca się rowków, skosów, jednostek przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2, 

d) dla wykonywania tynków m2. Ilość tynków jednostek m2 określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora. 

e) dla izolacji – m2, 

f) dla robót wykładzinowych i posadzkowych m2/mb elementów robót. 

g) Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości robót wg przedmiaru 

inwestorskiego. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy, Dokumentacją 

Projektową oraz obowiązującymi normami. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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1.8.2 Roboty murarskie 

Sprawdzeniu podlega: 

� zgodność z dokumentacją projektową, ST, i przedmiarem robót, 

� rodzaj zastosowanych materiałów, 

� prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami. 

1.8.3 Zbrojenie 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia 

robót zbrojarskich, pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których 

zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

� zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

� zgodności z dokumentacją projektową liczny prętów w poszczególnych przekrojach rozstawu 

strzemion, 

� prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

� zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

1.8.4 Roboty betonowe i żelbetowe  

Sprawdzeniu podlega: 

� zgodność z dokumentacją projektową, ST, i przedmiarem robót, 

� rodzaj zastosowanych materiałów, 

� prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, 

� odbiór robót zanikowych, 

� odbiór końcowy. 

1.8.5 Tynki zewnętrzne 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Odbiór tynków: ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tynki powinny spełniać wymagania normy PN-B-

10100. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

� wykwity w postaci nalotów roztworów soli na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 

� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór wykonanych tynków powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać: 

� ocenę wyników badań, 

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

1.8.6 Izolacje 

Wymagania przy odbiorze: 
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� zgodność z dokumentacją projektową, ST, i przedmiarem robót, 

� rodzaj zastosowanych materiałów, 

� szczelność wykonanych izolacji, 

� prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami. 

1.8.7 Roboty wykładzinowe ścienne i posadzki 

Odbiorowi podlega: 

� zgodność robót z dokumentacją projektową, ST, i pisemnymi decyzjami Inspektora. 

Odbiór częściowy oraz robót ulegających zakryciu, podstawę odbioru stanowią: 

� pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy, 

� inne pisemne stwierdzenie Inspektora. 

Odbiór końcowy robót odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

1.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

1.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 

1.9.2 Płatności 

Podstawę płatności stanowi protokół odbioru robót oraz warunki ustalone w Umowie ze 

Zleceniodawcą. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

� prace przygotowawcze z pomiarami, 

� kompletny zakres robót podany w 1.1.4, 

� zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

� wykonanie badań i pomiarów. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

2. PN-B-10736 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. 

3. PN-B-06251 Roboty betonowe, żelbetowe. Wymagania przy odbiorze. 

4. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do betonu. 

5. PN-B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania. 

6. PN-B-06250 Beton zwykły. 

7. PN-EN-206-1:2003 Beton. 

8. PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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9. PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

10. PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

11. PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

12. PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

13. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

14. PN-B-24000 Masa asfaltowo kauczukowa IZOBUD. 

15. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

16. PN-B-27618 Papa zgrzewalna. 

17. PN-B-10260 Izolacje cieplne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

18. PN-B-60190 Roboty kamieniarskie. Okładziny z kamieni. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

19. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 

1125 i 1126) w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia w budownictwie. 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r (Dz.U. Nr 45 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenia i 

izolacje. Pokrycia dachowe – ITB Warszawa 2004r. 

23. Instrukcje techniczne producentów materiałów do izolacji termicznych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST- 02 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Roboty budowlane dla wykonania instalacji wewn ętrznych kanalizacji 
sanitarnej, ogrzewania, wentylacji, osuszania dla b udynków SUW Kobylno. 
 
 

                       

 

 

 

 

Kod CPV-  

  dział 45000000-7  Roboty budowlane 

  45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 

 

 

 

  Opracowała  
mgr inż. Paweł Patkowski 
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22..  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0022..  II nnssttaallaaccjj ee  wweewwnnęętt rr zznnee  

2.1. WSTĘP 

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji, osuszania dla 
budynku  Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnie. 

. 

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1. 

2.1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi dostawa i montaż 
urządzeń instalacji: 

1. instalacji ogrzewania wodnego i kotłownia, 

2. wentylacji grawitacyjnej, 

3. wentylacji mechanicznej, 

4. osuszania 

5. instalacji wod-kan. 

2.2. Ogrzewanie 

 Do ogrzewania pomieszczeń budynku technologicznego i budynku pompowni, dobrano 

konwektory elektryczne typu np. CNS. Konwektory dostosowane są do przejściowego ogrzewania 

pomieszczeń. Każdy grzejnik wyposażony jest we wbudowany termoregulator, który gwarantuje 

płynną regulację temperatury i łatwość obsługi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. 

Grzejniki posiadają są w wykonaniu antybryzgowym. Posiadają również zabezpieczenie 

przeciwmrozowe.  

2.3. Wentylacja część technologiczna. 

W kontenerze projektuje się wentylacje grawitacyjną w postaci kratek wentylacyjnych z 

ruchomymi żaluzjami - nawiewna i wywiewna. W ścianach zewnętrznych umieścić kratki 

nawiewne 250x250 mm 0,2 nad posadzką oraz 2,0 m nad posadzką kratki wywiewne z PVC o 

wymiarach 200x200 mm. Kratki uzbrojone będą w siatkę nylonową (muchówka) oraz żaluzje. 

Przez kratki następował będzie również dopływ  powietrza do sprężarek. 

2.4. Osuszanie powietrza w hali filtrów i pompowni. 

          Hala filtrów 

Kubatura    K = 240,0 

krotność wymiany powietrza  n = 0,5 w/h 
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ilość wydzielającej się wilgoci  G=240,0x0,5x1,2x6,5= 936 g/h   tj 0,936 kg/h 

dobrano 1 osuszacz  o wydajności osuszania 50kg/24h z kablem o L= 6,0m.  

Sterowanie pracą osuszacza czujnikiem wilgotności. 
 

2.4.1.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz ST-00. 

2.4.2.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

2.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną. 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

2.5. MATERIAŁY 

OGRZEWANIE 

Konwektory elektryczne z wbudowanym termoregulatorem, wykonanie antybryzgowe, z 
zabezpieczeniem przeciwmrozowym. 

Należy zainstalować 3 konwektory maks. moc pobierana N= 1,5 kW każdy.  
 

OSUSZANIE 

 osuszanie pompownia  
O-11 Osuszacz kondensacyjny o; 

-wydajności osuszania 14kg/24h 
-ilości powietrza suchego V=300m3/h 
-moc 0,73 kW 
osuszacz wyposażony w końcówki stanu pracy 

1 

 

 

INSTALACJE WOD.-KAN. 

� baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe, oczomyjka 
� umywalka,  
� kurki ze złączką do węża, 
� zawór antyskażeniowy EA 
� kratki ściekowe ze stali nierdzewnej, syfon nadstropowy, syfony umywalkowe,  
        zlewozmywakowe  
� kolana, trójniki, zwężki, czyszczak z PVC, 
� rury wywiewne 
� rury wodociągowe ze stali łączonej na zaciski φ25 do wody zimnej  
� rury wodociągowe ze stali łączonej na zaciski φ20 do wody zimnej i ciepłej 
� rury wodociągowe ze stali łączonej na zaciski φ15 do wody zimnej i ciepłej 
� rury stalowe o średnicy 273,0 x 7,1 mm, na przepusty kanalizacji 
� rury kanalizacyjne  φ0,11 i  φ0,16 PVC 

 
i inne materiały pomocnicze. 
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Wszystkie rurociągi i armatura kontaktujące się z wodą do picia powinny posiadać atesty 
higieniczne wydane przez PZH dopuszczające do kontaktu z wodą do picia. 

2.6. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

2.7. TRANSPORT 

Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

2.8. WYKONANIE ROBÓT  

2.8.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

2.9. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

2.9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

2.9.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera. 

2.10. OBMIAR ROBÓT 

2.10.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

2.10.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: 

szt.: dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, 

kpl.: dla kompletnej instalacji, 

m: ułożonych rur, 

m3: wykopów, robót ziemnych, 

próba: próba szczelności instalacji. 

2.11. ODBIÓR ROBÓT 

2.11.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 
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2.11.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

W trakcie odbioru należy: 

sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów 
dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 

dokonać szczegółowych oględzin robót. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

2.12. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawę płatności stanowi protokół odbioru robót oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawcą. 
 

2.13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t. II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

• PN-EN 12831. Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń oraz normy przynależne. 
 
 

  Opracowała  
mgr inż. Paweł Patkowski 
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SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  

SSTT--  0033  

WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT  

RROOBBOOTTYY  MMOONNTTAAŻŻOOWWEE    

IINNSSTTAALLAACCJJEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGIICCZZNNEE  WW  BBUUDDYYNNKKUU  SSUUWW  
 

 
 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
 

Kod CPV-  
Nazwy i kody :  dział 45000000-7  Roboty budowlane 
grupy robót –   
  45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
  45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

  45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
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33  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0033  II nnssttaallaaccjj ee  
tteecchhnnoollooggiicczznnee  ww  bbuuddyynnkkuu  tteecchhnnoollooggiicczznnyymm  

3.1 WSTĘP 

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  technologicznych w budynku technologicznym  

3.1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
  Kategoria   45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 45232151-5 Węzły do przepompowywania wody 

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach wymienionych w punkcie 5.1.1. 

3.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi: 

 
a) Wykonanie instalacji technologicznej (rurociągi ze stali nierdzewnej ASI316 o połączeniach 

kołnierzowych oraz PE) wraz z montażem armatury. 

b) Dostawę i montaż urządzeń: 

� Ciśnieniowego mieszacza wodno-powietrznego φ1400mm, PN6,  
� Trzech filtrów ciśnieniowych φ1600 mm , PN6, 
� Układ do regeneracji filtrów postaci : 

i.  pompy płuczącej o intensywności płukania qpw= 10dm3/sm2, ogólnej wydajności 
72 m3/h i H = 15 msw - pompa wirowa z wałem poziomym jednostopniowa  

ii. dmuchawy o intensywności płukania qpp=18 dm3/sm2 o wydajności 
Q=2,17m3/min, dp=0,08bar  

,  
� Dwóch sprężarek tłokowych bezolejowych o wydajności o wydajności Q=0,2 m3/min przy  

p=10bar , N=2,2 kW,  współpracujących ze zbiornikiem powietrza V=240 dm3 (komplet ze 
sprężarką). 

 

3.1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz ST-00. 

3.1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 
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3.2 MATERIAŁY 

3.2.1 Wymagania: 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, 
a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami materiały: 

 
� Wszystkie elementy musz ą mieć pozytywn ą ocen ę higieniczn ą dopuszczaj ącą do monta żu 

w instalacjach przesyłania wody do picia.  
 
 Instalację technologiczną wewnątrz budynku technologicznego zaprojektowano z rur  i kształtek 

wykonanych z PEHD łączonych przez zgrzewanie i kołnierzowo. Armaturę stanowią przepustnice z 

napędem ręcznym, z siłownikami pneumatycznymi oraz zawory kulowe. Orurowanie filtrów 

zaprojektowano z rur i kształtek ze stali nierdzewnej.  

 Ze względu na materiał rurociągów, przewiduje się oznakowanie rurociągów wewnątrz budynku 

poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzałek w odpowiednim kolorze wskazujących kierunek 

przepływu, rodzaj medium oraz jego nazwę np: 

Woda surowa   kolor zielony 

Woda napowietrzona  kolor niebiesko-zielony 

Woda uzdatniona  kolor niebieski ciemny 

Woda do płukania  kolor niebieski 

Powietrze   kolor błękitny 

Popłuczyny   kolor brązowy 

Parametry techniczne zastosowanej armatury: 

 

1.Przepustnica mi ędzykołnierzowa DN 50 PN 10 z nap ędem pneumatycznym regulacyjnym  

- zgodnie z normą EN 593 typ "wafer" do montażu pomiędzy kołnierze rurociągu owiercone zgodnie z EN 

1092 PN 16  

- centrycznie łożyskowany dysk  

- uszczelnienie miękkie: wymienna nawulkanizowana na pierścieniu nośnym manszeta  

- długość zabudowy: 43 mm zgodnie z EN 558-1, szereg 20 (DIN 3202/ K1)  

- sprawdzone i zarejestrowane przez DVGW  

- wałki zgodnie z ISO 5211  

- medium: woda  

- zakres temperatury roboczej: do 50 °C  

- korpus: żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)  

- manszeta: EPDM (W270)  

- przedłużenie wałków: stal nierdzewna 1.4021  
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- dysk: stal nierdzewna 1.4408  

- pokrycie korpusu: pokrycie epoksydowe o grubości 250 μm w kolorze niebieskim (RAL5005)  

- tryb działania: napęd pneumatyczny regulacyjny FESTO  

* DAPS-0030-090-RS4-F0507 Napęd wahadł. dla DN50 reg nr. 533487  

* EPOS-1M Pozycjoner nr 11917128  

2.W Przepustnica mi ędzykołnierzowa DN 80 PN 16 z nap ędem pneumatycznym O/Z 

- zgodnie z normą EN 593 typ "wafer" do montażu pomiędzy kołnierze rurociągu owiercone zgodnie z EN 

1092 PN 16  

- centrycznie łożyskowany dysk  

- uszczelnienie miękkie: wymienna nawulkanizowana na pierścieniu nośnym manszeta  

- długość zabudowy: 46 mm zgodnie z EN 558-1, szereg 20 (DIN 3202/ K1)  

- sprawdzone i zarejestrowane przez DVGW  

- wałki zgodnie z ISO 5211  

- medium: woda  

- zakres temperatury roboczej: do 50 °C  

- korpus: żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)  

- manszeta: EPDM (W270)  

- przedłuzenie wałków: stal nierdzewna 1.4021  

- dysk: stal nierdzewna 1.4408  

- pokrycie korpusu: pokrycie epoksydowe o grubości 250 μm w kolorze niebieskim (RAL5005)  

- tryb działania: napęd pneumatyczny O/Z  

* DAPS-0090-090-RS4-F0710 Napęd wahadł. dla DN80 nr 533442  

* DARQ-K-F07S17-F05S14 Zest. montażowy nr 553828  

* DR-RH-SW22-SW17 Nakrętka red. nr 194578  

* DR-RH-SW14-SW11 Nakrętka red. nr 194573  

* VSNB-FC-M52-MH-G14-1A1 Elektrozawór nr 547026  

* MSSD-C Gniazdo wtykowe nr 34583  
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* SRBF-CA4-YR90-MW-22A-C2M2 0 Zesp.wył.krań. nr 1152496  

3.Przepustnica mi ędzykołnierzowa DN 100 PN 16 z nap ędem pneumatycznym   

- zgodnie z normą EN 593 typ "wafer" do montażu pomiędzy kołnierze rurociągu owiercone zgodnie z EN 

1092 PN 16  

- centrycznie łożyskowany dysk  

- uszczelnienie miękkie: wymienna nawulkanizowana na pierścieniu nośnym manszeta  

- długość zabudowy: 52 mm zgodnie z EN 558-1, szereg 20 (DIN 3202/ K1)  

- sprawdzone i zarejestrowane przez DVGW  

- wałki zgodnie z ISO 5211  

- medium: woda  

- zakres temperatury roboczej: do 50 °C 

- korpus: żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)  

- manszeta: EPDM (W270)  

- przedłużenie wałków: stal nierdzewna 1.4021  

- dysk: stal nierdzewna 1.4408  

- tryb działania: napęd pneumatyczny O/Z FESTO  

* DAPS-0090-090-RS4-F0710 Napęd wahadł. dla DN100 nr533442  

* DARQ-K-F07S17-F05S14 Zest. montażowy nr 553828  

* DR-RH-SW22-SW17 Nakrętka red. nr 194578  

* VSNB-FC-M52-MH-G14-1A1 Elektrozawór nr 547026  

* MSSD-C Gniazdo wtykowe Czas dostawy do:p.wył.krań. nr 1152496 

4. Przepustnica mi ędzykołnierzowa DN 100 PN 16 z nap ędem pneumatycznym regulacyjnym 

- zgodnie z normą EN 593 typ "wafer" do montażu pomiędzy kołnierze rurociągu owiercone zgodnie z EN 

1092 PN 16  

- centrycznie łożyskowany dysk  

- uszczelnienie miękkie: wymienna nawulkanizowana na pierścieniu nośnym manszeta  

- długość zabudowy: 52 mm zgodnie z EN 558-1, szereg 20 (DIN 3202/ K1)  

- sprawdzone i zarejestrowane przez DVGW  
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- wałki zgodnie z ISO 5211  

- medium: woda  

- zakres temperatury roboczej: do 50 °C  

- korpus: żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)  

- manszeta: EPDM (W270)  

- przedłuzenie wałków: stal nierdzewna 1.4021  

- dysk: stal nierdzewna 1.4408  

- tryb działania: napęd pneumatyczny regulacyjny  

* DAPS-0090-090-RS4-F0710 Napęd wahadł. dla DN100 reg.  

* DARQ-K-F07S17-F05S14 Zest. montażowy  

* DR-RH-SW22-SW17 Nakrętka red. nr  

* EPOS-1M Pozycjoner nr  

5.Przepustnica mi ędzykołnierzowa DN 150 PN 16 z nap ędem pneumatycznym O/Z  

- zgodnie z normą EN 593 typ "wafer" do montażu pomiędzy kołnierze rurociągu owiercone zgodnie z EN 

1092 PN 16  

- centrycznie łożyskowany dysk  

- uszczelnienie miękkie: wymienna nawulkanizowana na pierścieniu nośnym manszeta  

- długość zabudowy: 56 mm zgodnie z EN 558-1, szereg 20 (DIN 3202/ K1)  

- sprawdzone i zarejestrowane przez DVGW  

- wałki zgodnie z ISO 5211  

- medium: woda  

- zakres temperatury roboczej: do 50 °C  

- korpus: żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)  

- manszeta: EPDM (W270)  

- przedłuzenie wałków: stal nierdzewna 1.4021  

- dysk: stal nierdzewna 1.4408  

- tryb działania: napęd pneumatyczny O/Z  
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* DAPS-0240-090-RS4-F1012 Napęd wahadł. dla DN150  

* DARQ-K-F10S22-F07S17 Zest. montażowy  

* DR-RH-SW27-SW22 Nakrętka red. nr 194581  

* VSNB-FC-M52-MH-G14-1A1 Elektrozawór  

* MSSD-C Gniazdo wtykowe nr* 34583  

* SRBF-CA4-YR90-MW-22A-C2M2 0 Zesp.wył.krań.  

6. Przepustnice mi ędzykołnierzowe 

Zgodna z EN 593 

Centrycznie łożyskowany dysk 

do mocowania pomiędzy kołnierze wg EN 1092 PN 10/16 

dowolna pozycja zabudowy i kierunek przepływu 

Uszczelnienie miękkie; wymienna, nawulkanizowana na pierścieniu nośnym manszeta 

Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 20 ( DIN 3202 / K1 ) 

DVGW – sprawdzona i zarejestrowana 

Próba odbiorowa wg EN 12266 (DIN 3230, Część 4) 

Próżnioszczelna do 0.2 bar 

Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) 

Dysk z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) lub ze stali nierdzewnej 1.4408 

Wałki ze stali nierdzewnej 1.4021 

Uszczelnienie EPDM 

Zabezpieczenie antykorozyjne : pokrycie epoksydowe-proszkowe, grubość min. 250μm, odporne na 

przebicie metoda iskrowa 3000V, jakość powłoki  potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub 

równoważnym: wówczas dla każdej dostarczonej partii wyrobów należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające badania grubości powłok ochronnych 

3.2.2 Zestawienie materiałowe SUW 

3.2.2.1 Zestawienie Urządzeń 
 

LP. NAZWA URZĄDZENIA 
CHARAKTERYSTYKA,-STANDARD 

WYKONANIA ILO ŚĆ 
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1 Mieszacz wodno-powietrzny średnica nominalna DN 1400 mm 

1 

pojemność nominalna     Vn=3150 dm3 

ciśnienie robocze    0,6 Mpa 

średnica przyłączy    DN 150 

wysokość       Hp=2850mm 

masa ~800 kg 
2 Filtry ciśnieniowe pionowe średnica nominalna DN 1600 mm 

3 

powierzchnia filtracyjna 2,0 m2 

średnica przyłączy  DN100 mm 

króciec zaworu odpowietrzającego 1" 

ciśnienie robocze 0,6 MPa 

drenaż grzybkowy - dennica płaska, 

właz boczny o średnicy min. 400 mm 

właz górny o średnicy 400 mm, 

właz dolny, 

wzierniki boczne w górnej części filtra, 

pojemność nominalna     Vn=5500 dm3 
wysokość części walcowej 
Hp=1750mm 

3 Pompa płucząca wirowa z wałem poziomym 
, z korpusem i wirnikiem – żeliwo szare z 
powłoką epoksydową   

wydajność    Qp = 72 m3/h 

1 
wysokość podnoszenia  Hp = 15,00 
msw 

moc 7,5 kW 

n = 2920 o/min, 
4 Dmuchawa rotacyjna  w obudowie 

dźwiękochłonnej 
obudiwa dźwiękochłonna 

1 
Q = 2,17m3/min, 

Dp = 0,08 MPa, 

N = 5,50 kW, 

przyłącze DN50 
5 Sprężarki bezolejowe -2szt - zabudowane 

na zbiorniku powietrza 240 l 
wydajność 12 m3/ h,  

2 
ciśnienie p=10 bar 

moc 2,2 kW 

Zbiornik 240dm3 

6 Przepływomierz elektromagnetyczny DN50 3 

7 Prezpływomierz DN100 1 

8 Pompa wód zużytych pompa zatapialna ściekowa  1 

    o wydajności Q=4,0 m3/h   
    wysokość podnoszenia 3,5 m   

    moc 0,37 kW   
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3.2.2.2 Zestawienie materiałów 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
ŚREDNICA 

NOM./ZEWN. (PVC) 
ILOŚĆ 
[SZT.] Materiał wykonania 

1 
zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy DN150 1 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze wg 
EN 1092 PN 10/16, − Długość 
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( 
dawniej DIN 3202, K1 ), − Dowolna 
pozycja zabudowy i kierunek przepływu, 
− Uszczelnienie miękkie, − Centrycznie 
łożyskowany dysk, − Uszczelnienie 
miękkie, nawulkanizowana na 
pierścieniu nośnym manszeta, − 
Manszeta wymienialna - z elastomeru 
EPDM, − Korpus i dysk z żeliwa 
sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), − 
Wałki ze stali nierdzewnej – materiał 
1.4021, − Dźwignia ręczna ( do DN200) 
, − Pokrycie antykorozyjne – malowanie 
epoksydowe, − Kolor pokrycia korpusu – 
niebieski – RAL 5005,  

2 tuleja kołnierzowa PE SDR17 DN150 3   

4 kolano 900 PEHD-SDR17 dn150/de160 3   

5 kolano 450 pe-hd DN150 2 PE-HD SDR17 
  Opaska przyłączeniowa  DN150-1/2" 1   

9 

Śrubunek króćce płaskie do 
przyspawania gwint 
zewnętrzny dn15-1/2" 1 ASI316 

10 
zawór kulowy ze stali 
nierdzewnej dn15-1/2" 1 ASI316 

13 
zawór manometryczny Fig. 
528 trójdrogowy M20x1,5   1 

Ciśnienie robocze - max 2,5 MPa (25 
bar) w temperaturze 120°C, Korpus: 
mosiądz., Materiał uszczelnienia: Teflon 
+ EPDM 

14 

manometr przemysłowy 0-6 
bar, średnica 100mm, 
M20x1,5   1 

Wykonanie-standardowe ze sprężyną 
rurkową (Bourdona), Klasa dokładności-
1, Przyłącze-stop miedzi, Element 
pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal 
CrNi (≥ 100 bar),Materiał obudowy-stal 
CrNi, Szyba-szkło przemysłowe, 
Temperatura medium-max. , +80°C, 
Temperatura otoczenia-od -40°C do 
+60°C, Zastosowanie-do pomiaru 
ciśnienia gazów i cieczy, które są 
obojętne na stopy miedzi oraz nie 
powodują zatorów w układach ciśnienia 

0 

Automatyczny zawór 
odpowietrzający ze stali 
nierdzewnej 1 1/4" 1 

Obudowa Stal szlachetna 316 Stal 
szlachetna 316, Temperatura 130°C 
130°C, częsci wewnętrzne -Stal 
szlachetna 316 Stal szlachetna 316, 
pływak - Stal szlachetna 316 Stal 
szlachetna 316, Siedzisko FPM FPM, 
Uszczelnienie EPDM EPDM 
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1 
zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy DN150 1 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze wg 
EN 1092 PN 10/16, − Długość 
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( 
dawniej DIN 3202, K1 ), − Dowolna 
pozycja zabudowy i kierunek przepływu, 
− Uszczelnienie miękkie, − Centrycznie 
łożyskowany dysk, − Uszczelnienie 
miękkie, nawulkanizowana na 
pierścieniu nośnym manszeta, − 
Manszeta wymienialna - z elastomeru 
EPDM, − Korpus i dysk z żeliwa 
sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), − 
Wałki ze stali nierdzewnej – materiał 
1.4021, − Dźwignia ręczna ( do DN200) 
, − Pokrycie antykorozyjne – malowanie 
epoksydowe, − Kolor pokrycia korpusu – 
niebieski – RAL 5005,  

2 tuleja kołnierzowa PE SDR17 DN150 3 PE-HD SDR17 

3 
REDUkcja krótka de160-
de110 

de160-
de110/dn150-100 1 PE-HD SDR17 

  
REDUkcja krótka de160-
de111 

de110-
de63/dn100-50 3 PE-HD SDR17 

  Trójnik równoprzelotowy de110-dn100 1 PE-HD SDR17 

3 Trójnik redukcyjny PE-HD 

dn150-
dn100/de160-

de110 1 PE-HD SDR17 

4 kolano 900  de160-dn150 2 PE-HD SDR17 

5 kolano 900  de110-dn100 6 PE-HD SDR17 

1 

Automatyczny zawór 
odpowietrzający ze stali 
nierdzewnej 1 1/4" 3 

Obudowa Stal szlachetna 316 Stal 
szlachetna 316, Temperatura 130°C 
130°C, częsci wewnętrzne -Stal 
szlachetna 316 Stal szlachetna 316, 
pływak - Stal szlachetna 316 Stal 
szlachetna 316, Siedzisko FPM FPM, 
Uszczelnienie EPDM EPDM 

2 

Przepustnica regulacyjna 
DN50  z napędem 
elektrycznym dn50 3 

Przepustnica: Materiał obudowy żeliwo 
sferoidalne powlekane EN-GJS-400-15 , 
Materiał dysku stal nierdzewna 1.4408, 
Materiał trzpienia stal nierdzewna 
1.4021, Uszczelnienie EPDM, Ciśnienie 
nominalne 16 bar, Standard połączenia 
DIN EN 1092-1, Standard połączenia 
PN 16, Pozycjoner:Materiał obudowy 
Polimer, Zintegrowany pomiar 
położenia/kąta, Wyświetlacz LCD z 
podświetleniem, Wartość zadana 
konfigurowalna (0 …10 V, 0 …20 mA, 4 
… 20mA), Informacja zwrotna o 
położeniu 4 … 20 mA, Zachowanie 
ostatniej pozycji w przypadku zaniku 
ciśnienia,   
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3 
Przepustnica DN80 napędem 
jednostronnego działania 80 6 

Przepustnica: Materiał obudowy żeliwo 
sferoidalne powlekane EN-GJS-400-15 , 
Materiał dysku stal nierdzewna 1.4408, 
Materiał trzpienia stal nierdzewna 
1.4021Uszczelnienie EPDM, Ciśnienie 
nominalne 16 bar, Standard połączenia 
DIN EN 1092-1, Standard połączenia 
PN 16, Napęd: Jednostronnego 
działania,Moment obrotowy 120 Nm 

4 

Przepustnica DN100  
napędem jednostronnego 
działania:  100 3 

Przepustnica jw.. apęd: Jednostronnego 
działania, Moment obrotowy 180 Nm 

5 

Przepustnica DN150z 
napędem jednostronnego 
działania DN100 6 

Przepustniuca jw.. apęd: 
Jednostronnego działania, Moment 
obrotowy 240Nm 

6 
zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy- ręczna DN50 6 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze wg 
EN 1092 PN 10/16, − Długość 
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( 
dawniej DIN 3202, K1 ), − Dowolna 
pozycja zabudowy i kierunek przepływu, 
− Uszczelnienie miękkie, − Centrycznie 
łożyskowany dysk, − Uszczelnienie 
miękkie, nawulkanizowana na 
pierścieniu nośnym manszeta, − 
Manszeta wymienialna - z elastomeru 
EPDM, − Korpus i dysk z żeliwa 
sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), − 
Wałki ze stali nierdzewnej – materiał 
1.4021, − Dźwignia ręczna ( do DN200) 
, − Pokrycie antykorozyjne – malowanie 
epoksydowe, − Kolor pokrycia korpusu – 
niebieski – RAL 5005,  

  
Zawór zwrotny  klapowy ze 
stali nierdzewnej dn80 3 

Zespół zamknięcia - pojedyncza klapa, 
krótka zabudowa zwarta, stal 
nierdzewna 

7 

Śrubunek króćce stożkowe 
gwint wewnętrzny/spaw (stal 
nierdzewna) DN15 6 ASI316 

8 Zawor wypływowy (kran) dn15 6 ASI316 

10 
zawór kulowy ze stali 
nierdzewnej dn15 3 ASI316 

11 
Mufa gwint wewnętrzny -stal-
OC dn15-1/2" 3 ASI316 

12 

Śrubunek króćce płaskie do 
przyspawania gwint 
zewnętrzny dn15-1/2" 9 ASI316 

13 

Końcówka do węża ze stali 
nierdzewnej, gwint 
zewnętrzny dn20-3/4" 3 ASI316 

14 

Końcówka do węża ze stali 
nierdzewnej, końcówka do 
przyspawania dn20 3 ASI316 

15 
Śrubunek króćce gwint 
zewnętrzny/wewnętrzny dn20-3/4" 3 ASI316 

16 kolano 900  de110-DN100 6 PE-HD SDR17 
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17 kolano 900  DN80 3 PE-HD SDR17 

18 kolano 900  DN50 6 PE-HD SDR17 

  
kolano 900 ze stali 
nierdzewnej  dn100 9 ASI316 

19 
kolano 450 ze 
stalinierdzewnej  DN100 6 ASI316 

20 
trójnik rownoprzlotowy ze st. 
Nierdzewnej DN100 12 ASI316 

22 
Redukcja ze stali 
nierdzewnej DN100-dn50 3 ASI316 

25 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. DN100 15 ASI316 

26 tuleja kołnierzowa PE SDR17 de110 3 PE-HD SDR17 

27 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. DN80 3 ASI316 

  tuleja kołnierzowa PE SDR17 de63 3 PE-HD SDR17 

28 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. DN50 15 ASI316 

1 
zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy DN150 1 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze wg 
EN 1092 PN 10/16, − Długość 
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( 
dawniej DIN 3202, K1 ), − Dowolna 
pozycja zabudowy i kierunek przepływu, 
− Uszczelnienie miękkie, − Centrycznie 
łożyskowany dysk, − Uszczelnienie 
miękkie, nawulkanizowana na 
pierścieniu nośnym manszeta, − 
Manszeta wymienialna - z elastomeru 
EPDM, − Korpus i dysk z żeliwa 
sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), − 
Wałki ze stali nierdzewnej – materiał 
1.4021, − Dźwignia ręczna ( do DN200) 
, − Pokrycie antykorozyjne – malowanie 
epoksydowe, − Kolor pokrycia korpusu – 
niebieski – RAL 5005,  

2 tuleja kołnierzowa PE SDR17 DN150 4 PE-HD SDR17 
3 tuleja kołnierzowa PE SDR17 DN110 4   
4 Trójnik redukcyjny PE-HD DN100-DN80 3 PE-HD SDR17 

5 kolano 900  dn80-de90 5 PE-HD SDR17 

6 Redukcja krótka  
dn80-dn100/de90-

de110 2 PE-HD SDR17 

7 Redukcja krótka  
dn100-150/de110-

160 1 PE-HD SDR17 

8 kolano 900  dn100-de110 10 PE-HD SDR17 

9 kolano 900 PE SDR17 DN150/de160 1 PEHD SDR17 

10 
zawór zwrotny  - praca w 
dowolnym położeniu dn150 1 

zespół zamknięcia : grzybkowy o 
krótkim przemieszczeniu, wspomagany 
sprężyną, korpus epoksydowany, 
korpus - żeliwo szare, Tuleja -brąz, 
prowadnica -żeliwo szare, spężyna -stal 
nierdzewna ASI302, uszczelka EPDM, 
zwiercoadło żeliwo szare, trzpień -brąż 
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1 
zawór zwrotny  - praca w 
dowolnym położeniu dn100 1 

zespół zamknięcia : grzybkowy o 
krótkim przemieszczeniu, wspomagany 
sprężyną, korpus epoksydowany, 
korpus - żeliwo szare, Tuleja -brąz, 
prowadnica -żeliwo szare, spężyna -stal 
nierdzewna ASI302, uszczelka EPDM, 
zwiercoadło żeliwo szare, trzpień -brąż 

2 
zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy dn100 1 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze wg 
EN 1092 PN 10/16, − Długość 
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( 
dawniej DIN 3202, K1 ), − Dowolna 
pozycja zabudowy i kierunek przepływu, 
− Uszczelnienie miękkie, − Centrycznie 
łożyskowany dysk, − Uszczelnienie 
miękkie, nawulkanizowana na 
pierścieniu nośnym manszeta, − 
Manszeta wymienialna - z elastomeru 
EPDM, − Korpus i dysk z żeliwa 
sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), − 
Wałki ze stali nierdzewnej – materiał 
1.4021, − Dźwignia ręczna ( do DN200) 
, − Pokrycie antykorozyjne – malowanie 
epoksydowe, − Kolor pokrycia korpusu – 
niebieski – RAL 5005,  

3 

Przepustnica DN100 z 
napędem jednostronnego 
działania dn100 1 

Przepustnica: Materiał obudowy żeliwo 
sferoidalne powlekane EN-GJS-400-15, 
Materiał dysku stal nierdzewna 1.4408, 
Materiał trzpienia stal nierdzewna 
1.4021, Uszczelnienie EPDM, Ciśnienie 
nominalne 16 bar, Standard połączenia 
DIN EN 1092-1, Standard połączenia 
PN 16, Napęd: Jednostronnego 
działania, Moment obrotowy 240 Nm 

4 

zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy, dysk 
AISI316, uszczelnienie 
EPDM dn125 1 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze wg 
EN 1092 PN 10/16, − Długość 
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( 
dawniej DIN 3202, K1 ), − Dowolna 
pozycja zabudowy i kierunek przepływu, 
− Uszczelnienie miękkie, − Centrycznie 
łożyskowany dysk, − Uszczelnienie 
miękkie, nawulkanizowana na 
pierścieniu nośnym manszeta, − 
Manszeta wymienialna - z elastomeru 
EPDM, − Korpus i dysk z żeliwa 
sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), − 
Wałki ze stali nierdzewnej – materiał 
1.4021, − Dźwignia ręczna ( do DN200) 
, − Pokrycie antykorozyjne – malowanie 
epoksydowe, − Kolor pokrycia korpusu – 
niebieski – RAL 5005,  

5 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. dn100 11 ASI316 

6 
Redukcja ze stali 
nierdzewnej dn125-dn200 1 ASI316 

7 tuleja kołnierzowa PE SDR17 dn200/de225 1 PEHD SDR17 

8 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. DN200 1 ASI316 
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9 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. DN110 10 ASI316 

  tuleja kołnierzowa PE SDR17 de110 10   

10 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. DN125 3 ASI316 

11 kolano 900 PE-HD dn200/de225 1 PEHD SDR17 

12 kolano 900 ze st.nierdz. dn200 1 ASI316 

13 kolano 900 ze st.nierdz. dn100 2 ASI316 

14 kolano 900 ze st.nierdz. DN150 10 ASI316 
15 Opaska przyłączeniowa  de160-1/2" 1 ASI316 

16 

Śrubunek króćce płaskie do 
przyspawania gwint 
zewnętrzny dn15-1/2" 3 ASI316 

17 
zawór kulowy ze stali 
nierdzewnej dn15-1/2" 1 ASI316 

18 
trójnik równoprzelotowy 
dz21,3x2 dn15-1/2" 1 ASI316 

19 
kolano 900 ze 
st.nierdz.dz21,3x2 dn15 2 ASI316 

20 
zawór manometryczny Fig. 
528 trójdrogowy M20x1,5   1 

Ciśnienie robocze - max 2,5 MPa (25 
bar) w temperaturze 120°C, Korpus: 
mosiądz., Materiał uszczelnienia: Teflon 
+ EPDM 

21 

manometr przemysłowy 0-6 
bar, średnica 100mm, 
M20x1,5   1 

Wykonanie-standardowe ze sprężyną 
rurkową (Bourdona), Klasa dokładności-
1, Przyłącze-stop miedzi, Element 
pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal 
CrNi (≥ 100 bar),Materiał obudowy-stal 
CrNi, Szyba-szkło przemysłowe, 
Temperatura medium-max. , +80°C, 
Temperatura otoczenia-od -40°C do 
+60°C, Zastosowanie-do pomiaru 
ciśnienia gazów i cieczy, które są 
obojętne na stopy miedzi oraz nie 
powodują zatorów w układach ciśnienia 

1 
Zawór zwrotny do 
przepływów pulsacyjnych dn50 1 

zespół zamknięcia : gelastyczna 
membrana mocowana na gnieździe  z 

blachy perforowanej, korpus 
epoksydowany, praca w dowolnym 

położeniu 

2 
Redukcja ze stali 
nierdzewnej dn50-80 1 ASI316 

3 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. dn80 4 ASI316 

4 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. dn50 2 ASI316 

5 
trójnik równoprzelotowy 
dz88,9X2 DN80 2 ASI316 

6 
kolano 900 ze 
st.nierdz.dz88,9X2 DN80 8 ASI316 

1 
kołnierz + wywijka ze 
st.nierdz. dn50 4 ASI316 
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2 
zawór przepustnicowy 
międzykołnierzowy dn50 4 

− Do mocowania pomiędzy kołnierze wg 
EN 1092 PN 10/16, − Długość 
zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( 
dawniej DIN 3202, K1 ), − Dowolna 
pozycja zabudowy i kierunek przepływu, 
− Uszczelnienie miękkie, − Centrycznie 
łożyskowany dysk, − Uszczelnienie 
miękkie, nawulkanizowana na 
pierścieniu nośnym manszeta, − 
Manszeta wymienialna - z elastomeru 
EPDM, − Korpus i dysk z żeliwa 
sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), − 
Wałki ze stali nierdzewnej – materiał 
1.4021, − Dźwignia ręczna ( do DN200) 
, − Pokrycie antykorozyjne – malowanie 
epoksydowe, − Kolor pokrycia korpusu – 
niebieski – RAL 5005,  

3 
kolano 900 ze 
st.nierdz.dz60,3X2 DN50 4 ASI316 

1 
zawór kulowy ze stali 
nierdzewnej dn32-11/4" 1 AISI 316L 

2 
zawór kulowy ze stali 
nierdzewnej dn25-1" 6 AISI 316L 

3 
zawór kulowy ze stali 
nierdzewnej dn10 3   

4 
Listwy zaworowe do  obsługi 
napedów pneumatycznych   3 kpl   

5 
zawór kulowy ze stali 
nierdzewnej dn15-1/2" 1 AISI 316L 

6 Elektrozawór  dn25-1" 1   

7 
zawór zwrotny kulowy ze stali 
nierdzewnej  dn25-1" 1 AISI 316L 

8 
zawór manometryczny Fig. 
528 trójdrogowy M20x1,5   1 

Ciśnienie robocze - max 2,5 MPa (25 
bar) w temperaturze 120°C, Korpus: 
mosiądz., Materiał uszczelnienia: Teflon 
+ EPDM 

9 

manometr przemysłowy 0-10 
bar, średnica 100mm, 
M20x1,5   1 

Wykonanie-standardowe ze sprężyną 
rurkową (Bourdona), Klasa dokładności-
1, Przyłącze-stop miedzi, Element 
pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal 
CrNi (≥ 100 bar),Materiał obudowy-stal 
CrNi, Szyba-szkło przemysłowe, 
Temperatura medium-max. , +80°C, 
Temperatura otoczenia-od -40°C do 
+60°C, Zastosowanie-do pomiaru 
ciśnienia gazów i cieczy, które są 
obojętne na stopy miedzi oraz nie 
powodują zatorów w układach ciśnienia 

10 

Śrubunek króćce płaskie do 
przyspawania gwint 
zewnętrzny dn15-1/2" 1 AISI 316L 

11 Zawor bezpieczeństwa dn 15 1 NASTAWA 6 BAR 
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12 
Zawór redukcyjny ciśnienia 
dn dn 25 1 

Dopuszczenia Certyfikat DVGW, 
Certyfikat WRAS według BSEN1567, 
Dla przyłączy do 1 1/4" certyfikacja na 
głośność pracy, Grupa 1 bez 
ograniczeń, Typ medium: powietrze , 
Materiał tworzywo syntetyczne korpusu -
mosiądz odporny na odcynkowanie, 
Materiał wspornika sprężyny,  Filtr 
wewnętrzny0,16 mm, Skala nastawy, 
Odciążone gniazdo, Zakres nastawy 
ciśnienia1,5 ... 6 bar, Fabryczna nastaw 
ciśnienia , wyjściowego 3 bar, Nastawa 
ciśnienia wyjściowego za pomocą 
pokrętła , Sprężyna nastawcza znajduje 
się poza obszarem przepływu wody,  
Wkład regulatora ciśnienia wykonany z 
wysokiej jakości materiałów 
syntetycznych 

13 
trójnik równoprzelotowy 
dz42,4x2 dn25 4 AISI 316L 

14 
kolano 900 ze 
st.nierdz.dz42,4x2 dn32 3 AISI 316L 

15 
kolano 900 ze 
st.nierdz.dz33,7x2 dn25 8 AISI 316L 

16 
kolano 900 ze 
st.nierdz.dz21,3x2 dn15 5 AISI 316L 

17 

Śrubunek króćce płaskie do 
przyspawania gwint 
zewnętrzny dn25-1" 10 AISI 316L 

18 

Śrubunek króćce płaskie do 
przyspawania gwint 
zewnętrzny dn15-1/2" 10 AISI 316L 

19 Korek 6-kątny dn32-11/4" 1 AISI 316L 
20 Korek 6-kątny dn15-1/2" 1 AISI 316L 

1 
Tuleja kołnierzowa PE 
SDR17 DN100 6 PEHD SDR17 

2 Redukcja krótka  
de110-

de160/dn100-150 3 PEHD SDR17 

3 kolano 900 PE SDR17 dn150/de160 7 PEHD SDR17 
      mb   
1 Rura  PE SDR17  DN150/de160 36 PE/PE TYTAN SDR17(PN10) 
2 Rura PE SDR17 DN200/de225 12 PE/PE TYTAN SDR17(PN10) 
3 Rura PE SDR17 dn100/de110 36 PE/PE TYTAN SDR17(PN10) 
4 Rura PE SDR17 dn50/de63 12 PE/PE TYTAN SDR17(PN10) 
      mb   
1 Rura ze st. nierdz.219x2 DN200 2   
3 Rura ze st. nierdz.129x2 DN125 1   
4 Rura ze st. nierdz.104x2 DN100 10   
5 Rura ze st. nierdz.88,9x2 DN80 12   
6 Rura ze st. Nierdz60,3x3 DN50 10   
7 Rura ze st.nierdz.dz42,4x2 DN32 10   
8 Rura ze st.nierdz.dz33,7x2 DN25 10   
9 Rura ze st.nierdz.dz21,3x1,6 DN15 20   
10 Rura ze st.nierdz.dz17,2x1,6 DN10 2   
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11 Przewód ciśnieniowy  PVC dn5/8"x9/12mm 10   

12 Przewód ciśnieniowy 15 PVC dn15 50 PN16 

13 
Przewód ciśnieniowy6x12 
PVC 6x12 50 PN16 

 

3.3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST .00.: „Wymagania ogólne". Do 

wykonania technologii  należy użyć następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy  

 samochód samowyładowczy  

 samochód skrzyniowy 

 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym  

 żuraw samojezdny kołowy do 5 t 

 przyczepa skrzyniowa 4.5 t  

 ciągnik kołowy  

 żuraw samochodowy 7-10,0 t 

 spawarka elektryczna 

 koparka 0.25 m3 

 przyczepa niskopodwoziowa  

 żuraw samochodowy 4 t  

3.4 TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. .00.: „Wymagania ogólne".  

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

3.6.1  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.: „Wymagania ogólne" 
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3.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z 

Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W ramach kontroli jakości należy: 

� poddać rurociągi próbie szczelności , 

� sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń 

� sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, 

� sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów 

� sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów i armatury pomiarowej. 

 

� Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

� Kontrola jako ści wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

3.7 OBMIAR ROBOT 

3.7.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.: „Wymagania ogólne".  

3.7.2 Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót jest: 

- szt.:  dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, 

- kpl.:  dla kompletnej instalacji, 

- mb:  ułożonych rur, 

- próba:  próba szczelności instalacji. 

 

3.8 ODBIÓR ROBÓT  

3.8.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST .00 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót oprawkowych. Roboty 

poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem 

Nadzoru. 
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3.8.2 Warunki szczegółowe odbioru Robót 
Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu rurociągów, armatury o urządzeń oraz po 

przeprowadzeniu badań. 

Należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

- użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów , 

- prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 

- szczelność całego przewodu. 

W trakcie odbioru należy : 

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów 

dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyniki pomiarów i badań. 

3.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawę płatności stanowi protokół odbioru robót oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawcą. 

3.9.1 Płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej 

ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości 

użytych materiałów. 

3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

• Normy związane 
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SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  

SSTT--  0044  

WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT  

  
Roboty budowlane dla wykonania sieci wodoci ągowych i kanalizacyjnych na 
terenie SUW  

 
 

 
 
Kod CPV-  
Nazwy i kody :  dział 45000000-7  Roboty budowlane 
grupy robót –   
  45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
  45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

  45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
 
Opracowała         mgr inż. Lucyna Majek 
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44    SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0044    BBuuddoowwaa  ssiieeccii   wwooddoocciiąąggoowwyycchh    
ii   kkaannaallii zzaaccyyjj nnyycchh  nnaa  tteerreenniiee  SSUUWW..  

4.1   WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

sieci mi ędzyobiektowych SUW w Kobylnie 

4.1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 

Kategoria 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

 45231110-9 Kładzenie rurociągów 

 45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 

 45231112-3 Instalacja rurociągów 

 45231113-0 Poziomowanie rurociągów 

4.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.4 

4.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania rurociągów i obiektów zewnętrznych przy 
zachowaniu następujących uwag: 

(a) Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są w ST ROBOTY 
ZIEMNE. 

(b) Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć 
podwieszając je. (ujęte jest to w ST ROBOTY ZIEMNE). 

Rurociągi należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną. 

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi budowa i przebudowa sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie SUW . 

4.1.5 Rurociągi technologiczne 
Strefa przemarzania gruntów dla rejonu Kobylna wynosi 0,8 m. 
Głębokość ułożenia rurociągów ~ 1,5÷2,0 m pt w wykopie wąskoprzestrzennym. 
 

4.1.5.1 Materiał ruroci ągu 
Wszystkie rurociągi prowadzące wodę zaprojektowano z rur i kształtek PE/PE 100-RC SDR17(PN10) o 
zwiększonej odporności na propagację pęknięć wg. PAS1075, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Rury i kształtki PE muszą być zgodne z międzynarodową normą ISO4427, posiadać stosowną Aprobatę 
Techniczną i Atest Higieniczny PZH.  
Przewody wodociągowe ułożone zostaną na podsypce gr. 15 cm, wyprofilowanym w celu uzyskania kąta 
podparcia 90o. 
Strefa przemarzania gruntów dla rejonu Kobylna wynosi 0,8m. 
Głębokość ułożenia rurociągów ~ 1,5÷2,0 m pt w wykopie wąskoprzestrzennym. 
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Projektowane długości sieci: 

• Rurociągi wody surowej de160     L=19,0m 

• Rurociąg tłoczny wody czystej do zbiornika de160   L=51,5m 

• Rurociąg ssawny  wody czystej z zbiorników de225   L=45,5m 

• Przyłącze wodociągowe de25     L=25,0m 

• Łącznie        141, 0m 

4.1.6 Kanalizacja zewnętrzna 
 
Z obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnie po przebudowie odprowadzane będą ścieki 
technologiczne z płukania filtrów (wody nadosadowe) do rowu melioracyjnego. 
 
Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonane zostaną z rur kanalizacyjnych PVC klasy S łączonych na 
kielich i uszczelkę gumową.  
Projektuje się rury z PVC-U o jednolitej ściance są produkowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1 
„Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu”. Kształtki z PVC-U są produkowane o średnicy od 110 mm do 400 mm zgodnie z 
normą PN-EN 1401-1.  
Rury powinny posiadać uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu 
produkcyjnego. Kształtki posiadają uszczelki wargowe. Kielich każdej rury formowany jest indywidualnie 
wokół uszczelki, dzięki czemu dopasowuje się bardzo dokładnie do jej kształtów, gwarantując szczelne i 
trwałe złącze. Uszczelka montowana na gorąco, jest na stałe zespolona z kielichem. Rury posiadają 
znakowanie od wewnątrz. 
Właściwości techniczne rur: 
Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1 
Materiał: PVC-U 
Średnia gęstość 1,4 g/cm3 
Współczynnik rozszerzalności liniowej  0,08 mm/mºC 

Moduł elastyczności krótkotrwały: ≥ 3200N/mm2 
  
Kolor: pomarańczowy 
  
Sztywność obwodowa: SN 8 kN/m2 
Zalecana maksymalna temperatura ścieków: 

- długotrwała 45° Celsjusza 

- krótkotrwała 70° Celsjusza 
Szczelność na podciśnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10%  
i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 4º zgodnie z normą PN-EN 1277 
Szczelność na nadciśnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10%  
i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 6º zgodnie z normą PN-EN 1277 
Uszczelki: trwale zintegrowane w kielichu rury (nierozłączne) w trakcie automatycznego procesu 
produkcyjnego. Uszczelka składa się z pierścienia stabilizującego PP oraz elastomeru TPE wg PN-EN 681-
2 
Kształtki: muszą odpowiadać wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852 
Głębokość ułożenia kanałów przedstawiono na profilach. Kanały ułożono na podsypce piaskowej gr. 
15cm. 

 
 
Wody deszczowe z dachu budynku 
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Odprowadzane będą na teren 
 

4.1.6.1 Zagłębienie przewodów 
 
Przewody kanalizacyjne ułożone zostaną na podsypce gr. 15 cm, wyprofilowanym w celu 

uzyskania kąta podparcia 90o. Głębokość ułożenia kanałów i studni ~ 1,0÷1,5 m pt. 
. 

4.1.6.2 Materiał kanałów 
Projektowane przyłącza sieci kanalizacyjnych na terenie SUW wynikają budowy instalacji wod.-

kan. w budynku oraz kanalizacji technologicznych. Projektuje następujące sieci: 
• Popłuczyny      -Ø160PVC  L=38,5 m 

• Oczyszczone wody nadosadowe z odstojnika -Ø50 PE    L=5,0 m  

• Odprowadzenie wody z kratek   -Ø110 PVC   L=17,0 m  

• Kanał zbiorczy     -Ø160 PVC   L=12,5 m  
 
 

4.1.6.3 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 
1. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią zaprojektowane studzienki z tworzyw sztucznych o 

średnicy φ315 jako studzienki przelotowe w ilości szt.5 

4.1.7 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz ST-00. 

4.1.8 Wymagania dotyczące robót 
4.1.8.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

4.1.8.2 Warunki gruntowo-wodne podłoża budowlanego 
 

4.2 MATERIAŁY 

 
- rury ciśnieniowe z PE, SDR17 na ciśnienie robocze 10 bar 
- rury z PVC-U zgodne z normą PN-EN 1401-1 
- kołnierze, kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom, 
- zasuwy żeliwne z obudową i skrzynką uliczną, 
- studzienki: 

φ1000  
φ315 

i inne – drobne materiały pomocnicze. 

4.2.1 Wymagania dotyczące Materiałów : 
 

Ruroci ągi 
 

Wszystkie rurociągi międzyobiektowe prowadzące wodę zaprojektowano z rur i kształtek 
PE100, SDR17 na ciśnienie robocze 10 bar łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.  Rury i 
kształtki PE muszą być zgodne z międzynarodową normą ISO4427, posiadać stosowną Aprobatę 
Techniczną i Atest Higieniczny PZH.  
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Neutralizator Ścieków z chlorowni- zbiornik prefabrykowany z żywic o pojemności V=3,0m3 
 
 
Kanały i studzienki 

Do budowy kanalizacji sanitarnej zastosowane zostaną rury o średnicy φ160, φ200 PVC,  
Projektuje się rury z PVC-U o jednolitej ściance są produkowane zgodnie z normą PN-EN 

1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”. Kształtki z PVC-U są produkowane o średnicy od 
110 mm do 400 mm zgodnie z normą PN-EN 1401-1.  

Rury powinny posiada ć uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu ru ry  
w trakcie procesu produkcyjnego. Kształtki posiadaj ą uszczelki wargowe. Kielich ka żdej 
rury formowany jest indywidualnie wokół uszczelki, dzięki czemu dopasowuje si ę bardzo 
dokładnie do jej kształtów, gwarantuj ąc szczelne i trwałe zł ącze. Uszczelka montowana na 
gorąco, jest na stałe zespolona z kielichem. Rury posia dają znakowanie od wewn ątrz. 
Właściwo ści techniczne rur: 
Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1 
Materiał: PVC-U 
Średnia gęstość 1,4 g/cm3 

Współczynnik rozszerzalności liniowej  0,08 mm/mºC 
Moduł elastyczności krótkotrwały: ≥ 3200N/mm2 

  
Kolor: pomarańczowy 
  
Sztywność obwodowa: klasa SN 4, SN 8 kN/m2 
Zalecana maksymalna temperatura ścieków: 
- długotrwała 45° Celsjusza 
- krótkotrwała 70° Celsjusza 
Szczelność na podciśnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego 

końca rury 15% i odchyleniu kątowym 4º zgodnie  
z normą PN-EN 1277 

Szczelność na nadciśnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca 
rury 15% i odchyleniu kątowym 6º zgodnie z normą 
PN-EN 1277 

Uszczelki: trwale zintegrowane w kielichu rury (nierozłączne) w 
trakcie automatycznego procesu produkcyjnego. 
Uszczelka składa się z pierścienia stabilizującego 
PP oraz elastomeru TPE wg PN-EN 681-2 

Kształtki: muszą odpowiadać wymiarom wg norm PN-EN 
1401 i PN-EN 1852 

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią zaprojektowane studzienki: 
2. betonowe typu BS o średnicy φ1000 jako studzienki przepływowe w ilości szt. 1. Studzienkę 

zaopatrzyć we właz kanałowy o prześwicie φ600 mm klasy C250. 
Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek typu BS. Uszczelka BS 

jest uszczelką gumową, stożkową a jej konstrukcja umożliwia szybki  
i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania połączenia. Przejścia kanałów 
przez ściany studzienek betonowych wykonane powinny być jako szczelne uniemożliwiające infiltrację 
wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Włazami żeliwnymi klasy A dla studzienek usytuowanych poza 
jezdniami oraz 125 – i z włazem żeliwnym klasy C 250 dla studzienek usytuowanych w jezdni.  

Wymagania dla przyjętych studzienek 
o przyjęto klasę ekspozycji XA1  
o beton klasy C35/45 (B45) 
o nasiąkliwość nie większa od 5 % 
o szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm 
o wskaźnik w/c nie większy od 0,45 
o maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu 
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o Beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie(o 
parametrach jw.) 

o do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 
197-1 

o ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM 
spełniające wymagania EN 681-1 

o studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca 
się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze 

o minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN 
o grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is-0,98, moduł odkształcenia 

wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2 
o pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, 

PN-B-10736 oraz PN-EN752. 
3. Studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy φ315 , studzienki przelotowe w ilości szt.10 

 
Zestawienie materiałów: 
 
RUROCIĄG ZASILAJ ĄCY  (W22-W26) 

1 Kolano 90°, PE 100, SDR 17  DN150/d160 1 PE W2 
2 Kolano 45°, PE 100, SDR 17  DN150/d160 2 PE W3,W4 
3 trójnik równoprzelotowy DN150 1 ŻEL W22 

4 
tuleja kołnierzowa PE + kołnierz 
stalowy 

DN150/d160 1 PE/STAL 
W22 

5 
zasuwa klinowa z obudową 
teleskopową i szkrzynką uliczną DN150 

1 
ŻEL W22 

6 Połączenie kołnierzowo rurowe DN150 1 ŻEL W22 
* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 160 SDR17,PE100, L = 33,5 m  
  
RUROCIAG SSAWNY (W15-W21) 

1 Kolano 90°, PE 100, SDR 17  DN200/d225 1 PE W20 

2 Kolano 45°, PE 100, SDR 17  
DN200/d225 

4 
PE 

W16,W17,W18,W19 
3 trójnik równoprzelotowy DN200 1 ŻEL W21 

4 
tuleja kołnierzowa PE + kołnierz 
stalowy DN200/d225 1 PE/STAL W21 

5 
zasuwa klinowa z obudową 
teleskopową i szkrzynką uliczną DN200 1 ŻEL W21 

6 Połączenie kołnierzowo rurowe DN200 2 ŻEL W21 
* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 160 SDR17,PE100, L = 53,5 m  
  
RUROCIAG WODY SUROWEJ (W1-W6),(W2-W7) 

1 trójnik równoprzelotowy DN80 1 żel W1 

2 Kołnierz ślepy DN80 1 żel W1 

3 Połączenie kołnierzowo rurowe DN80 1 żel W1 

4 
tuleja kołnierzowa PE + kołnierz 
stalowy DN80/d90 2 PE/STAL W1,W2 

5 trójnik redukcyjny DN150/80/150 1 żel W2 

6 trójnik równoprzelotowy DN150 1 żel W7 
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7 
zasuwa klinowa z obudową 
teleskopową i szkrzynką uliczną DN150 1 ŻEL W7 

8 Połączenie kołnierzowo rurowe DN150 2 
żel W7 

9 
tuleja kołnierzowa PE + kołnierz 
stalowy 

DN150/d160 1 PE/STAL 
W2 

10 
Kolano 90°, PE 100, SDR 17  DN150/d160 3 PE W3,W4,W5 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 90 SDR17 PE100, L = 10,0 m 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 160 SDR17 PE100, L = 49,5 m 

PRZYŁĄCZE WODY (W8-W14) 

1 Opaska uniwersalna DN25/d32 1 żel W8 

2 

zasuwa do przyłącza 
obustronnie ze złączem do rur 
PE DN200/1" 1 ŻEL W8 

3 Kolano 90°, PE 100, SDR 17  DN25/d32 1 PE W9 

4 
Kolano 45°, PE 100, SDR 17  DN25/d32 3 PE W10,W11,W12,W13 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej φ 32 SDR17 PE100, L = 53,5 m 

POPŁUCZYNY (S6-S14) 

1 

studzienka z kinetą 
przepływową,  ø315, DN160 
(komplet) 

ø315 
2 

PCV 
S7,S12,S13 

2 

studzienka z kinetą 
połączeniową typu T,  ø315, 
DN160 (komplet) ø315 1 PCV S8 

* Rura kielichowa PVC-U, f 160   L = 32,0m 

ODWODNIENIE POSADZEK (S2-S5) 

1 
studzienka z kinetą 
przepływową,  ø315, DN160 
(komplet) 

ø315 1 PCV S4 

* Rura kielichowa PVC-U,ø 110   L = 17,0m     
POPŁUCZYNY (S1-S3) 

1 
studzienka z kinetą 
przepływową,  ø315, DN160 
(komplet) 

ø315 1 PCV S2 

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej ø 50 SDR17 PE100, L = 5,5 m 
* Rura kielichowa PVC-U, ø 160   L = 12,5m     
POPŁUCZYNY  (S8-S9), (S8-S11) 

1 Kolano 45°, PVC-U DN160 1 PCV S10 

* Rura kielichowa PVC-U, φ 160   L = 7,5 m 
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4.3 WYKONANIE ROBÓT  

4.3.1 KOLIZJE Z URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNO -ENERGETYCZNYMI 
Sieć energetyczna występuje w postaci linii nadziemnych i podziemnych średniego i niskiego 

napięcia. 
Na odcinkach równoległych do istniejących sieci elektryczno-energetycznych kanalizację układać 

w odległości min. 1.0 m. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń nadziemnych i podziemnych należy wykonać 
ręcznie ściśle stosując się do norm PE - 76/ E - 05125 i PE - 05100. Na 7 dni przed przystąpieniem do 
prac ziemnych należy powiadomić Rejon Energetyczny o terminie rozpoczęcia prac. 

4.3.2 KOLIZJE Z URZĄDZENIAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI  
Roboty ziemne w pobliżu wodociągowych i kanalizacyjnych należy wykonać ręcznie ściśle 

stosując się do norm. 
 

4.3.3 WYMAGANIA OGÓLNE  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją, instrukcjami producentów urządzeń 

materiałów i sprzętu, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi przepisami   
i normami . 

Za jakość, dokładność i organizację wykonywanych robót odpowiada Wykonawca. 
Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji, muszą być 

uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych przypadkach może być konieczna 
ekspertyza, lub ocena specjalistów. W żadnym wypadku uzgodnione zmiany nie mogą powodować 
obniżenia wartości użytkowych instalacji, jak również wpływać ujemnie na trwałość instalacji. 

Przed ostatecznym zamontowaniem  poszczególnych elementów należy  przeprowadzić próby 
montażowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedokładności można element zamocować na stałe 
. 

Na  czas  prowadzenia robót  ziemnych  i  budowlanych  w pobliżu  istniejącego  uzbrojenia należy 
je odpowiednio  zabezpieczyć. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia wykonać pod nadzorem 
dysponentów uzbrojenia.  

4.3.4 WYKOPY 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonać ręcznie lub mechanicznie do głębokości 0,1 - 

0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna  szerokość wykopu w świetle obudowy 
ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni 
terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 
ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, należy (przy 
udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 
przekazanego Wykonawcy projektu. Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a 
w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.  

4.3.5 WODOCIĄGI 
4.3.5.1 Układanie rurociągów. 

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę  
z uprawnieniami.  Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy,  a na odcinkach prostych co 30-50m. 
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
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zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 
sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 Mpa wg PN-86/B-02480 dające się odchylenia 
grubości warstwy nie powinno przekraczać  +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

4.3.5.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 

montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5m. materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy 
wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej 
warstwy ochronnej dokonuje się z gruntem rodzimym warstwami  
z jednoczesnym zagęszczeniem. 

4.3.5.3 Roboty instalacyjne montażowe 
Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów 

powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia 
odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane 
na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu 
między dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu 
do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić— 
np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie 
mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu  
i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose 
końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do 
wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. 
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy 
umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. 
Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane 
ze spadkiem podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektową osią i spadkiem przewodu 
oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej V* obwodu symetrycznie do swej osi.  
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary 
gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od 
ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 2 cm. Różnice rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

4.3.5.4 Montaż przewodów. 
Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na 

zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w 
temperaturze nie niższej niż +5°C. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz z PE są podane przez producentów tych 
wyrobów.  

Nie przewiduje się łączenia rurociagów na przyłączu poprzez szybkozłączki, tzn. odcinki przyłącza 
1. między zasuwą przyłączeniową a zaworem głównym w budynku ,  
2. między zasuwą przyłączeniową a studzienką wodomierzową oraz między studzienką 

wodomierzową a instalacją istn. w budynku należy wykonywać  
z jednego kawałka przewodu. 

Rury PE należy połączyć w następujący sposób przez: 
- Zgrzewanie doczołowe, stosowane głównie dla rur o średnicach większych niż  

63 mm 
- Zgrzewanie elektrooporowe, stosowane głównie dla rur o średnicach mniejszych niż 100mm 
Łączenie rur  i  kształtek  metodą  zgrzewania  czołowego  

  Zgrzewanie  czołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych   elementów  w  styku 
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z płytą grzewcza aż do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyty na wzajemnym połączeniu ze 
sobą z odpowiednią siłą docisku. Decydujący wpływ na wytrzymałość połączeń zgrzewanych ma 
odpowiednia temperatura płyty  grzewczej, oraz  stosowanie właściwych sił docisku w odpowiednim 
czasie.   

 Zgrzewanie  czołowe  można   przeprowadzić dla  rur  i  kształtek o  średnicach   nie  mniejszych  
od  63 mm . Jeżeli  będzie  zachodzić  konieczność  zgrzewania  czołowego  w  warunkach  poniżej  
temp. 0 °C , jak  również  w  czasie  deszczu  lub  gęstej  mgły  należy  wówczas  stosować  namioty  
osłonowe. 

Dla  uzyskania  poprawnie  wykonanego  złącza,  należy  zwrócić  uwagę  na - Prostopadłe  
obcięcie  końcówek  rur  i  ich  oczyszczenie ze strzępów obrzynek.  

- Należy   bezwzględnie  przestrzegać  czystości  łączonych powierzchni (czół)  rur , 
niedopuszczalne  jest np. dotknięcie  palcami  

-Współosiowość. Owalizację  należy  usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce  
Utrzymanie  w  czystości  płyty  grzewczej,  poprzez  usuwanie  zanieczyszczeń  tylko  za  pomocą  

drewnianego  skrobaka  i  papieru  zwilżonego  alkoholem  
Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposób naturalny, bez przyspieszania wentylatorem  czy 

wodą  
4.3.5.5 Ocena  jakości  zgrzewu.  

 Prawidłowość wykonania zgrzewu ocenia się wg. takich kryteriów jak: 
� szerokość wypływki, 
� różnica szerokości wałeczków wypływki, 
� zagłębienia rowka między wałeczkami, 
� przesunięcie ścianek łączonych rur, 

Parametry ocenia się za  pomocą suwmiarki lub innego przyrządu pomiarowego, pozwalającego 
na pomiar z dokładnością do 0,5 mm. 

Dla dodatkowej oceny można wypływkę zewnętrzna ściąć równo z powierzchnią zgrzewanych rur 
( pożądane jest to też przy „reliningu”). 

4.3.5.6 Próby hydrauliczne i dezynfekcja. 
Próby hydrauliczne sieci wodociągowej należy przeprowadzić wodą na ciśnienie próbne 1,0 MPa. 

Po pozytywnej próbie na ciśnienie rurociąg przepłukać czysta wodą  
z prędkością min. 1,0 m/s . Ilość przepuszczonej wody przez odcinek rurociągu musi być 10 – krotnie 
większa niż objętość płukanego odcinka, aż do uzyskania wizualnie czystej wody.  
Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję wodociągu za pomocą wodnego roztworu wapna 
chlorowanego lub podchlorynu sodu, w czasie 24 godzin. Zalecane stężenie 1 litr podchlorynu sodu na 
500 litrów wody. Po tym okresie kontaktu pozostałość podchlorynu  
w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2 /dm3. Po zakończeniu dezynfekcji przewody ponownie 
wypłukać, aż do zaniku zapachu chloru. Wodę poddać analizie w uprawnionym laboratorium. 
Kanały poddać próbie szczelności przed zasypaniem dołków montażowych. 

Rurociąg tłoczny ścieków poddać wodnej próbie na ciśnienie 1,0 MPa. 
4.3.5.7 Roboty ziemne i montaż sieci 

Zakłada się wykonanie robót ziemnych w 50% mechanicznie i 50% ręcznie.  
Wykopy szeroko przestrzenne o nachyleniu skarp 1:1. Warstwę gleby urodzajnej z terenu robót 
gromadzić oddzielnie. Po zakończeniu robót będzie rozplanowana na terenie przeznaczonym pod zieleń. 
Dno wykopu należy przygotować w taki sposób, by po ułożeniu rury spoczywały na całej swej długości. 
Nacisk rury na podłoże powinien rozkładać się równomiernie. Pod zasuwami, hydrantem i kształtkami 
żeliwnymi wykonać bloki podporowe z betonu B-15, o grubości 1 
5 cm. 

Rury należy układać na odpowiednio wyprofilowanym gruncie, aby uniknąć nierównomiernego 
osiadania przewodu. Rury przewodowe ułożyć na dobrze ubitej podsypce piaskowej grub. 15 cm. W 
przypadku odspojenia gruntu sypkiego należy go ponownie ubić. Wszystkie części rurociągu przed 
opuszczeniem go do wykopu należy oczyścić i sprawdzić czy w czasie transportu nie uległy uszkodzeniu. 
Elementy uszkodzone wymienić. 
Po zmontowaniu, rurociąg należy obsypać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim  lub 
pospółką, pozostawiając dostęp do dołków montażowych .  Wykonać próbę na ciśnienie 1,0 MPa dla 
rurociągów ciśnieniowych. 

Po zakończeniu próby szczelności ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. 
Po pozytywnej próbie na ciśnienie i szczelność zasypać dołki montażowe, zasypać wykop 

częściowo do wysokości 40 ÷50 cm ponad rury wodociągowe i tłoczne ścieków, warstwami grubości 20 
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cm ze starannym ubiciem. Ułożyć metalizowaną taśmę ostrzegawczą o szerokości 0,30 ÷ 0,40 m, a 
następnie zasypać wykop do końca ubijając grunt warstwami.  

Kanały i rury przebiegające pod nawierzchnią drogową zasypać warstwami pospółki odpowiednio 
zagęszczonej (do uzyskania zagęszczenia 98° Proctora).  

Wykopy należy zabezpieczyć i oznakować.  
Montaż wodociągów z rur PE wykonać zgodnie z Wytycznymi wykonania i odbioru rurociągów 

ciśnieniowych z rur PE. Całość robót prowadzić zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Część II” 

4.3.5.8 Odbiór techniczny rurociągów  
Przed zasypaniem poszczególnych odcinków wodociągów i kanałów należy dokonać odbioru 

technicznego. Odbiór prowadzić zgodnie z normą PN – 92/B – 10735. 

4.3.6 TECHNOLOGIA BUDOWY RUROCIAGÓW KANALIZACYJNYCH  
 

4.3.6.1 Wykonywanie wykopów 
 

• roboty ziemne można prowadzić ręcznie lub mechanicznie, 
• dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, 
• dno winno być równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach, 
• zaleca się pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubości 5 do 10 cm powyżej 

projektowanej rzędnej dna wykopu przy ręcznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopu, a następnie pogłębienie ręczne  
do projektowanej rzędnej i odpowiednie wyprofilowanie, 

• zdjęcie warstwy ochronnej wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rur. 
 
Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić  
do przekroczenia projektowanej głębokości. 
 

4.3.6.2 Przygotowanie dna wykopu 
Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawę prawidłowego wykonania przewodu 

kanalizacyjnego. Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez większych kamieni, dużych grud ziemi 
czy też materiału zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod kielichy powinny być dokładnie wykonane, tak 
aby zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rur y. Może okazać się ekonomicznie 
opłacalne mechaniczne wykonywanie wykopów do większej głębokości, a następnie wyrównanie dna i 
nadawanie spadku przez zastosowanie odpowiedniego sortowanego materiału. Materiał sortowany 
umieszczany jest  
w wykopie za pomocą odpowiedniego sprzętu, a następnie wyrównywany i formowany ręcznie dla 
zapewnienia odpowiedniego podłoża, dobrze zagęszczonego i stanowiącego odpowiednie podparcie dla 
całego przewodu.  
Piasek gruboziarnisty, kamień łamany, tłuczeń są najbardziej opłacalne ekonomicznie, ponieważ 
umożliwiają uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia przy minimalnym ubijaniu. Przy stosowaniu 
innych rodzajów gruntu podstawowym zadaniem jest uniknięcie pustych przestrzeni pod i wokół dolnej 
części przewodu. Materiały sortowane powinny być urabiane tak długo, aż dno wykopu równomiernie 
podpiera przewód i zapewnia wymagany spadek rurociągu. Podłoże przewodów, zamiast z materiału 
sortowanego, może być wykonywane do wymaganego poziomu z odpowiednio przygotowanego gruntu 
pochodzącego z wykopu, pod warunkiem, że grunt ten nie zawiera dużych kamieni o średnicy powyżej 40 
mm, twardych grud oraz gruzu i może być odpowiednio zagęszczony przez ubijanie. Materiał użyty do 
obsypki, zasypki nie może posiadać ostrych krawędzi lub zmarzniętych brył gruntu. Grunty zawierające 
duże odłamki skalne oraz grunty o dużej zawartości części organicznych, zbrylone iły oraz namuły nie 
powinny być stosowane  
do wykonywania podłoża ani same, ani też w połączeniu z innymi gruntami.  
W wykopach skalnych należy układać warstwę o grubości minimum 10 cm  
z wyselekcjonowanego materiału, dla zapewnienia odpowiedniego podłoża przewodu. W tym celu skała 
musi być usunięta z wykopu do głębokości większej niż wymagana o około 10 cm, a następnie dno 
wykopu powinno być wypełnione wyselekcjonowanym materiałem dla nadania odpowiedniego spadku. 
Każdy element przewodu leżący bezpośrednio na skale będzie narażony na złamanie lub uszkodzenie 
pod wpływem ciężaru zasypu wykopu, obciążeń ruchomych lub przemieszczeń gruntu. W podobny 
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sposób będzie zachowywać się rura termoplastyczna układana na fundamencie betonowym. Dlatego w 
tym przypadku również, jak i przy układaniu w gruntach skalistych należy na betonowym fundamencie 
ułożyć warstwę minimum 10 cm podsypki z selekcjonowanego materiału sypkiego.  
Jeżeli mamy do czynienia z niestabilnym dnem wykopu, które w opinii inżyniera nie może zapewnić 
właściwego podparcia przewodu, należy wykonać głębszy wykop i do wymaganego poziomu ułożenia 
przewodu wykonać fundament i podłoże zaprojektowane przez projektanta. Materiał ten powinien być 
zagęszczony do przynajmniej 85% według Proctora (83% wg zmodyfikowanej metody Proctora). 
 
Fundament  - podło że wzmocnione 
 
Wykonanie fundamentu jest niezbędne wtedy, gdy dno wykopu jest niestabilne. Fundamenty takie, jakie 
stosowane są do posadowienia przewodów sztywnych, bez powodowania załamania ich spadku lub 
ugięcia, będą odpowiednie również dla przewodów z rur termoplastycznych 
 
Warstwa wyrównawcza 
 
Podsypka potrzebna jest ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego spadku na dnie 
wykopu. Warstwa wyrównawcza nie może być zbyt gruba ani też miękka, aby rury nie osiadały i nie 
traciły projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyrównawczej jest zapewnienie trwałego, stabilnego i 
równomiernego podparcia przewodu. Minimalną grubością podsypki jest 10 cm, a wartością zalecaną ok. 
15 cm. 
 
Podbicie ruroci ągu (strefa pachy sklepienia) 
 
Obszar podbicia rurociągu jest najważniejszy z punktu widzenia ograniczenia odkształcenia rur 
termoplastycznych. Jest to obszar, w którym materiał musi być zagęszczony do określonej wymaganej 
wartości. 
 
Warstwa ochronna obsypki 
 
Zaczyna się ona powyżej granicznej linii podbicia rury i sięga aż do poziomu 15 do 30 cm powyżej górnej 
krawędzi rury.  
 
Stopień zagęszczenia gruntu powyżej granicy podbicia zapewnia niewielkie podparcie boczne. 
Zasadnicze podparcie przewodu jest zapewnione przez zagęszczenie gruntu wokół dolnej połowy rury i 
po obu stronach rury aż do ścian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. Gdy do zagęszczenia gruntu 
używane są urządzenia mechaniczne, nie powinny być one stosowane w odległości mniejszej niż 50 cm 
od górnej krawędzi rury i to tylko wtedy, gdy materiał zasypu wykopu zastał wstępnie zagęszczony do 
gęstości 85% według standardowej metody Proctora.  
 
Podane niżej zestawienie obejmuje cały szereg gruntów przygotowywanych oraz gruntów naturalnych. 
Materiały te są podzielone na pięć kategorii według ich przydatności do zastosowania przy układaniu 
przewodów z rur elastycznych. 
 

4.3.6.3 Klasyfikacja gruntów do budowy podłoża rurociągów  
Kategoria I 
 
Do kategorii I zaliczany jest żwir, gruby tłuczeń, o średnicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-22 mm. Dopuszcza 
się max. 5-20% ziaren o średnicy 2 mm. Jest to najlepszy materiał  
do posadowienia rurociągu. 
 
Kategoria II 
 
Piaski gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren ok. 40 mm oraz   inne sortowane piaski i 
żwiry o różnym uziarnieniu, zawierające niewielki procent cząstek drobnych. Ogólnie rzecz biorąc są to 
materiały sypkie, bezkohezyjne zarówno w stanie sypkim, jak i mokrym. Do tej kategorii zaliczane są 
również równo i różnoziarniste żwiry  
i piaski oraz mieszaniny piasku i żwiru, o małej zawartości cząstek drobnych. Dopuszcza się max. 5-20% 
ziaren o średnicy 0,2 mm. Jest to dobry materiał. 
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Kategoria III 
 
Piaski drobnoziarniste, żwiry zaglinione, mieszaniny piasków drobnych, piasków gliniastych oraz żwirów i 
gliny. Do tej kategorii należą również żwiry pylaste oraz mieszaniny: żwiru - piasku - pyłu, żwiru - piasku - 
iłu, piasku pylastego - pyłu piaszczystego. Dopuszcza się max. 5% ziaren o średnicy 0,02 mm. Jest to 
średnio dobry materiał. 
 
Kategoria IV 
 
Do kategorii IV należą pyły, gliny, iły pylaste jak też nieorganiczne iły i pyły o średniej  
i dużej plastyczności i granicy płynności. Należą do tej kategorii również nieorganiczne iły  
o średniej i dużej plastyczności, iły piaszczyste, iły pylaste. 
 
Kategoria V 
 
Do tej kategorii zaliczane są grunty organiczne, pyły organiczne, iły pylaste o małej, średniej dużej 
plastyczności oraz torfy i inne grunty o dużej zawartości substancji organicznej. Do tej kategorii zaliczane 
są również grunty zawierające zamarzniętą ziemię, gruz, okruchy skalne  
o wymiarach powyżej 40 mm i inne materiały. Grunty te nie są polecane do budowy podłoża, strefy 
podbicia, ani też wykonywania obsypki wykopów rurociągów.  
 
Uwaga: Działanie przewodów elastycznych zależy nie tylko od kategorii materiału podłoża, lecz w 
większym stopniu od uzyskanego stopnia zagęszczenia materiału w strefie podbicia rury. 
 
Wybór materiału na warstw ę wyrównawcz ą i obsypk ę 
 
Grunt, który ma być ułożony w podłożu oraz w strefie rurociągu, musi umożliwić uzyskanie 
odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Gdy na podsypkę rury stosowany jest materiał gruboziarnisty 
sortowany kategorii I, to taki sam materiał powinien być stosowany do podbicia, co najmniej do poziomu 
linii granicznej podbicia rurociągu. W innym przypadku niemożliwe będzie uzyskanie podparcia bocznego 
z powodu przenikania materiału kategorii II, III czy IV do materiału podłoża rurociągu.  
 
Dobierając materiał na podłoże należy upewnić się, że nie będzie występować przenikanie gruntu 
rodzimego ze ścian wykopu. Przy zastosowaniu gruntu o odpowiedniej granulacji  
i dobrym zagęszczeniu nie ma zagrożenia wystąpienia przenikania gruntu.  
 
W wykopach narażonych na zalewanie wodą gruntową należy zapewnić zagęszczenie gruntu podłoża do 
minimum 85% według standardowej metody Proctora (83% wg zmodyfikowanej metody Proctora). 
 

4.3.6.4 Przygotowanie podłoża 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Pod przewody z PVC stosuje się dwa sposoby przygotowywania podłoża w zależności od warunków 
gruntowych występujących w poziomie posadowienia rurociągu: 

• wykonanie podłoża w gruncie rodzimym, który stanowi nienaruszony grunt sypki,  
• wykonanie podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej, piaskowo-żwirowej 

lub piaskowo-tłuczniowej. Rodzaj podłoża powinien być określony w projekcie. 
Na powierzchni podłoża naturalnego lub wzmocnionego należy wykonać warstwę wyrównawczą z 
materiału sypkiego, bez zagęszczania, wyprofilowaną pod rurą na kąt 90o  
i wyrównaną zgodnie z projektowanym spadkiem.  
Rur z tworzyw sztucznych nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych ani zalewać ich 
betonem. 
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku. 
Materiał podłoża wzmocnionego powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm, 
• nie może być zmrożony, 
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• nie może zawierać kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego materiału. 
 

4.3.6.5 Dobór podłoża 
 
W zależności od rodzaju gruntu występującego w poziomie posadowienia, rurociągi można układać: 

bezpośrednio na gruncie rodzimym  podłoże naturalne, lub 
zaprojektować odpowiednie wzmocnienie pod rurociągiem  podłoże wzmocnione. 

 
Podło że naturalne 
Grunty rodzime można zastosować jako podłoże pod rurociąg, jeżeli są to grunty sypkie, suche 
(normalnej wilgotności): 

• piaszczyste (grubo-, średnio i drobnoziarniste);  
• żwirowo  piaszczyste;  
• piaszczysto  gliniaste;  
• gliniasto  piaszczyste.  

 
W tych warunkach gruntowych rury można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko 
warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10 do 15 cm, z wyprofilowaniem 
stanowiącym łożysko nośne  kąt podparcia co najmniej 90o. Materiał: grunt nie powinien zawierać ziaren 
większych od 20 mm. 
 
Podło że wzmocnione 
 
Warunki stabilności obsypki rury elastycznej wymagają wzmocnienia jeżeli w poziomie posadowienia 
występują: 

1) Naruszone grunty rodzime, które stanowić miały podłoże naturalne;  
2) Grunty skaliste, rumosze, wietrzeliny, grunty spoiste (gliny, iły), piaski pylaste,  
3) Grunty o niskiej nośności (określone w dokumentacji geotechnicznej jako grunty słabe, ściśliwe, 

np. muły, torfy) i inne;  
4) Inne, dla których dokumentacja projektowa wymaga zastosowania wzmocnień. 

Fundament  - podło że wzmocnione 
Wykonanie fundamentu jest niezbędne wtedy, gdy dno wykopu jest niestabilne. Fundamenty takie, jakie 
stosowane są do posadowienia przewodów sztywnych, bez powodowania załamania ich spadku lub 
ugięcia, będą odpowiednie również dla przewodów z rur termoplastycznych. 
W rozwiązaniach podłoża wzmocnionego pod rurociągi z tworzyw sztucznych stosuje się coraz częściej 
konstrukcje z wykorzystaniem geosyntetyków jako warstw separacyjnych. Geotekstylia stosowane są 
jako warstwy rozgraniczające, między gruntem rodzimym  
a podsypką i obsypką rurociągu, uniemożliwiając wymieszanie i przenikanie gruntu rodzimego z dna i 
ścian wykopu do materiału obsypki rurociągu. Oprócz ochrony przed wymieszaniem się warstw gruntu, 
warstwa geotkaniny ułatwia wykonanie robót ziemnych  
i montaż rurociągu, zwłaszcza gdy w podłożu zalegają grunty w stanie plastycznym, grunty pylaste i 
organiczne nawodnione.  

4.3.6.6 Obsybka - zasybka 
Dobór gruntu podatnego na zagęszczanie należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w prPN-
ENV 1046:2006 [D4]. 
Dla rur z PVC należy zapewnić odpowiednie wsparcie gruntu. Można to uzyskać poprzez dobór rodzaju 
materiału obsypki i jego zagęszczenia. 
 
Obsybka 
Materiał obsypki 

a) wymagania jakościowe:  
Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:  

• materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 
• materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych brył 

ziemi, lodu, oraz śniegu, 
• materiał nie może posiadać ziaren o ostrych krawędziach, 
• materiał nie powinien zawierać ziaren większych niż 60 mm, 
• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie 
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powinna przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niż 60 mm.  
 

b) rodzaj materiału: Przewody z rur elastycznych powinny być obsypane materiałami sypkimi, takimi 
jak: żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina piasku i żwiru (kategorii I, II lub III). 

 
 
Zagęszczenie obsypki 
 
Zagęszczanie gruntu w strefie ułożenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego na zagęszczanie należy 
prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w prPN-ENV 1046:2006 [D4]. 

Stopień zagęszczenia ze względu na stateczność przewodu zależny jest od warunków obciążenia: 
 

• pod autostradami, drogami: 
o wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*, zaleca się 97-

100% 
• poza drogami: 

o dla przewodów o przykryciu do 4m obsypka powinna być zagęszczona min. 85% ZMP* 
o dla przewodów o przykryciu większym niż 4 m zagęszczenie powinno wynosić min. 90% 

ZMP* 
o mogą być stosowane wyższe stopnie zagęszczenia, np. ze względu na wymagania 

odnośnie konstrukcji drogi. 
 *) wg zmodyfikowanej metody Proctora. 

Gdy nie ma dostępnych szczegółowych informacji dotyczących niezakłóconego gruntu rodzimego, 
zazwyczaj zakłada się, że jego równoważnik konsolidacji zawiera się pomiędzy 91 % i 97 % 
Standardowej Gęstości Proctora (SPD). 
W obszarach obciążonych ruchem kłowym należy zastosować zagęszczenie klasy wysokiej (W). Nie 
zaleca się stosowania poza drogami dla gruntów grupy 4 oraz 3 zagęszczenia klasy niskiej (N). 
 

Tablica 1 Stopnie zagęszczenia gruntu dla poszczególnych klas zagęszczenia 
 

Zagęszczeni
e 

Opis  Grupa materiału zasypki 

klasa  
 

angielski 

 
 

francusk
i 

 
 

niemiecki 

4 
SPD 

% 

3 
SPD 

% 

2 
SPD 

% 

1 
SPD 

% 

Niska (N) 
Średnia (M) 
Wysoka (W) 

Not 
Moderate 
Well 

Non 
Modéré 
Soigné 

Nicht 
Mäßig 
Gut 

75 do 
80 

81 do 
89 

90 do 
95 

79 do 
85 

86 do 
92 

93 do 
96 

84 do   89 
90 do   95 
96 do 100 

90 do   94 
95 do   97 
98 do 100 

 
TTaabblliiccaa  22  WWsskkaaźźnniikk  zzaaggęęsszzcczzeenniiaa    
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Opis Wskaźnik zagęszczenia 

Standardowa skala 
Proctora1)  [%] 

≤ 80 81 to 90 91 to 94 95 to 100 

Numer sita Blow 0 - 10 11 - 30 31 - 50 > 50 
     
     
  Niska (N)   
Oczekiwane stopnie      
konsolidacji      
osiągane w    Średnia (M)   
klasach zagęszczenia      
     
   Wysoka (W)  
     
     
Grunt sypki luźny średnio 

zagęszczony 
zagęszczony mocno 

zagęszczony 

Grunt spoisty i 
organiczny 

miękki zwarty sztywny twardy 

11))  WWyyzznnaacczzoonnaa  zzggooddnniiee  zz    DDIINN  1188112277..  
Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm. Wysokość obsypki nad 
wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić: 

• co najmniej 15 cm dla rur o średnicy dn<400 mm; 
• co najmniej 30 cm dla rur o średnicy dn≥400 mm. 

 
Obsypkę należy wykonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury (lub 0,1-0,3 m) zagęszczając 
każdą warstwę. Miąższości poszczególnych warstw mogą być różne w zależności od sprzętu i warunków 
zagęszczenia. Obsypkę należy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu 
uniknięcia przemieszczania się rurociągu. Stopień zagęszczenia obsypki winien określać projekt. 
 
Uzupełnienie obsypki wzdłuż rury należy wykonywać podając grunt z najmniejszej możliwej wysokości. 
 
Obsypka rurociągu w świetle obowiązujących wytycznych, powinna być prowadzona po zakończeniu 
posadowienia rurociągu i po jego odbiorze.  Zastosowanie rur z uszczelnieniem Sewer-Lock dopuszcza 
całkowite zasypywanie rurociągów w wykopach, a następnie dokonania prób szczelności (prób 
ciśnieniowych). Wymaga to jednak zachowania szczególnej ostrożności i precyzji montażu oraz 
spełnienia innych warunków, np. odnośnie obsypki rurociągu.  Materiał na obsypkę rurociągu winien 
spełniać analogiczne wymagania, jak materiał użyty do wykonania podsypki. 
 
Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, 
zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na rurę. 
 
Wieloletnie ponad 25 letnie obserwacje odkształceń przewodów termoplastycznych ułożonych w różnych 
warunkach doprowadziły do opracowania poniższego wykresu. 
 
 

Rysunek 1  Odkształcenie przewodów przy różnym stopniu zagęszczenia gruntu 
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Wykres zgodnie z normą prEN 13476-1:2006 [1] dotyczy rur o sztywności obwodowej od SN 2 do SN 16 
KN/m2 ułożonych na głębokości od 0,8 m do 6,0 m. 
Bardzo istotny wpływ na odkształcenie przewodów ma jakość wykonawstwa, podatność gruntu na 
zagęszczenie oraz stopień zagęszczenia. Przy projektowaniu przewodów zalecane średnie odkształcenie 
przewodów nie powinno przekraczać 5 %. Rury o sztywności SN 4, SN 8 należy układać w taki sposób, 
aby początkowe odkształcenie przewodów nie przekraczało 8 % oraz długotrwałe 10%. Dla rur  
o sztywności SN 2 odkształcenie początkowe nie powinno przekraczać 5 %, długotrwałe 8%. Ponieważ 
średnie ugięcie początkowe rur mieści się często w zakresie od  
2 % do 4 %, oczywistym jest, że zmiany wywołane obciążeniami zewnętrznymi lub fachowością 
wykonania instalacji są dosyć istotne. 
Ugięcie rur elastycznych zakopanych w ziemi wzrasta z upływem czasu. Prawie cały wzrost ugięcia ma 
miejsce w trakcie od 1 roku do 2 lat po instalacji i od tego czasu ugięcie będzie ustabilizowane, jak to 
pokazano na Rysunku C.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2  Typowe ugięcie zakopanych rur w funkcji czasu 
 

 95-100%  

87-94% 

"wysokie W"  zagęszczenie 
 

" średnie M"  zagęszczenie 
 

"niskie N"  zagęszczenie 
(nie zalecane) 

O
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en
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u 
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Sztywność obwodowa SN [kN/m2] 
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1  Ugięcie rury 
2  Z ruchem 
3  Bez ruchu 
4  Ugięcie wywołane osiadaniem 
5  Ugięcie instalacji 
6  Czas po instalacji 
7  Faza 1 
8  Faza 2 

 
Końcowe ugięcie będzie osiągane wcześniej jeżeli rura podlega obciążeniom ruchu kołowego. Zmiany 
ugięcia po instalacji zależą głównie od osiadania i konsolidacji otaczającego gruntu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tablica 3  Zalecane grubości warstw i liczba wykonanych zagęszczeń   
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Wyposażenie Liczba zagęszczeń 
(przejść)  

 dla klas zagęszczenia  

Maksymalne grubości 
warstw, po zagęszczeniu dla 

grupy gruntu 
[m] 

Minimalne grubości 
powyżej 

wierzchołka rury 
przed 

zagęszczeniem  

 Dobre Umiarkowan
e 

1 2 3 4 m 

Ubijak nożny lub 
ręczny 
min. 15 kg 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

0,15 

 
 

0,10 

 
 

0,10 

 
 

0,10 

 
 

0,20 

Ubijak wibratorowy 
min. 70 kg 

 
3 

 
1 

 
0,30 

 
0,25 

 
0,20 

 
0,15 

 
0,30 

Wibrator płytowy 
min. 50 kg 
min. 100 kg 
min. 200 kg 
min. 400 kg 
min. 600 kg 

 
4 
4 
4 
4 
4 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0,10 
0,15 
0,20 
0,30 
0,40 

 
  −− 
0,10 
0,15 
0,25 
0,30 

 
  −− 
  −− 
0,10 
0,15 
0,20 

 
  −− 
  −− 
  −− 
0,10 
0,15 

 
0,15 
0,15 
0,20 
0,30 
0,50 

Walec wibratorowy 
min. 15 kN/m 
min. 30 kN/m 
min. 45 kN/m 
min. 65 kN/m 

 
6 
6 
6 
6 

 
2 
2 
2 
2 

 
0,35 
0,60 
1,00 
1,50 

 
0,25 
0,50 
0,75 
1,10 

 
0,20 
0,30 
0,40 
0,60 

 
  −− 
  −− 
  −− 
  −− 

 
0,60 
1,20 
1,80 
2,40 

Walec wibratorowy 
bliźniaczy 
min. 5 kN/m 
min. 10 kN/m 
min. 20 kN/m 
min. 30 kN/m 

 
 

6 
6 
6 
6 

 
 

2 
2 
2 
2 

 
 

0,15 
0,25 
0,35 
0,50 

 
 

0,10 
0,20 
0,30 
0,40 

 
 

  −− 
0,15 
0,20 
0,30 

 
 

  −− 
  −− 
  −− 
  −− 

 
 

0,20 
0,45 
0,60 
0,85 

Ciężki walec 
trójwalcowy (bez 
wibracji)   
min. 50 kN/m 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

0,25 

 
 

0,20 

 
 

0,20 

 
 

  −− 

 
 

1,00 

 
 
Powyższa tablica 3 zawiera maksymalne grubości warstw i liczbę wykonanych zagęszczeń (przejść) 
wymaganych do osiągnięcia klas zagęszczenia dla różnych typów wyposażenia (zagęszczającego) i 
materiałów zasypki strefy rurociągu. Zawiera ona również minimalne grubości pokrycia ponad rurą przed 
zastosowaniem odpowiedniego sprzętu, (zagęszczającego) który może być użyty nad rurą.   
 
Zasypka wykopu 
 
Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zagęszczenia 
obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo sprawdzony, powinny być 
usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do wykopu.  
Materiał używany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie dobierany jak 
materiał obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak należy zwracać uwagę czy w 
gruncie nie występują duże kamienie, które spadając do wykopu mogą uszkodzić rurociąg w wyniku 
przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. 
W trakcie wykonywania zasypki poleca się umieścić nad przewodem taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z 
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym oraz nad przewodami gazowymi siatkę ostrzegawczą koloru 
żółtego, szerokości 40 cm, zgodnie z wymaganiami odnośnie przewodów gazowych. Wymaganie 
odnośnie siatki ostrzegawczej dotyczy głównie obszarów zabudowanych. Jednakże dla późniejszej 
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łatwiejszej identyfikacji przewodów również w terenie niezabudowanym poleca się zastosowanie takiego 
rozwiązania. Dalszą zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami, z zagęszczeniem co 20 cm. 
Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu lub innego, wg zaleceń zawartych w projekcie 
technicznym. średnica ziaren materiału użytego do zasypania wykopu nie powinna przekraczać 300 mm. 
Nie powinno się zrzucać do wykopu kamieni i odłamków skał, gruzu o ostrych krawędziach i większych 
rozmiarach. Grunt nie może być zmarznięty  
i zbrylony. 
Dla rur o średnicy poniżej 400 mm, dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem rury wynosi 
15 cm, materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni, okruchów skalnych większych niż 6 cm. 
Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania 
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). 
Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien być nie 
mniejszy niż 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych pod drogami, 90% 
dla głębokich wykopów powyżej 4m i 85% dla pozostałych przypadków lub zgodny z wytycznymi 
podanymi w projekcie technicznym.  
Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

4.3.6.7 Układanie i montaż rurociągów 
 

4.3.6.7.1 Ogólne zasady układania  i montażu rurociagów 
 
Według istniejących zaleceń montaż przewodów z tworzyw sztucznych można przeprowadzać przy 
temperaturze otoczenia od 00C do 300C, a łączenie z elementami stalowymi i żeliwnymi w temperaturze 
nie niższej niż 50C.  
 
Rozkładanie rur wzdłu ż trasy przewodu 
Przy układaniu rur wzdłuż tras wykopów należy mieć na uwadze następujące wskazówki: 

1. Rury należy układać możliwie najbliżej wykopu, aby uniknąć nadmiernego przemieszczenia. 
Pojedyncze rury (wyjęte z pakietu) powinny spoczywać na równej powierzchni i powinny być 
równomiernie podparte dla zminimalizowania ugięć.  

2. Gdy wykop jest już wykonany, wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, rury należy układać po 
przeciwnej stronie niż odkładany grunt z wykopu. Umożliwia to łatwe przesunięcie rury do 
krawędzi wykopu, a następnie opuszczenie rury na właściwe miejsce zamontowania.  

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, należy ustalić po której stronie odkładany będzie grunt z 
wykopu i rury ułożyć po przeciwnej stronie. Należy pozostawić miejsce na przemieszczanie się 
koparki.  

4. Rury należy układać tak, aby nie były narażone na działanie ciężkiego sprzętu i ruchu kołowego, 
oraz były zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.  

5. Bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego może spowodować, że strona rury 
podlegająca ekspozycji nagrzewa się i wygina. Jeżeli to nastąpi, wygięcie takie może być 
zlikwidowane przez obrócenie rury chłodniejszą stroną do słońca lub przez umieszczenie rury w 
cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza możliwość wyginania się rur w wyniku działania 
promieniowania słonecznego.  

6. Powszechnie praktykuje się, że rury układane są kielichem skierowanym w górę przewodu. 
Należy to uwzględnić przy przenoszeniu rur i układaniu wzdłuż wykopu. 

 
Zalecenia do monta żu ruroci ągów : 
Przy montażu rurociągów powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wykonanie połączeń, 
szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci:  
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie  
z dokumentacją techniczną.  
Do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń (np. 
wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach).  
Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża.  
Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu.  
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości  
w co najmniej 1/4 swego obwodu. 
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W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu, a następnie opuszczać go na dno 
wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, należy oddzielnie wykonać montaż węzłów zawierających 
ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zmontowanych rur już w wykopie.  
Odcinki przewodu zmontowane z rur o średnicy powyżej 315 mm powinny być opuszczane do wykopu 
przy zastosowaniu urządzeń dźwigowych. 
 

4.3.6.7.2 Metody montażu i układania rurociągów  
Z uwagi na materiałowe istnieją dwie metody montażu rurociągów: 

• montaż odcinków rurociągu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. Metoda ta może 
być stosowana przy wykopach wąskoprzestrzennych bez obudowy ścian,  
a przede wszystkim bez poprzecznych poziomych rozpór. Metoda ta dotyczy zwykle rurociągów 
produkowanych w zwojach oraz rur PE w odcinkach o średnicach dn ≤280 mm. 

• montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
 
Monta ż odcinków ruroci ągu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu 
Przewód montowany jest na podkładach drewnianych ułożonych na poboczu wykopu, bądź na pomoście 
drewnianym ustawionym nad wykopem. 
Maksymalna długość montowanego odcinka rurociągu jest praktycznie związana z rozstawem węzłów, 
jednakże zaleca się, aby maksymalna długość nie przekraczała 100 metrów.  
Dopuszcza się opuszczanie przewodu PVC na dno wykopu, jednak należy zwrócić uwagę na: 

• widoczność oznakowania granicy wcisku bosych końców rur w kielichy. Oznaczenia te powinny 
być umieszczone na górnej powierzchni rury i nie powinny zmieniać swojego położenia 
(maksymalnie 0,5-1,0 cm)  

• nie przekraczanie dopuszczalnego ugięcia przewodu podanego w tabeli 1. W tabeli poniżej 
podano wielkości dopuszczalnego ugięcia przewodów z PVC. 

Tablica 4  Dopuszczalne maksymalne ugięcia przewodów PVC 

 
 
Układanie ruroci ągu na dnie wykopu 
 
Układanie pojedynczych rur ma przede wszystkim zastosowanie dla średnic powyżej 225 mm. Ułożenie 
przewodu powinno składać się z:  

• wstępnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;  
• kolejnego wykonywania złącz, przy czym rura zakończona kielichem (do którego jest wciskany 
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bosy koniec następnej rury) powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki i jej 
odpowiednie zagęszczenie (patrz Rozdział "Roboty ziemne").  

 
Wszystkie węzły na przewodzie wodociągowym z rur PVC oraz łuki, kolana i korki należy zabezpieczyć 
przed przemieszczaniem. Rodzaj zabezpieczenia (blok betonowy lub specjalne kształtki) powinien 
określać projekt techniczny. Blok, aby spełniał swoje zadanie, musi być wsparty o nienaruszoną ścianę 
wykopu.  
Dopuszcza się wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie, pod warunkiem wsparcia go na starannie 
ubitym wypełnieniu. Kształtkę z PVC, należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go 
grubą folią lub taśmą z tworzywa. 
Załamanie przewodu w planie przy zamianie kierunku trasy należy wykonać za pomocą odpowiednich 
łuków, zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
Dopuszcza się zginanie na zimno rur wykorzystując ich elastyczność i elastyczność samych złącz, pod 
warunkiem, że odchylenie rur nie spowoduje ugięcia w kielichu większego niż 2o. Praktyczne odchylenia 
w kielichach dla różnych łuków podano w tabelach poniżej. 

Tablica 5 Dopuszczalne odchylenia w kielichu 

 
 
Niedozwolone jest gięcie rur na gorąco. Odchylona rura nie może być nawiercana !!! 
 

4.3.6.7.3 Montaż rur z PVC o gładkich ściankach  
 

4.3.6.8 MONTAŻ RUR KIELICHOWYCH Z PVC O ŚCIANKACH GŁADKICH  

Rury kielichowe gładkie z PVC stosowane są w systemach ciśnieniowych (wodociągowych) oraz 
systemach kanalizacyjnych (bezciśnieniowych). 
 

4.3.6.9 Łączenie rur kielichowych 
 
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy 
prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu  
o rzędnej niższej do punktu o rzędnej wyższej. 

Rury i kształtki z PVC posiadające system uszczelniający Sewer-Lock gwarantują  efektywne, trwałe i 
całkowicie szczelne złącze. W rurach tych wykorzystano technologię produkcji połączeń opartą na 
formowaniu kielicha łącznie z osadzoną w nim na stałe dwuelementową uszczelką.  

Celem wykonania połączenia z tradycyjnymi uszczelkami wargowymi należy tylko:  

• usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego końca kolejnej 
rury, 
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• ustawić współosiowo łączone elementy,  

• posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 

• wcisnąć bosy koniec do kielicha,  

• połączenie jest gotowe! 

Bosy koniec rury należy wciskać aż do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej na 
zewnętrznej powierzchni rury. 

Jeżeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska się do końca kielicha (do oporu), a następnie cofa o 
około 1 cm. Jeżeli połączenie zostanie nadmiernie dociśnięte powodując, że bosy koniec wejdzie zbyt 
głęboko w kołnierz kielicha, może to spowodować utratę elastyczności połączenia. Nierównomierne 
osiadanie wykopu może spowodować, że połączenie takie będzie nieszczelne, nie należy dociskać 
złącza poza wyznaczony na każdej rurze znak. 
 
UWAGA:  

1. Po nasmarowaniu końców bosych rur nie można dopuścić do ich kontaktu z gruntem podłoża, 
ponieważ obcy materiał może przykleić się do pokrytej środkiem poślizgowym powierzchni, a 
następnie zablokować się pomiędzy uszczelką  
i powierzchnią kielicha. W konsekwencji może to doprowadzić do przecieków na złączu . 
Podobna sytuacja może wystąpić przy bardzo silnych wiatrach porywających suche ziarna gruntu 
i przyklejających je do posmarowanej rury. Nie można również doprowadzić do zabrudzenia 
kielicha.  

2. Montując przewody należy upewnić się, że poszczególne odcinki rur ułożone są  
w linii prostej i nie są odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. 
Niewłaściwe ustawienie może utrudniać lub uniemożliwiać montaż. Należy również pamiętać, że 
odchylenie nadmiernie dociśniętego złącza może spowodować jego nieszczelność. 

 

4.3.6.9.1 Montaż złącza 

Wciskanie bosego końca rury PVC do kielicha może być wykonywane z zastosowaniem prostej dźwigni 
przy użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podłużnym za pomocą obejmy 
pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o większych średnicach).  

Przy stosowaniu stalowego drążka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, należy wbić 
stalowy drążek w dno wykopu, a następnie umieścić drewniany klocek na końcu rury od strony kielicha i 
docisnąć rurę do osiągnięcia oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rurę przed 
uszkodzeniem prętem. 

Należy pamiętać, że przy niskich temperaturach układanie za pomocą drążka i klocka drewnianego jest 
trudniejsze, ponieważ niska temperatura powoduje , że pierścienie uszczelniające stają się sztywniejsze. 
Decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montażu rurociągu przy niskich 
temperaturach. 
 
Niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania rury w kielich. 
 

4.3.6.9.2 Cięcie rur 

Przy montażu studzienek, węzłów i armatury na trasie przewodów, zachodzi często konieczność 
skracania odcinków rur o standardowej długości do długości wymaganej przy montażu. 

Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego końca rury. Cięcia dokonuje się piłą mechaniczną lub 
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piłą ręczną np. do drewna. 

Cięcie powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Można to zrealizować przez 
umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do średnicy rury . 

Przycinanie  skracanie kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. 
 
Kolejno ść czynno ści przy ci ęciu rury: 

1. Oznaczyć na powierzchni zewnętrznej rury linię cięcia oraz granicę wcisku rury w kielich w 
odległości od linii cięcia takiej jak długość fabrycznie oznaczona na bosym końcu. 

2. Umieścić rurę w korytku drewnianym tak, aby linia cięcia rury znalazła się naprzeciw szczeliny w 
ściankach korytka. 

3. Przytrzymać rurę w korytku i dokonać cięcia. Przycięta końcówka rury wymaga fazowania.  
4. Wykonać fazowanie końcówki rury za pomocą pilnika  zdzieraka, wg schematu podanego na 

rysunku obok.  
5. Wygładzić powierzchnie cięcia i fazowania oraz wyokrąglić krawędzie za pomocą pilnika  

gładzika. 
6. Posmarować końcówkę środkiem poślizgowym.  

Po wykonaniu tych czynności końcówka bosego końca rury jest gotowa do wsunięcia  
w kielich. 

4.3.6.9.3 Montaż studzienek tworzywowych 
 
Konstrukcja studzienek została zaprojektowana w ten sposób, aby nawet w najtrudniejszych warunkach 
zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości uszkodzenia studzienki, 
a tym samym kanału.  
Studzienki charakteryzują się bardzo dobrą współpracą podczas: 

• przenoszenia obciążeń spowodowanych ruchem drogowym, 
• przenoszenia obciążeń spowodowanych zmianami temperatury, 
• zmiennych warunkach gruntowo-wodnych, 
• możliwości regulacji w czasie remontu nawierzchni.  

 

Roboty ziemne 

Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla swobodnego wykonania połączenia rur ze studzienką. 
Połączenie to wykonuje się analogicznie do połączenia bosego końca i kielicha rury. Dla systemu studni z 
rur gładkich PVC będzie to osadzenie bosego końca rury  
w kielichu kinety (kielichy kinety posiadają system uszczelek wargowych) z jednej strony  
i osadzenia bosego końca wylotu kinety w kielichu rur y PVC z drugiej strony. Podejścia boczne 
przystosowane są do włączenia bosego końca rury PVC.  

Grubość podsypki pod studzienką powinna być taka, jak grubość podsypki pod rurociągiem. Najczęściej 
jest to warstwa o grubości 15 cm. Podsypka, na której ma być posadowiona studzienka może być 
formowana na dwa sposoby: 

1. Wykop należy pogłębić, a studzienkę należy posadowić na podsypce z materiału odkładanego z 
wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zagęszczeniu. 

2. Przywieziony z zewnątrz materiał sypki należy umieścić w wykopie i lekko zagęścić. 
 
Właściwy materiał na podsypkę i wypełnienie wokół rury trzonowej studzienki może być uzyskany przez 
odpowiednią selekcję gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiał użyty na obsypkę studzienki 
(w tym rury trzonowej) musi być taki sam, jak materiał użyty do wykonania obsypki rurociągu. Materiał 
użyty do zasypywania wykopu nie powinien zawierać głazów, ostrych kamieni, brył gliny, kredy lub 
zmrożonej ziemi. Jeżeli rurociąg wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament 
musi posiadać studzienka. 
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Zarówno w przypadku rurociągu jak i studzienki, należy wykonać odpowiednią warstwę wyrównawczą na 
fundamencie. Szczegóły wykonania, granulacja itp. są takie same jak opisano to przy układaniu 
rurociągów. 

 
Monta ż studzienek - zasady ogólne 

Czynności przy montażu studzienek kanalizacyjnych i drenarskich zależą od typu studzienki  
i elementów składowych konstrukcji studzienki. Różnice w wykonawstwie związane są przede wszystkim 
z rodzajem zwieńczenia studzienki przy powierzchni (zakończenie rurą teleskopową z włazem żeliwnym 
czy też pierścieniem i pokrywą betonową lub żeliwną) oraz rozwiązaniem części dolnej studzienki, czy 
jest to studzienka bez osadnika czy z osadnikiem. Przy wykonywaniu studzienki należy uwzględnić 
szczególne wymagania projektu odnośnie poziomów i rzędnych wzajemnego osadzania w studzienkach 
przewodów wlotowych  
i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki. Poniżej podano czynności związane z 
wykonaniem typowych studzienek kanalizacyjnych i drenarskich, przy montażu których uwzględniono 
wszystkie elementy składowe typowych studzienek.  
 
Monta ż studzienki z włazem żeliwnym bez osadnika 
Kompletna studzienka składa się z następujących elementów:  

• kinety (w pełnej gamie średnic i dopływów bocznych); 
• rury trzonowej; 
• teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą, odpowiednią do danego zastosowania, wg projektu.  

Czynno ści monta żu:  
1. Kinetę posadawia się sztywno na właściwie przygotowanej podsypce, poprzez wciśnięcie 

tak, aby wypełnić puste przestrzenie pod jej dnem. Kinetę łączy się z rurociągami 
analogicznie do łączenia rur. Tak posadowioną kinetę zasypuje się do wysokości ok. 15 
cm powyżej wlotów kinety. 

2. Następnie należy przygotować kinetę do montażu rury trzonowej, którą trzeba najpierw 
przyciąć piłą ręczną lub mechaniczną na potrzebną długość.  
Rurę trzonową należy przyciąć do takiej długości, aby rura teleskopowa była zagłębiona 
w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelkę należy oczyścić  
i posmarować środkiem poślizgowym. Końcową część rury trzonowej należy 
przeszlifować w celu usunięcia zadziorów. Przed umieszczeniem rury trzonowej w 
kinecie, należy zmierzyć głębokość, na jakiej rura będzie umieszczona w kinecie 
(odległość pomiędzy wewnętrznym zwężeniem kinety a jej górną krawędzią). Tak 
zmierzony odcinek należy zaznaczyć na rurze pionowej. Przygotowaną rurę trzonową 
należy ręcznie wcisnąć w kinetę do wcześniej zaznaczonej głębokości.  

3. Wokół kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę  
i zasypanie wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia. Warunki wykonania, materiał 
, stopień zagęszczenia i używany sprzęt analogiczne jak dla rurociągów.  

4. Pierścień uszczelniający rury teleskopowej należy oczyścić i posmarować środkiem 
poślizgowym od środka, w miejscu gdzie przesuwa się teleskop. Umieścić teleskop w 
rurze trzonowej i włożyć do włazu pokrywę.  

5. Po zamontowaniu rury teleskopowej należy ustalić poziom włazu żeliwnego za pomocą 
łaty niwelacyjnej.  

6. Przy zasypywaniu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wypełnienie wokół górnej 
części studzienki było rozłożone równomiernie.  
Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić 
przenoszenie zakładanych obciążeń. 

 
 
Monta ż teleskopu 

Przy instalowaniu włazów studzienek w drogach, muszą być zawsze spełnione następujące warunki:  

1. Ramy włazów żeliwnych muszą być zatopione w asfalcie na głębokości min.100 mm (lub 
osadzone w wylewanej płycie betonowej na długości min. 100 mm - patrz rysunek obok)  
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2. W początkowej fazie robót właz powinien być wyciągnięty (uniesiony) ponad 
powierzchnię asfaltu o około 50 mm, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń do 
wykonania następnych robót.  

3. Podstawową sprawą jest całkowite usunięcie piasku lub żwiru z górnej części studzienki. 
Asfalt musi całkowicie przylegać do żeliwnej ramy włazu. 

4. Właz powinien być osadzony (wciśnięty) w gorący asfalt, który musi być bardzo dobrze 
upakowany pod ramą włazu.  

5. Żwir, ewentualnie piasek, musi być bardzo dobrze zagęszczony w obszarze wokół rury. 

6. Górna powierzchnia włazu musi być zlicowana z powierzchnią dywanika asfaltowego, nie 
poniżej i nie powyżej powierzchni jezdni. 

7. Powierzchnię drogi można walcować łącznie z zainstalowanym włazem studzienki. 

8. Należy zastosować takie środki ostrożności, aby żwir, piasek lub asfalt nie dostawały się 
do wnętrza studzienki w czasie instalacji. 

 
Studzienki muszą być zawsze przygotowane w taki sposób, aby była możliwość osadzenia włazu w 
asfalcie na minimum 100 mm. Trzeba zachować ostrożność w czasie przemieszczania, instalowania a 
szczególnie podczas zasypywania wykopów, aby nie uszkodzić studzienek. 
 
Monta ż studzienki z włazem żeliwnym i osadnikiem 

Studzienka składa się z: 
• rury trzonowej z osadnikiem, 
• dna, zakończonego 
• teleskopu włazem żeliwnym z pokrywą. 

 
Czynno ści przy monta żu studzienki:  

1. Najpierw przygotowuje się rurę trzonową z osadnikiem. Część osadową uzyskuje się poprzez 
wycięcie na odpowiedniej wysokości otworów wlotowych i wylotowych rurociągów w studzience. 
Wylot ze studzienki umiejscawia się na wysokości zależnej od projektowanej pojemności 
osadnika. W standardowych wykonaniach otwory wylotowe umieszczone są na wysokości 250 
mm lub 560 mm nad dnem. 

2. W otwory wlotowy i wylotowy należy włożyć uszczelkę, w którą wciska się odpowiedni króciec. W 
razie potrzeby wylot ze studzienki można zasyfonować przy pomocy odpowiedniej kształtki. Do 
tego celu wykorzystać można np. dwa łuki 45o. 

3. Przycina się rurę trzonową do wymaganej wysokości. 

4. Zamyka się dno studzienki pokrywą. 

Rurę trzonową zamkniętą od dołu dnem i przyciętą do odpowiedniej wysokości należy posadowić na 
sztywno na właściwie przygotowanej podsypce, poprzez wciśnięcie tak, aby wypełnić puste przestrzenie 
pod dnem i następnie wykonuje się czynności 6-9 opisane przy montażu studzienki z włazem żeliwnym, 
bez osadnika, przy uwzględnieniu warunków 1-8 dotyczących "Montażu teleskopu". 

 
4.3.6.10 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1610 [C3], która zastąpiła normę PN-92/B-10735 [B17].  



 ST-04 Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie SUW 

  
  
  

 

RRoozzbbuuddoowwaa  SSttaaccjj ii   UUzzddaattnniiaanniiaa  WWooddyy  KK oobbyyllnniiee  GGmmiinnaa  ŁŁ uubbnniiaannyy  
2288

Badanie szczelności przewodów (oraz studzienek kanalizacyjnych) powinno być prowadzone z użyciem 
powietrza (metoda L) lub z użyciem wody (metoda W). Mogą być przeprowadzone oddzielne próby 
szczelności rur i kształtek oraz studzienek, np. badania szczelności rur  
i kształtek powietrzem, natomiast studzienek wodą. Wstępną próbę można przeprowadzić przed 
wykonaniem obsypki, jednak z uwagi na możliwość przemieszczenia się przewodów po wykonaniu 
zasypki, zagęszczeniu, wyjęciu szalunku, jako ostateczne potwierdzenie szczelności całego przewodu 
powinno być wykonanie próby szczelności po wykonaniu zasypki wykopu, usunięciu oszalowania.  

Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem oraz najszybszym jest badanie szczelności przewodów metodą 
powietrzną „L” niż metodą wodną „W”,  zwłaszcza w przypadku dużych średnic przewodów i długich 
odcinków. Czas badania dla przewodów w zależności od wybranej jednej metody wynosi od 1,5 min. do 
24 min. Najkrótszy czas badania występuje przy metodzie LD przy najwyższym ciśnieniu próbnym Po = 
20 kPa. Przy badaniu metodą powietrzną dopuszcza się wykonywanie wielu powtórzeń, w przypadku 
wykrycia i usunięcia usterki.  

W badaniu metodą wodną sporym utrudnieniem jest dostępność wody, konieczność odpowiedniego 
zaplanowania odwodnienia rurociągu, dostępność sieci deszczowej lub innego miejsca dla zrzutu wody 
lub konieczność jej wypompowania.  

Zgodnie z normą PN-EN 1610 (pkt. 13.1) w przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu 
rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację wg indywidualnej dokumentacji.  

Badanie szczelno ści z u życiem powietrza (metoda L) 

Parametry badania przewodów kanalizacyjnych oraz studzienek kanalizacyjnych należy przyjmować 
zgodnie z tablicą 6. Przedstawione 4 metody badań są równorzędne. Podczas badania szczelności 
przewodów kanalizacyjnych metodą powietrzną o dużych średnicach należy zachować szczególną 
ostrożność, stosować szczelne zamknięcia.  

 

Tablica 6 Parametry badania szczelności przewodów kanalizacyjnych metodą powietrzną (metoda L) 

Materiał 
przewodu 

Metoda 
badań P5 min  

[kPa] 
Po  

[kPa] 
ΔP  

[kPa] 

Czas badania t [min] 

DN 
100 

DN 
200 

DN 
300 

DN 
400 

DN 
600 

DN 
800 

DN 
1000 

Rury 
betonowe 
nasiąknięte 
wodą i 
pozostałe 
materiały 

LA 1,1 1 0,25 5 5 7 10 14 19 24 

LB 5,5 5 1 4 4 6 7 11 15 19 

LC 11 10 1,5 3 3 4 5 8 11 14 

LD 22 20 1,5 1,5 1,5 2 2,5 4 5 7 

Kp     0,058 0,058 0,040 0,030 0,020 0,015 0,012 

P5 min [kPa]  – ciśnienie początkowe t = 5 min. podwyższone o 10% Po powyżej ciśnienia próbnego 
atmosferycznego 

Po [kPa]  – ciśnienie próbne powyżej ciśnienia atmosferycznego 

ΔP [kPa]  – dopuszczalny spadek ciśnienia 
t [min] – czas badania 

 Czas t [min] można obliczyć z następującej formuły: 

[min]ln
1

pp

p

K
t

o

o

p ∆−
⋅=  

Czas t jest zaokrąglany do 0,5 minuty, gdy min5≤t oraz do 1 minuty, gdy min5>t  

Dla rur betonowych nasiąkniętych wodą oraz pozostałych materiałów 
DN

K p

12= , 
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058,0max ≤pK  

ln = loge 
 

Należy zwrócić uwagę, że początkowe ciśnienie próbne P 5 min powinno być przez 5 minut wyższe od 
ciśnienia Po o ok. 10%, po tym czasie należy obniżyć ciśnienie próbne do ciśnienia Po. 

Badanie studzienek metodą powietrzną jest w praktyce trudne, dlatego rzadko bada się je tą metodą. 
Jednak  jeżeli wyniki są poprawne, to czas badań studzienek za pomocą powietrza można przyjmować o 
połowę niższy niż dla przewodu o równoważnej średnicy. 

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru spadku ciśnienia powinny mieć dokładność do 10% wartości ΔP.  

Dokładność czasu pomiaru powinna wynosić 5 s. 

Do badania szczelności metodą powietrzną potrzebny będzie kompresor, korki pneumatyczne (min. 2 szt. 
umieszczane w przewodach pomiędzy studniami), agregat prądotwórczy, sprzęt pomiarowy, np. 
komputer z przetwornikiem ciśnienia powietrza na impuls elektryczny. 
 
Interpretacja wyników próby szczelno ści z u życiem powietrza 

Jeżeli dla wybranej metody spadek ciśnienia badanego przewodu w czasie podanym w tablicy 6 będzie 
niższy niż ΔP [kPa], to przewód spełnia wymogi szczelności. Dla metody powietrznej mogą być 
wykonywane kilkakrotnie próby szczelności.  

Badanie szczelno ści z u życiem wody (metoda W) 

Ciśnienie próbne będzie wynikać z zagłębienia przewodu, przy wypełnieniu badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu w dolnej lub górnej studzience. Ciśnienie próbne nie może by większe niż 50 
kPa (≈ 5,1 m H2O) oraz mniejsze niż 10 kPa (≈ 1,0 m H2O) licząc od poziomu wierzchu rury. 

Po wypełnieniu wodą przewodów i/lub studzienek należy na ok. 1 godz. pozostawić przewód w celu 
stabilizacji.  

Czas badania przewodów powinien wynosić 30±1 min.  

Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego, poprzez uzupełnianie 
wodą do maksymalnego poziomu. Należy rejestrować ilość wody uzupełnianej w czasie badania oraz 
wysokość słupa wody ciśnienia próbnego. 
 
Próbę szczelności należy przeprowadzić po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. zasypki wstępnej 
grubości 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie złącza muszą być odkryte dla możliwości sprawdzenia 
ewentualnych nieszczelności. Szczelność przewodów oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna 
gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego. 
Podczas próby należy prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek.  
W przypadku stwierdzenia nieszczelności badanego odcinka kanału należy poprawić uszczelnienie i 
powtórzyć wykonanie próby szczelności. 
 
Interpretacja wyników próby szczelno ści z u życiem wody 

Jeżeli ilość dodanej wody nie będzie przekraczać poniższych wartości, należy uznać,  
że przewód spełnia wymogi szczelności: 

1. 0,15 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów 

2. 0,20 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi 

3. 0,40 l/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych 
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Uwaga: Powierzchnia w m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

Dla przewodów o dużej średnicy powyżej DN 1000 mm mogą być wykonane próby szczelności 
poszczególnych złączy, zamiast badania szczelności całego przewodu. 

Warunki badania szczelności złączy z użyciem powietrza dla rur powinny być zgodne z opisaną metodą 
„L” i powinny być ustalone indywidualnie. 
 
Podczas badania pojedynczych złączy metodą wodną, przyjmuje się, że wielkość powierzchni odpowiada 
1 m długości przewodu, jeśli nie ustalono inaczej.  

Warunki badania szczelności złączy metodą wodną powinny być zgodne z opisaną metodą „W” przy 
ciśnieniu próbnym 50 kPa. 
 
10 kPa = 0,1 bar = 0,09869 atm = 0,10197 kg/cm2 =  1,019 m słupa wody H2O (≈ 1,0 m H2O) 
 
50 kPa = 0,5 bar = 0,493 atm = 0,5098 kg/cm2 = 5,098 m słupa wody H2O (≈ 5,1 m H2O) 

Jednostki ciśnienia 

1 kPa = 0,01 bar  = 0,009869 atm = 0,010197 kg/cm2 = 0,10197 ciśnienie słupa wody m H2O  

 
Próba szczelno ści na eksfiltracj ę  

Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację:  

1. Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między 
studzienkami rewizyjnymi.  

2. Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki, 
a w miejscach łuków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed 
rozszczelnieniem się złącz podczas wykonywania prób szczelności. 

3. W przypadku zamontowania rur z uszczelką Sewer-Lock. producent dopuszcza zakrycie 
gruntem (obsypką) całych rurociągów przed wykonaniem prób szczelności. 

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione za pomocą 
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w 
sposób zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby. 

5. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m 
poniżej dna wykopu. 

6. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o 
co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 

7. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła 
wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać 
dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 1 godzinę 
w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 

8. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w 
studzience górnej. Czas próby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m, 60 min dla 
odcinka przewodu powyżej 50m. 

Próba szczelno ści na infiltracj ę 

Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić czy na badanym odcinku nie występują zamontowane 
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urządzenia. Należy sprawdzić zamknięcia wszystkich bocznych odgałęzień.  
Należy również zabezpieczyć przewody przed wyporem wody gruntowej, uwzględniając poziom 
zwierciadła wody  gruntowej przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu. 
Pomiar dopływu wody dokonuje się w kolejności od końcowej studzienki zgodnie  
z osadzaniem. 
Podczas badania szczelności na infiltrację należy obserwować poziom wody w studzience kanalizacyjnej. 
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu świadczy o wystąpieniu nieszczelności. 
 
Norma PN-EN 1610 nie podaje metody oraz parametrów badania przewodów kanalizacyjnych na 
infiltrację. Jeżeli technicznie będzie możliwe wytworzenie podciśnienia  
w przewodach, to przewody takie mogą być badane na infiltrację metodą podciśnieniową powietrzną. 
Parametry ciśnienia próbnego -Po (np. -20 kPa dla metody LD) można przyjąć analogicznie jak podane w 
tablicy 6 metody powietrznej „L”.  

Pomiar wielko ści pocz ątkowego ugi ęcia rury kanalizacyjnej 

W przypadku, gdy głębokość przykrycia układanych rur przekracza 3-4 m, wskazane jest sprawdzenie, 
czy dopuszczalna wielkość ugięcia długotrwałego (ostatecznego) nie zostanie przekroczona. W tym celu, 
w ciągu 24 godzin po całkowitym zasypaniu wykopu, należy zmierzyć rzeczywistą wielkość ugięcia 
początkowego rury. Aby wyznaczyć wartość ugięcia początkowego należy dokonać pomiaru pionowej 
średnicy wewnętrznej d1 przed wykonaniem zasypania wykopu, a następnie dokonać takiego samego 
pomiaru d2 po 24 godzinach od zakończenia zasypania wykopu, kiedy rura jest całkowicie obciążona. 
(patrz rys. poniżej). Próbę przeprowadza się specjalnym urządzeniem wprowadzanym do wnętrza rury, 
na odległość min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Zmiana średnicy pionowej wyrażona jako procent 
średniej średnicy rury nieodkształconej, jest wtedy ugięciem początkowym: 

 

( )
%100

ed

dd

d n

21

n

v

−
−=

δ
 

gdzie: 

dn - średnica zewnętrzna rury [mm] 
e - grubość ścianki rury [mm] 
d1, d2 - średnice wewnętrzne rury, odpowiednio przed zasypaniem i po zasypaniu wykopu [mm] 
 
Wielkość początkowego pionowego odkształcenia rury nie powinna przekraczać 3-4%. 

4.3.7 PROJEKTOWANE ODWODNIENIE WYKOPÓW  
W podłożu nie stwierdzono obecności wód gruntowych w całym przelocie obecnego rozpoznania, 

tzn. aż do głębokości 3,0 m pod powierzchnię terenu. 
W przypadku stwierdzenia miejscowej obecności wody gruntowej należy założyć konieczność 

prowadzenia prac odwodnieniowych stałego lub okresowego i miejscowego odwadniania wykopów. 

Projektuje się następujące sposoby odwodnienia wykopów: 
• odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach  

z kręgów żelbetowych na dnie wykopu. Wydajność pomp do 10,0 l/s. Odwodnienie 
wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu. 

• w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo- wodnych - odwodnienie igłofiltrami, 
ułożonymi dwustronnie w odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. Przewiduje 
się, na odległości 25,0 m, zastosowanie dwóch zestawów igłofiltrów (po jednym zestawie 
na każdą stronę wykopu). Wydajność z jednego igłofiltra przy piaskach gliniastych 
wynosi 0,2-0,25 m3/h; wydajność ze 100 m odwodnienia wynosi 30-40 m3/h. Rurociąg 
należy wykonywać odcinkami o długości 50 m. Odcinek ten obsługują 4 zestawy 
igłofiltrów oraz 4 pompy. 
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Czas pracy urządzeń do odwodnienia odcinka dł. 50,0 m dotyczy wykonania podłoża, ułożenia 
kanału oraz wykonania obsypki. Przyjęto czas pracy urządzeń 100 godz. 

Zmiana sposobu odwodnienia może zaistnieć w szczególnych przypadkach: 
• przy wyższym poziomie wód gruntowych poprzez zagęszczenie rozstawu 

igłofiltrów, 
• przy niższym poziomie wód gruntowych – poprzez rzadsze rozstawienie 

igłofiltrów, 
• w przypadku braku wody gruntowej – nie stosowanie igłofiltrów. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy  dobrać  do  aktualnie  panujących 
warunków gruntowo-wodnych i uzgodnić go z projektantem i inspektorem 
nadzoru. 
 
 

4.4 SPRZĘT. 
Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być bezpieczny, sprawny, sprawdzony  
i posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Sprzęt powinien być dostosowany do specyfiki prowadzonych robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

 samochodów dostosowanych do transportu rur; 
 samochodów samowyładowczych do transportu ziemi; 
 koparek; 
 żurawi budowlanych samochodowych; 
 spycharek kołowych lub gąsiennicowych; 
 sprzętu do odwadniania wykopów; 
 sprzętu do zagęszczania gruntu; 
 wciągarek mechanicznych; 
 sprzętu do przeprowadzenia prób ciśnieniowych oraz dezynfekcji rurociągów; 
 sprzętu do zgrzewania rurociągów polietylenowych. 
 beczkowozów 

4.5 KONTROLA JAKO ŚCI  

4.5.1 Ogólne zasady 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót  
w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następujące badania:  

 zgodności z Dokumentacją Projektową 
 wykonania wykopu i podłoża 
 umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m 
 materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
 ułożenia przewodów: 
 głębokości ułożenia przewodu,  
 ułożenia przewodu na podłożu,  
 odchylenia osi przewodu,  
 odchylenia spadku,  
 zmiany kierunków przewodów. 
 kontrola połączeń przewodów szczelności przewodu 
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 prawidłowości zamontowania studzienek 
 wykonania zasypki i zagęszczenia wykopu 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta  
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne.  

4.6  OBMIAR  ROBÓT   

4.6.1 Ogólne  zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów . 

4.6.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót  zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wykonanie robót winno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i (ST) oraz 
obowiązującymi przepisami i normami , których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału. 

4.6.3 Jednostki  obmiarów robót  
m2 ( metr kwadratowy )  wykonanych i odebranych robót budowlanych ,  

m ( metr ) wykonanego i odebranego rurociągu 

szt. ( sztuk )  kształtek, włazów, wpustów itp  

kpl (komplet) np. studzienki kanalizacyjnej, skrzynki ulicznej do zasuw itp. 

r-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych robót  ręcznych  i mechanicznych . 

4.7 ODBIÓR  ROBÓT  

4.7.1 Rodzaje odbiorów robót   
W zależności od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają etapom odbioru  : 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

odbiorowi robot częściowych, 

odbiorowi ostatecznemu, 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

4.7.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu  
Odbiór zanikających i ulegających zakryciu podlega na finalnej ocenie ilości  i jakości 
wykonywanych  robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu . 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót . 

Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

4.7.3 Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i jakości wykonanych części  robót . Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak  przy odbiorze  ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru . 

4.7.4 Odbiór  ostateczny 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych  

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót  
z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku  niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru  ostatecznego. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem  do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty : 

 dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy , 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów  umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne ) 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 próby ciśnieniowe z wynikiem pozytywnym 
 protokóły odbiorów robót zanikających i częściowych 
 dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały ) 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
 rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz  protokóły odbioru  

i przekazania tych robót   
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Wyniki badań połączeń zgrzewanych przewodów polietylenowych 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych, 
 protokoły badań szczelności całego przewodu.  
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających  wyznacza komisja. 
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4.7.5 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym  w okresie gwarancyjnym . 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

4.8 PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

Podstawę płatności stanowi protokół odbioru robót oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawcą. 
 

4.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 

- PN-B-04481:1988                   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

- PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  
i   badania przy odbiorze 

- PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne, wykopy otwarte dla przewodów wodnych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu 
znakowanie, sterowanie jakością 

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 

- PN-EN 752-1:2000  Zewnętrze systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu. 

- PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

- PN-EN 206-1:2003/A2:2006   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-H-74051-00:1987  Włazy kanałowe . Ogólne  wymagania i badania 

- PN-H-74051-02:1987  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

- PN-H-74080-01:1988 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 
Wymagania i badania 

- PN-H-74080-04:1988  Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

- PN-H-74086:1964  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

- PN-B-10725/1981  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-M-74081/1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 
wodnych i gazowych. 

- PN-B-09700-1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów 
wodociągowych. 

- PN-H-74253:1960 Rury stalowe bez szwu przewodowe kołnierzowe z obrzeżami 
wywijanymi – Wymiary. 

-  PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej układane pod ziemią i nad ziemną. 
Polietylen (PE).Część I. Wymagania ogólne. 
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-  PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej układane pod ziemią i nad ziemną. 
Polietylen (PE). Część II. Rury. 

-  PN-EN 13244-3:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej układane pod ziemią i nad ziemną. 
Polietylen (PE). Część III. Kształtki. 

-  PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

-  PN-M-74091:1989 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie  nominalne  
1 MPa. 

-  PN-M-74082:1998  Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów.  

 

Inne dokumenty. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydana przez Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.IX.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn  
i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  i drogowych. Dz.U. z 2001 r.  Nr 118 poz. 
1263. 
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SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  

SSTT--  0055  

WWYYKKOONNAANNIIAA  II  OODDBBIIOORRUU  RROOBBÓÓTT  

RROOBBOOTTYY  MMOONNTTAAŻŻOOWWEE  IINNSSTTAALLAACCYYJJNNEE  

MMOONNTTAAŻŻ  UUZZBBRROOJJEENNIIAA  WW  NNOOWWOOBBUUDDOOWWAANNYYMM  OODDSSTTOOJJNNIIKKUU  

PPOOPPŁŁUUCCZZYYNN    

  

  
  

Kod CPV-  
Nazwy i kody :  dział 45000000-7  Roboty budowlane 
grupy robót –   
  45100000-8      Przygotowanie terenu pod budowę 
  45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

  45300000-0    Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 

 
 
 
 
 

Opracowała:            mgr inż. Lucyna Majek 
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55  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0055--0055..  MM oonnttaażż  
uuzzbbrr oojj eenniiaa  ww  nnoowwoobbuuddoowwaannyymm  ooddssttoojj nniikkuu  ppooppłłuucczzyynn    

5.1 Wstęp 

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową odstojnika popłuczyn wykonaniem uzbrojenia wewnętrznego  

5.1.2 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45247270-3 Prace budowlane dotyczące budowy zbiorników 
45252120-5  Zakłady uzdatniania wody pitnej 

5.2 Odstojnik popłuczyn,  
 

Odstojnik ma na celu przejęcie objętości popłuczyn z płukania jednego filtra tj. 13,1m3, oraz 
sedymentację osadów przez min. 2h. 

Popłuczyny z płukania 1 filtra zgromadzone zostaną w odstojniku popłuczyn składającym się z 
trzech studni φ2000 i H= 2,6 m połączonych dołem i górą rurociągami φ200 posadowionych na wspólnym 
fundamencie. Odstojnik zaprojektowano jako podziemny. Odstojnik wyposażono we włazy żeliwne typu 
lekkiego do usuwania osadu oraz odpowietrzenia. 

W ostatniej komorze odstojnika projektuje się montaż pompy ściekowej do wody zanieczyszczonej 
o wydajności Q=~4,00m3/h i H=3,5m, N=370W. Wydajność projektowanej pompy dostosowana jest do 
możliwości odbioru ścieków przez istniejący kanał sanitarny, do którego wpinamy się z kanalizacją. Zrzut 
ścieków przemysłowych nie powinien trwać nie mniej niż 4 h/dobę. 
 

Wymiary odstojnika 

� Średnica pojedynczej komory   φ2000 mm 
� Ilość komór    3 szt. 
� Wysokość warstwy osadowej   0,40 m 
� Wysokość warstwy ściekowej  1,40 m 
� Wysokość całkowita  3,00 m 
� Objętość części osadowej  14,70 m³ 
� Objętość części użytkowej  17,0 m³ 
� Objętość całkowita  24,50 m³ 
 
Odstojnik ma na celu przejęcie objętości popłuczyn z płukania jednego filtra tj. 13,1m3,  

Filtry płukane co 5 dni – dziennie wypłukany zostanie 1 filtr.  
 

5.3 MATERIAŁY 
Wymagania: 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej  należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami materiały 
zestawione poniżej. 
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1. Odstojnik popłuczyn 

 

POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE 
ŚREDNICA 

NOM./ZEWN. (PVC) 
ILOŚĆ 
[SZT.] 

1 pompa zatapialna do wody brudnej  

  

1 

  o wydajności Q=4,0 m3/h   

  wysokość podnoszenia 3,5 m sw   
  moc 370W   
2 śrubunek króćce stożkowe gwint zewnętrzny /spaw 32-11/4" 1 

3 
zawór zwrotny kulowy ze stali nierdzewnej ASI 304 
końcówki gwintowane wewnętrznie  dn40-1 1/2" 1 

4 kolano 900 ze stali nierdz. dn40/ dz48,3x3,2 1 

5 tuleja kołnierzowa PE SDR17 + KOŁNIERZ  dn40d50 1 

8 kołnierz ze stali nierdzewnej  dn40d50 3 

9 redukcja ze stali nierdzewnej ASI304  
DN32dn40/d42,4x3,2-
48,3x3,2 1 

10 deflektor ze stali nierdzewnej ASI304    1 

11 
kompletne studnie betonowe Hw=2800mm Hc=3600mm 
(wg. rys.) ø2000 3 

 Rury WODOCIAGOWE stal nierdzewna ASI 304  
 φ 48,3x3,2 l=1,3m  
 Rury WODOCIAGOWE PVC (PN10)  
 φ 200 PVC  l=2,0m  
 φ 160 PVC l=2,0m  

 
 

5.3.1 Parametry techniczne zastosowane armatury w odstojniku 

1. Pompy zatapialna  .  
 

Parametry: 

Przepływ  4,00m3/h 
Wysokosc podnoszenia H=3,5 m s.w. 
Rodzaj urządzenia 

Pompa jednostopniowa z wirnikiem półotwartym , wyposażona w płaszcz ze stali nierdzewnej do 
chłodzenia podczas pracy. Dolna część z otworami zapobiega zasysaniu przez pompę cząstek 
większych niż te, na które pompa została zaprojektowana. Część z otworami jest zaciśnięta na 
korpusie pompy. Pompa bez łącznika pływakowego, do pracy automatycznej.  

5.4 Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST .00.: „Wymagania ogólne". Do 

wykonania technologii  należy użyć następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy  

 samochód samowyładowczy  

 samochód skrzyniowy 
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 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym  

 żuraw samojezdny kołowy do 5 t 

 przyczepa skrzyniowa 4.5 t  

 ciągnik kołowy  

 żuraw samochodowy 7-10,0 t 

 spawarka elektryczna 

 koparka 0.25 m3 

 przyczepa niskopodwoziowa  

 żuraw samochodowy 4 t  

5.5 TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. .00.: „Wymagania ogólne".  

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.6 WYKONANIE ROBÓT 

5.6.1 Wymagania ogólne 
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00. 

5.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.7.1  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.: „Wymagania ogólne" 

5.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z 

Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W ramach kontroli jakości należy: 

� poddać rurociągi próbie szczelności , 

� sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń 

� sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, 

� sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów 

� sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów i armatury pomiarowej. 

5.7.3 Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
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5.7.4 Kontrola jako ści wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

5.8 OBMIAR  ROBÓT   

5.8.1 Ogólne  zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych  
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do rejestru obmiarów . 

 

5.8.2 Czas przeprowadzenia obmiaru   
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót  zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem . 
Wykonanie robót winno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i  (ST) oraz 
obowiązującymi przepisami i normami , których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału . 

 

5.8.3 Jednostki  obmiarów robót  
m2 ( metr kwadratowy )  wykonanych i odebranych robót budowlanych ,  

m ( metr ) wykonanego i odebranego rurociągu 

szt. ( sztuk )  kształtek, włazów, wpustów itp  

kpl (komplet) np. studzienki kanalizacyjnej, skrzynki ulicznej do zasuw , urządzeń itp. 

r-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych robót  ręcznych  i mechanicznych . 

 

5.9 ODBIÓR  ROBÓT   

5.9.1 Rodzaje odbiorów robót   
W zależności od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają etapom odbioru  : 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi robot częściowych, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

5.9.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu  
Odbiór zanikających i ulegających zakryciu podlega na finalnej ocenie ilości  i jakości 
wykonywanych  robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu . 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót . 

Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru . 

5.9.3 Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i jakości wykonanych części  robót . Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak  przy odbiorze  ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru . 

5.9.4 Odbiór  ostateczny 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych  

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z 
dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku  niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru  ostatecznego. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem  do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty : 

 dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy , 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów  umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne ) 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 próby ciśnieniowe z wynikiem pozytywnym 

 protokóły odbiorów robót zanikających i częściowych 

 dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały ) 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

 rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz  protokóły odbioru i 
przekazania tych robót   

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Wyniki badań połączeń zgrzewanych przewodów polietylenowych 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
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- protokoły z odbiorów częściowych, 

-protokoły badań szczelności całego przewodu.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających  wyznacza komisja. 

5.9.5 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym  w okresie gwarancyjnym . 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad w punkcie „Odbiór ostateczny robót” 

5.10  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi protokół odbioru robót oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawcą. 

5.11 Normy związane 
Roboty ziemne: 
 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 

PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania 
ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 
Wykonawcę ściśle obowiązują „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” obowiązujące w Polsce. 
W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypełnić wszystkie warunki realizacji inwestycji określone 
w uzgodnieniach. 
Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy, pod warunkiem, że ich zastosowanie zapewni, co 
najmniej taką samą jakość wykonania. 
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7. Specyfikacja techniczna ST-07 –roboty drogowe 
 

7.1. WSTĘP 

7.1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są Wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót drogowych. 

7.1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.  
 

7.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

7.1.3.1.  Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ-
rzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projek-
towej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

7.1.3.2.  Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację pro-
jektową: 
−       Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projek-

tową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
−       Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ra-

mach ceny kontraktowej. 

7.1.3.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, który podejmie decyzję o wpro-
wadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elemen-
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tów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą prze-
kraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

7.1.3.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 

7.1.3.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczą-
ce ochrony środowiska naturalnego. 

7.1.3.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako re-
zultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

7.1.3.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez upraw-
nioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicz-
nych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uży-
cie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

7.1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

7.2. Materiały 

7.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-
znaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje doty-
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czące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również od-
powiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

7.2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli bę-
dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

7.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 

7.3.  Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-
nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej do-
kumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST. 

7.4.  Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7.5.  Wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wy-
konawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych do-
starczonych Wykonawcy na piśmie przez Inwesora. 
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 Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inży-
niera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

7.6.  Kontrola jako ści robót 

7.6.1.  Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnie-
nia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykony-
wania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-
wany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-
żoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badaw-
czy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm okre-
ślających procedury badań. 
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 Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonaw-
ca. 

7.6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-
bieństwem wytypowane do badań. 
 Przedstawiciel Inżyniera będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.6.4.  Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

7.6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Inwestor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miej-
scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
 Inwestor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 Inwestor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-
ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są obję-
te certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a  
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-
czone przez Wykonawcę Inwestorowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.7.  Odbiór robót 

7.7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    odbiorowi częściowemu, 
c)     odbiorowi ostatecznemu, 
d)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inżyniera projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jed-
nak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżynie-
ra. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżyniera na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumen-
tacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

7.7.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

7.7.4. Odbiór ostateczny robót 

7.7.5. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez przedstawiciela Inżyniera zakończenia robót. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inży-
niera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w war-
stwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbio-
ru ostatecznego. 
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 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wy-
magań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporzą-

dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub za-

mienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  

i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, ener-

getycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urzą-
dzeń, 

9.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.7.7. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

7.8. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO ME-
CHANICZNIE  

 

7.8.1.  WSTĘP 
7.8.1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczą-
ce wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznie. 
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7.8.1.2.  Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykony-
waniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

7.8.2.  Materiały 
7.8.2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

7.8.2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i oto-
czaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

7.8.2.3. Wymagania dla materiałów 

7.8.2.3.1.  Uziarnienie kruszywa 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabili-
zacji mechanicznej 

 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziar-
nienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

7.8.2.3.2.  Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 
    Wymagania   
  

Lp. 
  

Wyszczególnienie Kruszywa łamane 
  

Badania 
  właściwości Podbudowa 

zasadnicza 
według 

      
1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 PN-B-06714 

-15 
2 Zawartość nadziarna, % 

(m/m), nie więcej niż 5 
PN-B-06714 

-15 
3 Zawartość ziarn nieforem-

nych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 
PN-B-06714 

-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

  
1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pię-
cio-krotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 70 
BN-64/8931 

-01 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

  
  

35 
  

30 

  
  

PN-B-06714 
-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 3 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamra-
ża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

  
5 

PN-B-06714 
-19 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

  

- 

PN-B-06714 
-37 

PN-B-06714 
-39 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

  
1 PN-B-06714 

-28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

  
  

80 

120 

  
  

PN-S-06102 
 

 
 
 
 

   



Specyfikacje Techniczne 
ST-07. Roboty drogowe 
 
 
 

 

__________________________________________________________________ 
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kobylnie Gmina Łubniany 

 
 

14 

7.8.2.3.3. Woda 
 Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

7.8.3.  Sprzęt 
7.8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

7.8.4. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie po-
winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) grabi do rozprowadzenia, ułożenia i wyprofilowania warstwy odsączającej lub małej spycharki, 
b) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

7.8.5. Transport 

7.8.6.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

7.8.6.1. Transport materiałów 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

7.8.7. Wykonanie robót 
7.8.7.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
7.8.7.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno być odpowiednio zagęszczone oraz wyprofilowane zgodnie z 
założeniami dokumentacji projektowej. 

7.8.7.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej osta-
teczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej war-
stwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków  
i rzędnych wysokościowych.  
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niż-
sza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomier-
nie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

7.8.8. Kontrola jakości robót 
7.8.8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

7.8.8.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te po-
winny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.  
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7.8.8.3. Badania w czasie robót 

7.8.8.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
 Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie 

    
Ilość badań 

 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 

2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 3 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

1 

7.8.8.3.2.  Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy po-
bierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bie-
żąco przekazywane Inżynierowi. 

7.8.8.3.3. Wilgotność mieszanki  
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

7.8.8.3.4.  Zagęszczenie podbudowy 
 Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się, aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęsz-
czenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowa-
dzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla warstwy konstruk-
cyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

  ≤   2,2 

7.8.8.3.5.  Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  
w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy  
w obecności Inżyniera. 
 
 
 



Specyfikacje Techniczne 
ST-07. Roboty drogowe 
 
 
 

 

__________________________________________________________________ 
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kobylnie Gmina Łubniany 

 
 

16 

7.8.8.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

7.8.8.4.1.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  
tablicy 3. 

  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna ilość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  2 

2 Równość podłużna 
2 razy łatą 

3 Równość poprzeczna 2 

4 Spadki poprzeczne 2 

5 Grubość podbudowy  3 

6 Nośność podbudowy: 1 

7.8.8.4.2. Szerokość podbudowy  
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej  co najmniej o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

7.8.8.4.3. Równość podbudowy  
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie  
z BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 

7.8.8.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
 Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ± 0,5 %. 

7.8.8.4.5.  Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż dla podbudowy 
zasadniczej ± 10%. 

7.8.8.4.6.  Nośność podbudowy 
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4. 
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cechy podbudowy 
  Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźni-
ku wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

  

Maksymalne ugięcie sprę-
żyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od pierw-
szego ob-

ciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 

100 

120 
140 
180 

 
7.8.8.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

podbudowy 

7.8.8.5.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie za-
pewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i po-
wtórne zagęszczenie. 

7.8.8.5.2.  Niewłaściwa grubość podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowied-
nią głębokość, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie za-
gęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

7.8.8.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośno-
ści podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7.8.9. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 7. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami jeżeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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7.9. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

7.9.1. . WSTĘP 
7.9.1.1.  Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

7.9.1.2.  Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-
niem krawężników na ławie betonowej zwykłej. 

7.9.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

7.9.2.  Materiały 
7.9.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

7.9.2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe, 
- piasek na podsypkę, 
- cement do podsypki, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy z oporem pod krawężniki. 

7.9.2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

7.9.2.3.1.  Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

 a) krawężnik rodzaju „a” 
   

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnika krawężnika l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 
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 Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

  
  

7.9.2.3.2.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

  

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wiel-

kość wad i uszkodzeń 
  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i uszko-
dzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne 

  ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

    

  - liczba max 2 2 

  - długość, mm, max 20 40 

  - głębokość, mm, max 6 10 

  

7.9.2.3.3.  Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane we-
dług typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wy-
miarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

7.9.2.3.4.  Beton i jego składniki 

7.9.2.3.4.1. Beton do produkcji krawężników 

 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z 
betonu klasy B 30. 
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
−  nasiąkliwością, poniżej 4%, 
−  ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
−  mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 
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7.9.2.3.4.2. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 
PN-B-19701. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

7.9.2.3.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

7.9.2.3.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
7.9.2.4. Materiały na podsypkę 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
 Cement na podsypkę cementowo – piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniej-
szej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

7.9.2.5. Materiały na ławy z oporem 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, 
którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.4, 

7.9.3. Sprzęt 
7.9.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
7.9.3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

7.9.4.  Transport 
7.9.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
7.9.4.2. Transport krawężników 

 Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
 Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej  
z nachyleniem w kierunku jazdy. 
 Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami  
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. 

7.9.4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
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7.9.5. Wykonanie robót 
7.9.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
7.9.5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 we-
dług normalnej metody Proctora. 

7.9.5.3. Wykonanie ławy betonowej z oporem 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 Ławy betonowe z oporem zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpo-
średnio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251. 

7.9.5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

7.9.5.4.1.  Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami do-
kumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypad-
kach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone 
do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

7.9.5.4.2.  Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na cementowo-piaskowej o grubości 
około 3 cm po zagęszczeniu. 

7.9.5.4.3. Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić podsypką 
cementowo - piaskową 1:3. 

7.9.6. Kontrola jakości robót 
7.9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
7.9.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

7.9.6.2.1.  Badania krawężników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wyma-
ganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
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kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
 

7.9.6.2.2.  Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

7.9.6.3. Badania w czasie robót 

7.9.6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 
5.2. 

7.9.6.3.2.  Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach ławy. Tolerancje wymiarów wyno-

szą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
b) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
c) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach. 

7.9.6.3.3.  Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach krawężnika, 

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie mo-
że przekraczać 1 cm, 

7.9.7. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

7.10. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 

7.10.1.  WSTĘP 
7.10.1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
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7.10.1.2.  Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykony-
waniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 
chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 
 

7.10.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 

7.10.2.  Materiały 
7.10.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

7.10.2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklę-
śnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
 Kolory kostek: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy - zgodnie z zaleceniem Inwestora. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. 
 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wyno-
sić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
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 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 
  

7.10.2.3.  Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane we-
dług typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wy-
miarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

7.10.2.4. Materiały na podsypkę 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
 Cement na podsypkę cementowo – piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniej-
szej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

7.10.3.  Sprzęt 
7.10.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
7.10.3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mecha-
niczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służą-
cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym ukła-
daniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotka-
mi. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzo-
ne liniami na szynie lub krawężnikach. 

7.10.4.  Transport 
7.10.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
7.10.4.2. Transport kostki 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je 
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

7.10.4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
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 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

7.10.5. Wykonanie robót 
7.10.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
7.10.5.2. Podłoże 

 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty 
- rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczo-
ną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpo-
średnio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być 
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

7.10.5.3. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powi-
nien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 
może stanowić: 
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

7.10.5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaak-
ceptowane przez Inżyniera. 

7.10.5.5. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do               5 cm. Pod-
sypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

7.10.5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowol-
nego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kost-
kami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzch-
ni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożo-
nych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
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7.10.6. Kontrola jakości robót 
7.10.6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
7.10.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 3 próbki (kost-
ki) dziennie. 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań poda-
nych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

7.10.6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projekto-
wą i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych po-
lega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

7.10.6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny prze-
kraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
7.10.6.5. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 
pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju po-
przecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci przedstawiciel Inwestora. 
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7.10.7. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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88  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0088  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNII EE  
TTEERREENNUU  

8.1 Wstęp 

8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem elementów zagospodarowania tere nu w 
obszarze projektowanej Stacji Uzdatniania Wody  

 

8.1.2 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja techniczna obejmuje prace związane z elementami zagospodarowania terenu 
na obszarze Inwestycji . W zakresie specyfikacji ujęto elementy odtworzenia zieleni i 
rozbudowę ogrodzenia i dróg . 

8.1.3 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

452 52120-5 Zakłady uzdatniania wody pitnej 

  453 42000-6 Wznoszenie ogrodze ń 

8.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania 
ogólne. 

8.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, rysunkami, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

8.2 MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom . Do wykonania robót zagospodarowania terenu 
należy stosować zgodnie z , opisem technicznym i rysunkami materiały. 

8.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania 
ogólne. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  

Inżyniera. Akceptacji w ramach w/wym projektu organizacja wymagać będzie 
następujący sprzęt:: 
• ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania 
• żuraw samochodowy 
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8.4 TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Analogicznie jak w p.3 akceptacji Inżyniera 
podlegać, będą, w ramach projektu organizacji robót, następujące środki transportu: 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy. 
• wywrotka 

8.5 WYKONANIE ROBÓT  

8.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 

8.5.2 Zestawienie powierzchni 

8.5.2.1 Bilans powierzchni istniejącej SUW 
 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE  
Powierzchnia 

/długość 
m2 

/długość 

1. Powierzchnia działki 128/10 4500 m2 

2 Powierzchnia działki 128/13 3700 m2 

3. 
Powierzchnia działki w 
granicach ogrodzenia 4500 m2 

4. 
Długość istniejącego 
ogrodzenia terenu  470 mb 

5 

Powierzchnia istniejących dróg, 
terenów utwardzonych oraz 
chodników na terenie działki ~1001,25 m2 
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Lp. 

Powierzchnia zabudowy-istniejąca  jedn.  

  
Oznaczenie na 

planie     

1 Studnia ujęciowa s-1 1 1,54 m2 

2 Studnia ujęciowa s-2 2 1,90 m2 

 Studnia ujęciowa s-3 3 1,90 m2 

 Studnia ujęciowa s-4 4 1,90 m2 

3 

Istniejący budynek pompowni i 
chlorowni 5 

30,9 
 m2 

4 Zbiorniki wody czystej 2x150m3 6 2x52 m2 

 Komora zasuw 6a 7,5  

5 Szambo 7 1,9 m2 

6 Neutralizator scieków z chlorowni 8 1,9 m2 

7 śmietnik 9 6,65 m2 

  Razem powierzchnia zabudowy    160,09 m2 
 

8.5.2.2  Projektowane zagospodarowanie  
W ramach Inwestycji zaplanowano budowę nowego kontenerowego budynku z 

przeznaczeniem na stację uzdatniania wody oraz odstojnika popłuczyn.  
Dotychczas woda bezpośrednio z ujęcia podawana była odbiorcom. Jedynym procesem 

technologicznym było chlorowanie wody. 
W związku z planowaną inwestycją przebudowy wymagają istniejące instalacje zewnętrzne 

(sieci) oraz układ sterowania, które dostosowane będą do potrzeb projektowanej technologii wg 
projektów branżowych. 

Wjazd na działkę z drogi gminnej pozostawia się bez zmian. Na działce zaplanowano nowy 
ciąg pieszo-jezdny z dostępem do nowego budynków oraz projektowanego odstojnika popłuczyn 
zlokalizowanych na działce 128/13, nawiązujący do istniejących dróg na terenie -działka 128/10.  

Projektowana nawierzchnia drogowa będzie z kostki betonowej. 
Teren działki będzie otoczony istniejącym i nowym ogrodzeniem z jedną istniejącą bramą 

wjazdową od strony drogi gminnej. 
Projektuje się rozebranie istniejącego ogrodzenia od strony południowej i zaprojektowanie 

nowego nawiązującego do istniejącego.  
Od strony południowej następuję jego przesunięcie do granicy działki (ist. ogrodzenia ) o ok. 

20,5m 
Długość demontowanego ogrodzenia    ~70,0 mb 
Długość projektowanego ogrodzenia    ~70,0 mb 
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8.5.2.2.1  Zestawienie projektowanych powierzchni   

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE  
Powierzchnia 

/długość 
m2 

/długość 

1. Powierzchnia działki 128/10 4500 m2 

 Powierzchnia działki 128/13 3700 m2 

2. Powierzchnia działki w granicach ogrodzenia 5927,95 m2 

3. Długość projektowanego  ogrodzenia terenu  89,80 mb 

 
Powierzchnia projektowanych dróg 
(PLACÓW), terenie działki 463,35 m2 

8.5.2.2.2 Obiekty projektowane 

Lp. 

Powierzchnia zabudowy-projektowana  jedn.  

  
Oznaczenie 
na planie     

1 Budynek AKSUW I 61,0 m2 

2 Odstojnik popłuczyn II 11,35 m2 

  

Razem Powierzchnia 
zabudowy    

72,35 
 m2 

Powierzchnia użytkowa kontenera (budynku)    59,0m² 
Kubatura          240,3m³ 
 

8.5.2.2.3 Powierzchnia zabudowy po przebudowie 

Lp. 

Powierzchnia zabudowy-po przebudowie jedn.  

  
Oznaczenie na 

planie     

1 Studnia ujęciowa s-1 1 1,54 m2 

2 Studnia ujęciowa s-2 2 1,90 m2 

3 Studnia ujęciowa s-3 3 1,90 m2 

4 Studnia ujęciowa s-4 4 1,90 m2 

5 

Istniejący budynek pompowni i 
chlorowni 5 

30,90 
 m2 

6 Zbiorniki wody czystej 2x150m3 6 2x52 m2 

7 Komora zasuw 6a 7,50  

8 Szambo 7 1,9 m2 

9 Neutralizator scieków z chlorowni 8 1,9 m2 

10 śmietnik 9 6,65 m2 

11 Budynek AKSUW I 61,0 m2 

12 Odstojnik popłuczyn II 11,35 m2 

  Razem powierzchnia zabudowy    232,44 m2 
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Powierzchnia terenu SUW w granicach obecnego ogrodzenia wynosi ~4500m2 , po 

rozbudowie ulegnie zmianie wzrośnie o 1427,95m2. 
Rozbudowa terenu wynika z budowy dwóch obiektów kontenerowego budynku stacji 

uzdatniania wody oraz odstojnika popłuczyn (obiekt podziemny). 
Po rozbudowie obiektu nastąpi zwiększenie powierzchni zabudowy w stosunku do 

istniejącej o 72,35m2. 
Powierzchnia utwardzona     1464,60 m2 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego  4225,76 m2  (~71%) 
Wskaźnik zabudowy            0,04 

8.5.3 Zieleń izolacyjna 
Realizacja Inwestycji nie wymaga wycinki istniejących drzew. Prace w pobliżu istniejących 

drzew wykonywać ręcznie. Pnie drzew oraz korzenie zabezpieczyć przed ewentualnym 
uszkodzeniem. 

Przed przystąpieniem do prac właściwych należy zdjąć i zagospodarować warstwę gruntu 
nienośnego. Wybrany grunt należy uzupełnić pospółką jako warstwa odsączająca do projektowanych 
rzędnych i odpowiednio zagęścić warstwami. Wielkość robót ziemnych może różnić się o 20% z uwagi 
na znikomą ilość rzędnych terenu na mapie do celów projektowych.  Roboty ziemne należy 
wykonywać wg normy PN-5-02205 : 1998. Po zakończeniu robót budowlanych teren przyległy należy 
wyplantować, rozścielić humus i obsiać mieszankami traw. 

8.5.4 Dane szczegółowe  

8.5.4.1 Ogrodzenie  
Istniejące ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej plecionej w ramkach o wysokości 150cm 

na słupkach stalowych, osadzonych na cokole betonowym. 
W ogrodzeniu zamontowana jest brama wjazdowa stalowa dwuskrzydłowa z furtką stalową. 
Stan elementów ogrodzenia jest zły i podlega ono całkowitej wymianie. 
Projektuje się: nowe ogrodzenie  jedynie od strony południowej następuję jego przesunięcie w 

kierunku południowym o ok. 20m 
Projektowane ogrodzenie, ażurowe o wysokości nie przekraczającej 1,83m o rozstawie 

osiowym słupków 2,03m. Panele ogrodzeniowe wykonane są z prętów pionowych o średnicy Ø 4 mm  
i poziomych ceowników zimno giętych o wymiarach 20 x 5 x 2 mm. Powstałe oczko ma wymiar 
50x200 mm, Słupki stalowe ze stalowych profili prostokątnych 60x40x3mm o długości 2,64m. U góry 
słupki zabezpieczone deklami z tworzywa PCV. Panele siatki mocowane do słupków za pomocą 
płaskowników stalowych 60x50x5mm. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane i 
malowane trójwarstwowo zestawem farb epoksydowych. Kolor RAL 6035 – ciemnozielony. 

Fundamenty palowe betonowe, słupki umiejscowione przed zalaniem betonem. 
Słupki posadowione w stopach fundamentowych poniżej poziomu przemarzania ok. 1m poniżej 
terenu. Fundamenty słupków wykonane będą z betonu C12/15, o wymiarach 0,2x0,2x1,0m, zbrojone 
konstrukcyjnie prętami pionowymi 4 Ø 10 w strzemionach stalowych ze stali A-0 Ø 4,5 co 25cm. 

Łączna długość ogrodzenia 89,80m ~70 m 

8.5.4.2 Zieleń  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy z powierzchni przeznaczonej pod budowę 

nowych obiektów i sieci zdjąć warstwę humusu. Odłożoną ziemię zasiloną nawozem mineralnym 
należy wykorzystać ponownie. Po zakończeniu prac przewiduje się uporządkowanie terenu, 
zahumusowanie w miejscach prowadzonych prac ziemnych oraz obsianie terenu trawą. 
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Teren poza projektowanymi drogami oraz obiektami należy obsiać trawą. 

Uzupełnienia pow. trawiastych proponuje się obsiać mieszanką traw o składzie np.:  
 
- RAJGRAS ANGIELSKI (LOLIUM PARENNE), 
- KOSTRZEWA OWCZA (FESTUCA OVINA) 
- KOSTRZEWA CZERWONA KĘPKOWA (FESTUCA RUBRA ...) 
- KOSTRZEWA CZERWONA ROZŁOGOWA (FESTUCA RUBRA...) 

- WIECHLINA ŁĄKOWA (POA PRATENSIS)  
Nie przewiduje się dokonania nowych nasadzeń drzew i krzewów. 

8.5.4.3 Komunikacja  
 
Projektowane powierzchnie drogowe zapewniają dojazd do przebudowywanych istn. wjazdów i są 
dowiązane do istniejącego układu komunikacyjnego . 

Istniejąca nawierzchnia dróg wewnętrznych oraz dojazdów do obiektów wykonana jest jako 
asfaltowa.  

Projektuje się wykonanie wokół budynku kontenerowego oraz odstojnika popłuczyn nowych 
nawierzchni drogowych z kostki betonowej. 

Projektowana powierzchnia drogowa zostaną rozbudowane w taki sposób by zapewnić 
dojazd do proj. bram  

WARSTWY KONST. PROJEKTOWANEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO: 
- warstwa ścieralna z kostki bet. szarej typu BEHATON   gr. 8 cm, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:3      gr. 3 cm, 
- podbudowa z kruszywa łam. 0/31,5 stabilizowanego mech.  gr. 25 cm. 
-- podsypka cementowo – piaskowa      gr. 15 cm, 
Powierzchnia projektowanych dróg, terenie działki.   463,35m2. 
Długość projektowanych krawężników    L=105 mb 

8.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 

8.6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inżyniera. 

8.6.2 Kontrola jako ści wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacja techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli podlega: 

 Liniowość i ustawienie ogrodzeń, bram , furtek 
 Rozścielenia ziemi urodzajnej, 
 Wykonania trawników, 
 Sadzenia drzew i krzewów, 
 Mocowania płyt wielootworowych. 
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8.7 Obmiar robót 

8.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

8.7.2 Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 

[kpl], ogrodzenia ujęć wody w tym wrota z furtką, 
[m2] , wykonania trawników na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie [m]   
ogrodzenie SUW na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie [szt] 
wysadzenia drzew i krzewów, bramy z furtką na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie 

8.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. 
Odbiorowi podlega wykonanie: umocnień, trawników, nasadzeń drzew i krzewów, 
ogrodzenia. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 
nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano Montażowych. 

8.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawę płatności stanowi protokół odbioru robót oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawcą. 

8.10 Przepisy związane 

8.10.1 Normy 
 
Numer normy polskiej  
 i odpowiadaj ącej jej normy europejskiej i 
międzynarodowej 

Tytuł normy  

PN-88/B06250 Zmiany BI 9/89 poz. 78, BI 
12/90 poz.95, Bi 10/91 poz. 67 

Beton zwykły 

PN-63/B-06251 Zmiany BI 6/67 poz.87 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-86/B-06712 Poprawki BI 6/87 poz. 52, 
Zmiany PN-B-067712/A1:1997 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN 88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i kruszyw 
PN-B- 19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. 

 Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
PN-83/R-04150 Zmiany BI 7/88 poz. 83 Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia 
PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste 
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99  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--0099  SSpprr zzęętt   BBHHPP  ii   PP..PPOOŻŻ..  

9.1 WSTĘP 

9.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i BHP na Stacji Uzdatniania Wody w  Kobylnie  

9.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 9.1.1, 9.1.3. 

9.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania wyposażenia bhp i ppoż. 

9.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 
Dokumentacją Projektową, przepisami oraz ST-00. 

BHP – bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 

DTR – dokumentacja techniczno – ruchowa, 

P.POŻ – przeciwpożarowy, 

9.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wszystkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

9.2 MATERIAŁY 

9.2.1 Materiały do wyposażenia BHP 

� Środki ochrony indywidualnej 
� Środki ochrony zbiorowej 
� Instrukcje stanowiskowe oraz oznaki BHP 
� Znaki ochrony i higieny pracy zgodnie 

9.2.2 Materiały do wyposażenia P. POŻ. 

� Sprzęt gaśniczy 
� Wyposażenie SUW w znaki bezpieczeństwa i pożarnicze tablice informacyjne 

9.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 

Podręczny sprzęt do montażu gaśnic i tablic. 
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9.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

9.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robot podano w  ST-00. 

9.5.1 Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia BHP 

9.5.1.1 Wyposażenie BHP – przepisy ogólne 
Niniejszy opis określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy osób obsługujących stację uzdatniania 
wody. 

W celu wyeliminowania lub znacznego zminimalizowania zagrożeń dla pracowników – w procesach 
technologicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi należy, szczególne w zakresie stosowania środków 
chemicznych, stosować procesy zamknięte przygotowania i stosowania środków chemicznych. 
Poszczególne obiekty i urządzenia SUW powinny mieć ustalone nazwy i parametry uwidocznione na 
przymocowanych tablicach. 

Instalacje stosowane w budynku powinny posiadać oznaczenia umożliwiające łatwą ocenę 
prawidłowej pracy. Wszystkie zasuwy, zawory i przepustnice powinny mieć oznaczone położenie w 
którym otwierają lub zamykają przewód. Położenie tych zasuw, zaworów i przepustnic powinny 
odpowiadać schematom technologicznym. 

Prace niebezpieczne powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Na terenie SUW 
należy utrzymywać należyty porządek odpowiednio do pory roku utrzymywać powierzchnie dróg i 
placów w stanie czystości pełnej przejezdności. Tereny zielone powinny być zadbane, bez 
pozostałości w postaci suchej trawy lub gałęzi mogących ułatwić rozprzestrzenianie ognia. 

9.5.1.2 Zagrożenia ogólne występujące i ich eliminacja 
Do grupy zagrożeń mogących pojawić się w trakcie eksploatacji SUW należą: 

� Wszelkiego rodzaju skaleczenia, zranienia i złamania spowodowane upadkiem z 
wysokości lub używaniem środków transportowych albo niewłaściwych narzędzi 
pracy, 

� Porażenia w skutek niewłaściwego wykonania lub eksploatacji urządzeń 
elektrycznych, 

� Zatrucia na skutek niewłaściwego użytkowania urządzeń do przechowywania, 
przygotowania i dozowania środków chemicznych stosowanych w procesie 
uzdatniania wody. 

9.5.1.3 Zestawienie niezbędnych środków ochrony indywidualnej 
� rękawice ochronne drelichowe    szt. 4 
� okulary ochronne chemoodporne    szt. 1 

� rękawice gumowe chemoodporne    szt. 1 
� fartuch przedni wodochronny    szt. 2 
� fartuch przedni chemoodporny   szt. 2 

9.5.1.4 Zestawienie niezbędnych środków ochrony zbiorowej 
Niezależnie od zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej należy zakupić następujący sprzęt 
służący do ratowania ludzi w razie potrzeby. 

1. Szelki bezpieczeństwa      szt. 2 

2. Linki bezpieczeństwa w oplocie konopnym L=15 m  szt. 2 
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3. Bosaki        szt. 1 

4. Apteczka metalowa z wyposażeniem    szt. 3 

9.5.2 Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia P. POŻ. 

Na terenie zakładu należy utrzymywać należyty porządek odpowiednio do pory roku utrzymywać 
powierzchnie dróg i placów w stanie czystości pełnej przejezdności. Tereny zielone powinny być 
zadbane, bez pozostałości w postaci suchej trawy lub gałęzi mogących ułatwić rozprzestrzenianie 
ognia. 

Z budynku, gdzie będą przebywać ludzie, musi zostać zapewniona bezpieczna ewakuacja. Drogi i 
wyjścia ewakuacyjne oznakowane i wykonane zgodnie z PN. SUW wyposażyć w podręczny sprzęt 
gaśniczy. Oznakowanie, sprzętu przeciwpożarowego, zgodnie z PN. 

9.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady jakości robot podano w ST-00. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega na 
sprawdzeniu: 

� wyposażenia w środki ochrony bhp, 
� wyposażenia w środki ochrony p.poż, 

� wyposażenia w tablice informacyjne i ostrzegawcze. 

9.7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00. 

Jednostką obmiarową robót jest kpl. wyposażenia w sprzęt bhp i ppoż. na podstawie Specyfikacji, 
Dokumentacji Projektowej. 

9.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano -Montażowych. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę prawidłowości wyposażenia w sprzęt p.poż. i 
bhp pod względem ilości, jakości i lokalizacji. 

9.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

� Zakup, transport i montaż sprzętu BHP i P.POŻ wraz z instrukcjami 
stanowiskowymi bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń ujęcia i 
stacji uzdatniania, instrukcjami przeciwpożarowymi, instrukcjami udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

� Kontrolę montowanych gaśnic, 
� Kontrole urządzeń BHP, 
� Prace porządkowe, 

� Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie BHP, P.POŻ. 
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1100  SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA  TTEECCHHNNII CCZZNNAA  SSTT--1100..  RRoozzrr uucchh  SSUUWW  

10.1 WSTĘP 

10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
rozruchu techniczno- technologicznego i eksploatacji próbnej wraz z osiągnięciem 
założonego efektu jakim jest dostarczenie do sieci odbiorców dostatecznej ilości wody pitnej 
o jakości odpowiadającej aktualnie obowiązującym wymogom. Celem rozruchu 
technologicznego jest sprawdzenie efektywności przebiegu procesów uzdatniania wody na 
ciągu technologicznym z ujęcia wód podziemnych. Zakłada się uzyskanie jakości wody 
odpowiadającej Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do picia opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2015 poz. 1989.   

10.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 10.1.1, 10.1.3. 

10.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania rozruchu ujęcia i stacji uzdatniania 
wody i obejmują rozruch techniczno-technologiczny, na który składają się: 

� rozruch mechaniczny, 
� rozruch hydrauliczny, 
� rozruch technologiczny, 

� eksploatację próbną wraz z osiągnięciem założonego efektu 
ekologicznego. 

10.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami, 
Dokumentacją Projektową, przepisami oraz ST-00. 

10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do opracowania: 

� dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (dla urządzeń 
technologicznych, elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniem) i 
technologicznego systemu ujmowania , uzdatniania i dystrybucji wody, 

� szczegółowego harmonogramu prac mającego na celu zminimalizowanie 
uciążliwości (wyłączenia obiektów z eksploatacji). Powyższe należy uzgodnić z 
użytkownikiem odpowiedzialnym za ciągłość dostawy wody, 

� projektu organizacji robót na czynnym obiekcie wyznaczając koordynatora 
jednoosobowo odpowiedzialnego za bezpieczeństwo ludzi Wykonawcy jak i 
Użytkownika. 

� planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BiOZ), 
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� szczegółowych warunków technicznych, organizacyjnych i prawnych 
prowadzenia, 

� wstępnej eksploatacji. 
Powyższe należy uzgodnić z użytkownikiem odpowiedzialnym za ciągłość dostawy wody. Wykonawca 
powinien przedstawić dokumentację montażową, warunki wykonania robót z podaniem niezbędnych 
parametrów techniczno-technologicznych, nadzoru nad wykonaniem poszczególnych elementów i 
prób pomontażowych, nadzór nad rozruchem techniczno-technologicznym i próbną eksploatacją. 

Po zakończeniu powyższych prac Wykonawca opracuje Instrukcję Eksploatacji i Dokumentację 
Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji. 

Po zakończeniu prac budowlano montażowych na całym obiekcie oraz po uzyskaniu założonych 
efektów techniczno-technologicznych należy przeprowadzić eksploatację próbną Stacji Uzdatniania 
Wody w układzie sterowania ręcznego i automatycznego. 

Efektem końcowym jest uzyskanie jakości wody odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 417 z późniejszymi ) w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości Qsuw = 50 m3/h. 

Czas trwania próbnej eksploatacji określa się na l miesiąc bezawaryjnej i bezzakłóceniowej pracy całej 
stacji uzdatniania wody. Prace budowlane wykończeniowe można prowadzić równolegle z 
technologicznymi, o ile w powyższych wytycznych nie zostało wskazane inaczej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi badań fizyko-chemicznych wykonanych 
przez Sanepid. 

10.2 MATERIAŁY 

10.2.1 Materiały do przeprowadzenia rozruchu 

Do przeprowadzenia rozruchu należy użyć następujących materiałów eksploatacyjnych: 

Tabela 1 – Materiały potrzebne do przeprowadzenia r ozruchu 

Lp. Nazwa surowca  

1 Podchloryn sodu NaClO 

2 złoże  Zgodnie z projektem 

3 Woda do rozruchu 
technologicznego 

m.in. do przeprowadzenia dezynfekcji 
urządzeń i instalacji oraz do próbnych 
pompowań wody 

4 Energia elektryczna  

   

10.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 

10.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
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10.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robot podano w ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu Stacji 
Uzdatniania Wody. 

Obowiązkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy 
dostarczonych urządzeń i całego ciągu technologicznego. 

Przed rozpoczęciem rozruchu należy opracować Dokumentację Rozruchową uzgodnioną z 
Inspektorem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiągnięcie właściwych, założonych w 
projekcie technologicznym parametrów pracy wszystkich urządzeń technologicznych Stacji 
Uzdatniania Wody, w przypadku braku osiągnięcia efektu końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
wprowadzić niezbędne zmiany. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane 
natychmiast. 

Dla przeprowadzenia pełnego zakresu prób rozruchowych i technologicznych Wykonawca podejmie 
następujące działania: 

� Zapewni chemikalia, środki, materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania 
prób technologicznych, poniesie koszty związane poborem energii, 

� Zapewni ekipę pracowników niezbędnych do przeprowadzenia prób 
technologicznych, 

� Zapewni przeszkolenie pracowników obsługujących SUW, w trakcie trwania prób 
technologicznych. 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 

� całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 
� zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową 

maszyn i urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 
pracy: 

- napędów mechanicznych, 

- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji, 
- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp., 

- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, 

� usunięcie usterek budowlano-montażowych ujawnionych w okresie 
przeprowadzania prób montażowych, 

� zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w 
szczególności: 

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych 
i działania obwodów sterowania, 

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub szybkie 

wyłączenie, w razie konieczności suszenia maszyn elektrycznych, 

� sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno 
pomiarowej i automatyki, a w szczególności: 

- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym 
zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 

� zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 
energetyczne: 

- energię elektryczną, 
- wodę, 
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� sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z 
prac regulacyjnych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i 
świadectw technicznych, itp. 

� zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 
- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 
- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA, 

- działania urządzeń hydraulicznych, 
- instrukcji obsługi i konserwacji, 

- instrukcja rozruchu (ujętej w DTR urządzeń firmowych), 
- sposobu sterowania, 

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i przeciwpożarowych, 

� zaznajomienie się z obowiązującym przepisami w zakresie eksploatacji obiektów i 
urządzeń 

W końcowych pracach budowlano-montażowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczyć 
grupa rozruchowa. Rozruch powinien być przeprowadzony we współpracy z wyznaczonym przez 
przyszłego użytkownika personelem. 

Wykonawca prowadzić będzie dziennik rozruchu. W dzienniku opisywać należy: 

- datę wpisu, 

- opis warunków atmosferycznych, 

- parametry wody ujmowanej, 

- parametry wody uzdatnianej w węzłach rozruchowych, 

- opis działań rozruchowych, 

- tymczasowe parametry techniczno-technologiczne, 

- docelowe parametry techniczno-technologiczne, 

- ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych, 

- wyniki kontroli analitycznej, 

- uwagi i zalecenia, 

- inne zagadnienia których odnotowanie poleci Inspektor. 

Rozruch przeprowadzić należy z uwzględnieniem jego podziału na: 

� Rozruch mechaniczny 

� Rozruch hydrauliczny 
� Rozruch technologiczny 

� Rozruch AKPiA 
� Rozruch urządzeń i sieci energetycznych 

10.5.1 Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystości, szczelności obiektów, drożności 
przewodów, prawidłowości zamocowań i działania urządzeń, uruchomienie maszyn i mechanizmów 
(zgodnie z instrukcją rozruchu branży mechanicznej i DTR poszczególnych urządzeń), dokonanie 
prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, itp. Próby te przeprowadzić należy oddzielnie 
dla elementów i wyposażenia obiektów oraz odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych 
węzłów ruchowych. 

Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się NA SUCHO, kolejno poszczególnymi 
węzłami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, 
maszyn i urządzeń wchodzących w skład danego węzła i powinna być poprzedzona rozruchem 
urządzeń energetycznych i zasilających. Podczas rozruchu mechanicznego należy sprawdzić : 
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� połączenia przewodów technologicznych, 

� działanie armatury, 
� prawidłowość montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na 

płytach fundamentowych, zamocowaniu oraz współosiowości ustawienia maszyny 
i napędu, 

� czystość obiektów takich jak: komory reakcji, zbiorniki wody czystej, odstojnik 
popłuczyn, studzienek. Dodatkowo należy zapoznać się dokładnie z DTR 
poszczególnych maszyn i urządzeń. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze 
sprawdzania wizualnego można przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn i 
urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem . Dotyczy to 
pomp, dmuchaw, sprężarek, zestawów dozujących, przelewów i armatury z 
napędem elektromechanicznym i pneumatycznym. Przed uruchomieniem 
agregatu pompowego z napędem elektrycznym należy sprawdzić: 

- funkcjonalność, sterowanie blokady, sygnalizację, zabezpieczenia i 
urządzenia pomiarowe, 

- instalacją do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualna regulacja, 
- przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub 
agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR 
danej maszyny i napędu. 

Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte protokółem 
przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 

10.5.2 Rozruch hydrauliczny 

Do rozruchu hydraulicznego należy przystąpić po zakończeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch 
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą oraz kontroli 
poziomów przelewów w zbiornikach reakcji i wody czystej, szczelności instalacji i urządzeń pod 
ciśnieniem roboczym bez prowadzenia procesów technologicznych. Wykonanie prób hydraulicznych 
jest sprawdzającym testem jakości prac montażowych, realizowanym w ramach prac wykonawczych. 

W czasie przeprowadzania rozruchu należy sprawdzić szczelność i prawidłowość hydraulicznego 
funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem rozruchu jest m. in.: 

� sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i 
urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

� oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 

� sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 
przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być 
usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

� sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń, 
� regulacja elementów AKPiA, 

� regulacja armatury sterowanej ręcznie, elektrycznie i pneumatycznie, 
� stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu 

obliczeniowego oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania 
uruchamianych obiektów, jak również ustalenie parametrów ich pracy. 

10.5.3 Rozruch technologiczny 

Zadaniem prowadzonego rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

� sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 
mediami i zanieczyszczeniami, 

� doprowadzenie do prawidłowego procesu: 
- napowietrzania 

- odżelaziania 
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- odmanganiania 

- dezynfekcji. 
Rozruch należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. Zakończenie 
czynności rozruchowych może nastąpić po osiągnięciu prawidłowych parametrów procesów 
technologicznych oraz właściwej pracy obiektów i urządzeń. 

Niezbędnymi warunkami rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest: 

� zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 
� zapewnienie dopływu do obiektów mediów w odpowiedniej ilości i o składzie nie 

odbiegającym zbytnio od przyjętego w dokumentacji technicznej projektowej, 

� obsadzenie normatywnych stanowisk, 
� gotowość laboratorium do podjęcia pełnego programu badań, 
� przeszkolenie załogi w zakresie stosowanej technologii, 

� zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii elektrycznej, 
� przygotowanie części zamiennych, 

� przygotowanie organizacji prowadzenia robót związanych z rozruchem. 

Efekt uzdatniania wody sprawdzany będzie przy pełnym obciążeniu hydraulicznym poszczególnych 
obiektów wynikającym z założonej wielkości produkcji wody i dla pełnego ciągu technologicznego. 

Zakres badań bakteriologicznych, hydrobiologicznych i fizykochemicznych może ulec zmianie w 
zależności od uzyskanych w trakcie rozruchu wyników badań podstawowych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do rozruchu dokona oceny jakości wody surowej w oparciu o 
rutynowe badania laboratorium obiektowego w zakresie co najmniej analizy skróconej dla wody 
surowej z ujęcia. Na podstawie uzyskanych wyników badania wody surowej, Wykonawca przystąpi do 
uzdatniania wody i tak dobierze parametry pracy urządzeń i dawki środków chemicznego 
wspomagania procesu uzdatniania, aby uzyskać zamierzony efekt, przyjęty w technologii uzdatniania. 

 

Filtracja na zło żu warstwowym  

Proces filtracji na złożu warstwowym ocenić w oparciu o badania redukcji mętności żelaza i manganu 
oraz kwasowości. Należy ustalić czas pracy filtrów oraz cykl ich płukania oraz ilość płukań w tygodniu. 

Dezynfekcja 

Należy dobrać optymalne dawki podchlorynu sodu. 

10.5.3.1 Dezynfekcja układu technologicznego 
Dezynfekcji podlegać będą obiekty i urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą surową lub 
uzdatnioną. Dezynfekcji podlegać będą: 

� mieszacz wodno-powietrzny, 
� filtry, 

� wewnętrzne instalacje technologiczne, 
� zewnętrzne rurociągi technologiczne wody surowej i czystej, 
� zbiornik wody czystej. 

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do ruchu. 
Dezynfekcję należy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji należy 
uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiorników polegać będzie na wykonaniu 
natrysku /zmyciu ścian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartości 50 mg/l, a następnie 
zmyciu ścian i posadzek samą wodą. Prace związane z dezynfekcją przy zastosowaniu podchlorynu 
sodu należy prowadzić zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony 
indywidualnej pracowników. Wody wykorzystane do dezynfekcji należy zdechlorować przy 
wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu wprowadzić do kanalizacji. 
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10.5.4 Rozruch AKPiA 

Do rozruchu urządzeń instalacji Aparatury Kontrolno – Pomiarowej i Automatyki należy przystąpić 
jednocześnie z wykonywaniem rozruchu hydraulicznego. Zadaniem prowadzonego rozruchu urządzeń 
jest przede wszystkim: 

a. Sprawdzenie poprawności działania automatyki Stacji Uzdatniania Wody – wszystkie 
urządzenia ustawione muszą być w tryb pracy automatycznej, stacja pracuje 
bezobsługowo, kontrolowana jest poprawność programu automatyki z założeniami 
technologicznymi. Sprawdzenie należy przeprowadzić podczas próby ruchowej w 
warunkach eksploatacyjnych. W tym celu należy uruchomić instalację na 72 godzin i 
obserwować działanie poszczególnych urządzeń i osprzętu. 

b. Sprawdzenie działania urządzeń Stacji w trybie awaryjnym – wszystkie urządzenia 
ustawione muszą być w tryb pracy ręcznej, stacja pracuje przy nadzorze osób 
obsługujących. Kontrolowana jest możliwość pracy stacji w przypadku awarii w 
układzie automatyki. 

c. Sprawdzenie i regulacja urządzeń kontrolno – pomiarowych: wskazań mierników, 
czujników, przetworników, sprawdzenie układów sygnalizacji pracy i awarii urządzeń. 

10.5.5 Rozruch urządzeń i sieci energetycznych 

Do rozruchu urządzeń i sieci energetycznych należy przystąpić po wykonaniu kompletnej instalacji 
zasilającej i sygnalizacyjnej. Zadaniem prowadzonego rozruchu urządzeń jest przede wszystkim: 

a. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją - należy porównać stan faktyczny wykonania 
obiektu, stwierdzonego na podstawie oględzin, atestów, zaświadczeń i dziennika 
budowy – z dokumentacją techniczną. 

b. Sprawdzenie wykonania instalacji, rozdzielni i szafek zasilająco sterowniczych – 
należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne w celu stwierdzenia, czy zostały 
spełnione odpowiednie wymagania i normy. Należy sprawdzić wyposażenie szafek i 
rozdzielnic pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną. 

c. Sprawdzenie ciągłości połączeń wszystkich linii zasilająco – sygnalizacyjnych, 
sprawdzenie poprawności połączeń w rozdzielniach i szafkach rozdzielczo – 
sterowniczych. 

d. Sprawdzenie działania urządzeń technologicznych – należy sprawdzić poprawność 
podłączenia przewodów zasilających i sterowniczych do urządzenia, sprawdzić 
kierunek obrotów silników oraz wartość napięcia zasilającego na zaciskach każdego z 
urządzeń. 

10.5.6 Próbna eksploatacja 

Po zakończeniu prób technologicznych z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole 
podpisanym przez Inspektora, Użytkownika i Zamawiającego, Wykonawca przygotuje obiekty i 
instalacje do prowadzenia próbnej eksploatacji na podanych poniżej zasadach. 

Do podstawowych zadań Wykonawcy należy: 

� Opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem i Użytkownikiem harmonogramu 
próbnej eksploatacji. 

� Prowadzenie przy udziale Użytkownika próbnej eksploatacji obiektów i instalacji 
Stacji Uzdatniania Wody do uzyskania zaprojektowanych parametrów 
eksploatacyjnych elementów układu technologicznego uzdatniania wody i 
osiągnięcia wyników badań uzdatnionej wody zgodnych z warunkami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Dyrektywy Unii Europejskiej 
98/83/EC określająca wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. 

� Czas trwania próbnej eksploatacji ustali Wykonawca w oparciu o przedstawione 
powyżej wytyczne realizacji inwestycji z zapewnieniem ciągłości dostawy wody do 
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sieci miejskiej, i uzgodni w formie pisemnej z Inspektorem, Użytkownikiem, i 
Zamawiającym. 

� Zakup i dostawa na swój koszt wszystkich niezbędnych chemikaliów, środków i 
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia próbnej eksploatacji 
na zasadach określonych w harmonogramie próbnej eksploatacji. 

� Opracowanie i przekazanie Inspektorowi, Użytkownikowi i Zamawiającemu 
sprawozdania z przeprowadzonej próbnej eksploatacji. 

� Opracowanie i przekazanie Użytkownikowi SUW dokumentacji powykonawczej, 
instrukcji obsługi i eksploatacji. 

� Przekazanie Użytkownikowi Dokumentacji Techniczno - Ruchowych urządzeń i 
wyposażenia zamontowanych na SUW. 

� Opracowanie i przekazanie Użytkownikowi zestawienia obejmującego bilans 
materiałów chemikaliów, środków i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do 
prowadzenia eksploatacji. 

� Zapewnienie przez Wykonawcę wykwalifikowanej ekipy pracowników do 
prowadzenia i nadzorowania próbnej eksploatacji. 

� Przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników obsługi SUW. 
� Uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych 

na eksploatację SUW na jego koszt i jego staraniem. 

10.5.7 Zgłoszenie gotowości Stacji 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz 
wytyczne dotyczące eksploatacji SUW. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

� protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

� sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac 
rozruchowych z oceną pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, 
odnotowaniem wszystkich zmiana w stosunku do rozwiązań projektowych, 
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

� sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 
wystąpiły w czasie rozruchu, 

� protokół stwierdzający, że SUW spełnia założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie BHP i P.POŻ. 

Po zakończeniu rozruchów należy dokonać zgłoszenia gotowości Stacji do Użytkownika i uzyskać 
pozytywne opinie służb p.poż., BHP, Sanepid, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i 
wymaganych przepisami Instytucji. 

Rozruch uznaje się za zakończony gdy osiągnięte zostaną parametry pracy Stacji, potwierdzone 
podpisaniem protokółu przekazania Użytkownikowi do eksploatacji. 

10.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady jakości robot podano w ST-00. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega m.in. 
sprawdzenie: 

� jakości wody uzdatnionej, 
� kompletności dostawy urządzeń i wyposażenia technologicznego, 

� prawidłowości montażu urządzeń, 
� wykonania kolorystyki rurociągów oraz wyposażenia w tablice informacyjne 

(oznakowania obiektów i procesów technologicznych) oraz tablice informacyjno-
ostrzegawcze. 
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Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub odbioru, 
który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego 
protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 
wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki 
wcześniej zrealizowanego pomiaru. 

Poprawność wykonania jednej czynności należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie przebiega 
zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz 
wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca powinien złożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosownych materiałów i urządzeń, że zastosowanie materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

10.7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00. 

Jednostką obmiaru jest: nie ma zastosowania. 

Rozliczenie ryczałtem z wykonanych czynności zgodnie z wymaganiami niniejszej ST w odniesieniu 
do uczestnictwa w rozruchu. 

10.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00. 

Odbioru robót montażowych i rozruchowych, w celu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, 
dokonuje wspólna komisja powołana przez Inspektora, w skład której wchodzą przedstawiciele: 

� Zamawiającego i Użytkownika Stacji Uzdatniania Wody, 
� Wykonawcy, 

� Projektanta, 
� Inspektora. 

Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego jest równoprawnym jej członkiem w zakresie 
reprezentowanych kompetencji zawodowych. Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel 
przyjmującego, a jego obowiązkiem jest również przygotowanie organizacji przebiegu odbioru oraz jej 
koordynowanie. 

Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, 
przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentów dotyczących: jakości materiałów i 
półwyrobów użytych w montażu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wyników 
pomiarów i badań, sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do 
powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy 
konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej kontroli bieżącej oraz stwierdzenie o dokonaniu 
odbioru częściowego, sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących przeprowadzonych 
kontroli jakości i odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w ramach odbioru, 
dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji lub urządzenia i stwierdzenie 
prawidłowości wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montażu 
oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego ma prawo zażądać w zakresie swych kompetencji 
podjęcia dodatkowych działań w celu sprawdzenia jakości wykonania włącznie z powołaniem 
rzeczoznawców lub komisji ekspertów. 

Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który nie może 
zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak również w przypadku oceny 
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negatywnej z odbioru, do protokółu załącza się spis wadliwych robót oraz sposoby i terminy ich 
poprawienia. 

Protokół zdawczo-odbiorczy jest niezbędnym dokumentem do wystawienia Świadectwa Przejęcia 
Robót. 

10.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST-00. 

Cena jednostkowa wykonania rozruchu obejmuje: 

� rozruch mechaniczny, 
� rozruch hydrauliczny, 

� rozruch technologiczny 
� rozruch AKPiA, 

� rozruch energetyczny, 
� dezynfekcję układu technologicznego wraz z kosztami badań bakteriologicznych, 
� osiągnięcie właściwych parametrów pracy SUW, 

� szkolenie przyszłej załogi w obsłudze obiektów SUW, 
� koszty pracy komisji rozruchowej, ekspertów, przedstawicieli Instytucji, 

� koszty niezbędnej obsługi serwisowej, 
� zakup i dostarczenie wszystkich materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów 

niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu i próbnej eksploatacji, na cały czas ich 
trwania, 

� koszty narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do rozruchu, 

� koszty zużycia energii elektrycznej, wody, chemikaliów, 
� wyposażenie w narzędzia pracy, 

� wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 
� przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych, 
� wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym również instrukcji obsługi i 

eksploatacji ujęć wody i SUW), 

� prace porządkowe. 


